


รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558   

  ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558     

มีตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน จ านวน 56 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานพบว่า

ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานได้ตามแผน/สูงกว่าแผน จ านวน 31 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 58.49 

ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานได้ต่ ากว่าแผน จ านวน 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 41.51 ตัวชี้วัดที่อยู่

ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและ

นานาชาติ มีตัวชี้วัด จ านวน 9 ตัวชี้วัด จ าแนกเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน จ านวน 1 

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

83.34 และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 ตัวชี้วัด  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ มีตัวชี้วัด จ านวน 10 ตัวชี้วัด จ าแนกเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม

แผน/สูงกว่าแผน จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 และตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด      

คิดเป็นร้อยละ 20.00 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

ให้ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัด จ านวน 7 ตัวชี้วัด จ าแนกเป็นตัวชี้วัด    

ที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.15 และตัวชี้วัดที่มีผลการ

ด าเนินงานต่ ากว่าแผน จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.85    

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน มีตัวชี้วัด จ านวน 7 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน/    

สูงกว่าแผน จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 100.00  



  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน         

มีตัวชี้วัดจ านวน 3 ตัวชี้วัด จ าแนกเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด     

คิดเป็นร้อยละ 66.67 และตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน            

มีตัวชี้วัดจ านวน 9 ตัวชี้วัด จ าแนกเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด    

คิดเป็นร้อยละ 22.23 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน จ านวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.77 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัดจ านวนรวม 9 ตัวชี้วัด จ าแนกเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน  

สูงกว่าแผน จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44.45 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผน จ านวน 5 

ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 55.55 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน มีตัวชี้วัดจ านวน 2 ตัวชี้วัด    

มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน/สูงกว่าแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  

รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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แผน ผล

1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานท า หรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี             80  N/A 

1.2 ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตนักปฏิบัติ             82  N/A 

1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระตรงสาขาวชิาที่ส าเร็จการศึกษา             65  N/A 

1.1.4 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วชิาชพีในสถานประกอบการ 2              0.32

1.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ ามคุีณวฒิุปริญญาเอก             12             15.76

1.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มตี าแหน่งทางวชิาการต้ังแต่ระดับผู้ชว่ยศาสตราจารย์             28             25.79

1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 6              8.67

1.4.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 73             53.04

1.4.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้ 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ

>80             79.21

2.1 จ านวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ            125 141

2.2 จ านวนงานวจิยั หรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใชป้ระโยชน์             60 35

2.1.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าที่ได้รับการพัฒนาด้านการวจิยัต่อปี 25 43.92

2.1.2 เงินสนับสนุนงาน วจิยั/งานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/คน/ปี 60,000 66,087.53      

2.1.3 เงินสนับสนุนงาน วจิยั/งานสร้างสรรค์กลุ่มสาขาวชิามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์/คน/ปี        25,000       26,528.48

2.1.4 จ านวนอนุสิทธบิัตร/สิทธบิัตร/ลิขสิทธิ์/เคร่ืองหมายการค้า             -   2

2.2.1 จ านวนโครงการวจิยัเชงิบูรณาการ               1 1

2.3.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าที่น าผลงานวจิยั/งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ 22 24.13

2.3.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัประจ าที่น าผลงาน วจิยั/งานสร้างสรรค์ไปใชป้ระโยชน์ 12 6.08
2.4.1 จ านวนคร้ังของการจดัประชมุวชิาการ               1 3

3.1 ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมบริการ ทางวชิาการที่มกีารบูรณาการกบัการจดัการเรียนการสอนและ/หรือ

งานวจิยั

30 34.09

3.2 ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมบริการทางวชิาการที่มกีารเรียนรู้และ/หรือมส่ีวนร่วมของชมุชน สังคม 25 35.23

3.1.1 จ านวนชมุชนหรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการวชิาการเชงิบูรณาการ โดยการร่วมมอืระหวา่งคณะหรือ

หน่วยงานเทียบเท่า

6 2

3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวชิาการและวชิาชพี >80 88.74

3.2.1 จ านวนศูนยก์ารเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนาม 1 0

3.2.2 จ านวนหลักสูตรที่สร้างรายได้ 12 2

3.2.3 รายได้ที่ได้รับจากการบริการวชิาการในรอบ 1 ปี 15,000,000 51,069,358

ตารางที่ 1  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 

               (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วดั ประเด็นยทุธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ/์ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมาย

สถานะ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2. สร้างและพัฒนางานวจิยั หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชน สงัคมและประเทศชาติ

เป้าประสงค์ที่ 2. งานวจิยั หรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพสามารถน าไปพัฒนาชุมชน สงัคมให้เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันแก่ธรุกิจ อุตสาหกรรม 

และเกษตรกรรม

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดบัชาตแิละนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 1. ผลติบัณฑิตนักปฏิบัต ิ(Hands-on) ดา้นวชิาชีพและเทคโนโลย ีมีคุณภาพตรงความตอ้งการของตลาดแรงงาน ชุมชน สงัคม ระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวชิาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สงัคม และสร้างรายไดใ้ห้กับมหาวทิยาลยั

เป้าประสงค์ที่ 3. เป็นแหลง่ให้บริการวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชนอยา่งตอ่เน่ืองและยั่งยนื เพ่ือให้ชุมชนเป็นสงัคมฐานความรู้ (Knowledge 

Based Society) ที่มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได ้และมีคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น
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4.1 จ านวนเงินสนับสนุนโครงการ/กจิกรรมด้านศิลปวฒันธรรม/ ภูมปิัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  >3,000,000   3,729,830.00

4.2 ร้อยละของความรู้เฉล่ียที่ผู้เขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม ได้รับความรู้หลังจากเขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม >80             88.22

4.3 ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักการเขา้ร่วมการประกวด/แขง่ขนั หรือได้รางวลัจากผลงานด้านศิลปวฒันธรรม/

ภูมปิัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ของนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด

>1              1.11

4.1.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม               1 1

4.1.2 จ านวนโครงการ/กจิกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อมที่มส่ีวน

ร่วมกบัชมุชน

10 23

4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของผู้เขา้ร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรมภูมปิัญญา

ท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม

>80             89.17

4.2.1 ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมที่มกีารบูรณาการกบัพันธกจิอื่น ๆ 25             27.27

5.1 จ านวนนักศึกษา หรือผลงานนักศึกษาได้รับรางวลั/การยกยอ่งชมเชย ระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 12                 29

5.2 ร้อยละคุณภาพของบัญฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ >80             77.60
5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน >80             90.45

6.1 ร้อยละค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ >80 88.58

6.2 ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของบุคลากร >80 82.36

6.3 ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจของอาจารยแ์ละบุคลากรในการบริหารจดัการของมหาวทิยาลัย >80 68.11

6.1.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทางวชิาการ วชิาชพี ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ในเวลา 1 ปี

55 23.57

6.1.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาองักฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเวลา 1 ปี 55 9.87

6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบัติงานและ

ภาษาองักฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเวลา 1 ปี

55 28.60

6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มคุีณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเขา้สู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้น

30 24

6.1.5 จ านวนงานวจิยัสถาบันในรอบ 1 ปี 20 10

6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวชิาการสายสนับสนุน) ที่มต่ีอการได้

ปฏิบัติงานและสวสัดิการของมหาวทิยาลัย

>80 67.73

7.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ในแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย             74 58.49

7.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบ-การณ์ทางการบริหารในเวลา 1 ปี >80 95.83

7.1.2 ร้อยละของความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 55 74.58

7.2.1 จ านวนขา่วที่ได้รับการเผยแพร่ในส่ือต่างๆ 250 204

7.2.2 จ านวนคร้ังของหน่วยงาน/บุคคล ที่ใชบ้ริการของมหาวทิยาลัย 70 12

7.2.3 ร้อยละของอาจารยท์ี่เป็นอาจารยพ์ิเศษ วทิยากรคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาให้กบัหน่วยงานภายนอก 5 16.20

7.3.1 ร้อยละความส าเร็จการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 85 89.50

เป้าประสงค์ที่ 6. อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน มีศักยภาพในการปฏิบัตงิาน และมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบัตงิาน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 7. บริหารจดัการมหาวทิยาลยัเชิงบูรณาการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ที่ 7. การบริหารงานมหาวทิยาลยัมีประสทิธภิาพ และเป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 5. สนับสนุนและสง่เสริมเพ่ือให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดา้น

เป้าประสงค์ที่ 5.นักศึกษาเป็นคนด ีคนเก่ง และมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลกัษณ์ของผู้เรียน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาคุณภาพของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4. สบืสานและท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มให้เกิดความยั่งยนื

เป้าประสงค์ที่ 4. บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย และสิ่งแวดลอ้ม
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7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ

สาธารณูปโภคภายในมหาวทิยาลัย

>80 63.10

7.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศใหมท่ี่น ามาใชเ้พื่อการบริหารจดัการ 1 7

8.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่ด าเนินการตามความร่วมมอืกบัสถาบันการศึกษา หรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน >2 2

8.1.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรม ที่เสริมสร้างความรู้/ความสัมพันธสู่์อาเซียน 1 23

อยู่ระหวา่งด าเนินงาน N/A จ านวน 3 ตัวชี้วดั ดังนี้

ตัวชี้วดัที่ 1.2 ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตนักปฏิบัติ   ระยะเวลาในการรายงาน : ภายใน 180 วนันับแต่วนัพระราชทานปริญญาบัตร

ตัวชี้วดัที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานท า หรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี ระยะเวลาในการรายงาน : ภายใน 30 วนันับแต่วนัพระราชทาน

ปริญญาบัตร

ตัวชี้วดัที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระตรงสาขาวชิาที่ส าเร็จการศึกษา  ระยะเวลาในการรายงาน : ภายใน 30 วนั   

นับแต่วนัพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ : 

          ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 56 ตัวชี้วดั มตัีวชี้วดัที่เป็นไปตามแผนและสูงกวา่แผน จ านวน 31 ตัวชี้วดั คิดเป็นร้อยละ 58.49 ตัวชี้วดัที่ต่ ากวา่แผน 

จ านวน 22 ตัวชี้วดั คิดเป็นร้อยละ 41.51 และตัวชี้วดัที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ จ านวน 2 ตัวชี้วดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 8. พัฒนามหาวทิยาลยัเข้าสู่ระดบัอาเซียน

เป้าประสงค์ที่ 8. มหาวทิยาลยัมีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

ตัวชี้วดัที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานท า 

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

80

(NA)

                 - 80

(NA)

80

(NA)

80

(NA)

80

(NA)

80

(NA)

80

(NA)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 1.2 ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตนักปฏิบัติ

82

(NA)

                 - 82

(NA)

82

(NA)

82

(NA)

82

(NA)

82

(NA)

82

(NA)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวชิาที่ส าเร็จ

การศึกษา

65

(NA)

                 - 65

(NA)

65

(NA)

65

(NA)

65

(NA)

65

(NA)

65

(NA)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 1.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการ

ฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ

2

(0.32)

                 - 2

(0)

2

(0)

2

(0)

2

(0)

2

(2.06)

2

(0)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 1.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ ามีคุณวฒิุ

ปริญญาเอก

12 

(15.76)

                 - 12

(13.33)

19 

(18.57)

9 

(9.77)

12

(26.13)

12 

(21.65)

12 

(8.14)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

ต าแหน่งทางวชิาการต้ังแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

28

(25.79)

                 - 28 

(22.89)

65 

(61.43)

24 

(21.30)

28 

(18.27)

28 

(24.74)

28 

(17.95)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่พ้นสภาพการ

เป็นนักศึกษา

6

(8.67)

                 - 6 

(9.91)

6 

(8.61)

6 

(7.76)

6 

(9.47)

6 

(11.95)

6 

(5.99)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 1.4.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด

73

(53.04)

                 - 73

(29.73)

73

(29.55)

73

(63.19)

73

(65.88

73

(28.72)

73

(81.25)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 1.4.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของผู้เรียน

ต่อคุณภาพห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการ

เรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

>80

(79.21)

                 - >80

(79.80)

>80

(78.93)

>80

(79.80)

>80

(78.47)

>80

(79.03)

>80

(79.20)

                 -                   - >80

(0)

                 -                  - 

กลยุทธท์ี่ 1.1 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้รูจ้ริงปฏิบัติได้

ตารางที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์ตัวชี้วดัของมหาวทิยาลัย มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบสถานะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธท์ี่ 1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

กลยุทธท์ี่ 1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

ตารางที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์ตัวชี้วดัของมหาวทิยาลัย มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบสถานะ

ตัวชี้วดัที่ 2.1 จ านวนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

125 

(141)

 -

(2)

22 

(18)

20 

(22)

25 

(25)

21

(18)

22 

(54)

28 

(1)

                 -  -

(1)

                 -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 2.2 จ านวนงานวจิยั หรืองานสร้างสรรค์ ที่

น าไปใช้ประโยชน์

60 

(35)

                 - 12

(0)

10 

(12)

12 

(13)

10 

(7)

12 

(1)

5

(2)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิยั

ประจ าที่ได้รับการพัฒนาด้านการวจิยัต่อปี

25 

(43.92)

                 - 25 

(25.56)

25 

(31.51)

25 

(76.87)

25 

(20.43)

25 

(48.31)

25

(35.06)

                 - 25

(0)

                 -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 2.1.2  เงินสนับสนุนงาน วจิยั/งาน

สร้างสรรค์กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี

คน/ป*ี

60,000 

(66,087.53)

                 - 60,000 

(17,074.44)

60,000 

(122,759.59)

60,000 

(33,469.39)

60,000 

(84,964.52)

60,000 

(60,580.67)

                 -                  - 60,000 

(1,280,000.00)

                 -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 2.1.3 เงินสนับสนุนงาน วจิยั/งานสร้างสรรค์

กลุ่มสาขาวชิามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์/คน/ป*ี

25,000 

(26,528.48)

                 -                  -                  - 25,000 

(27,942.58)

                 -                  - 25,000 

(24,609.35)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 2.1.4 จ านวนอนุสิทธบิัตร/สิทธบิัตร/ลิขสิทธิ/์

เคร่ืองหมายการค้า

 -

(2)

                 -                  -  -

(1)

                 -                  -  -

(1)

                 -                  -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 2.2.1 จ านวนโครงการวจิยัเชิงบูรณาการ 1

(1)

                 -                  -  -

(1)

 -

(3)

                 -                  -                  -                  - 1

(0)

                 -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 2.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิยั

ประจ าที่น าผลงานวจิยั/งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่

22 

(24.13)

                 - 22 

(20.00)

22 

(30.14)

22 

(16.29)

22 

(19.35)

22 

(60.67)

22 

(1.30)

                 - 22 

(0)

                 -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 2.3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวจิยั

ประจ าที่น าผลงาน วจิยั/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

12 

(6.08)

                 - 12 

(0)

12 

(16.44)

12 

(8.47)

12 

(7.53)

12 

(1.12)

12 

(2.60)

                 - 12 

(0)

                 -                  -                  - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

กลยุทธท์ี่ 2.1 พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพสูง

กลยุทธท์ี่ 2.2 ปรับทิศทางการวิจัยสู่การวิจัยเชิงบูรณาการ

กลยุทธท์ี่ 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์
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ตัวชี้วดัที่ 2.4.1 จ านวนคร้ังของการจดัประชุมวชิาการ 1 

(3)

                 -                  -                  -                  -   -

(2)

1

(1)

                 -                  -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการ 

ทางวชิาการที่มีการบูรณาการกับการจดัการเรียนการ

สอนและ/หรืองานวจิยั

30 

(34.09)

                 - 30 

(50.00)

30

(0)

30 

(7.14)

30 

(22.22)

30 

(33.33)

30 

(20.00)

                 - 30 

(10.00)

                 -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการ

ทางวชิาการที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วนร่วมของ

ชุมชน สังคม

25 

(35.23)

                 - 25 

(70.00)

25 

(0)

25 

(50.00)

25 

(33.33)

25 

(33.33)

25

(60.00)

                 - 25 

(40.00)

                 -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 3.1.1 จ านวนชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย

ของการให้บริการวชิาการเชิงบูรณาการ โดยการ

ร่วมมือระหวา่งคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

6 

(2)

                 - 2 

(1)

2 

(0)

2 

(0)

1 

(0)

2 

(0)

3 

(1)

                 - 6 

(0)

                 -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของ

ผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวชิาการและ

วชิาชีพ

>80  

(88.74)

 -

(88.00)

>80 

(89.67)

>80 

(87.45)

>80 

(88.89)

>80 

(88.60)

>80 

(88.67)

>80 

(88.26)

 0

(88.00)

>80  

(91.08)

                 -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 3.2.1 จ านวนศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ

ภาคสนาม

1 

(0)

                 - 1 

(0)

                 -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 3.2.2 จ านวนหลักสูตรที่สร้างรายได้ 12 

(2)

                 - 2 

(0)

2 

(0)

2 

(2)

2 

(0)

2 

(0)

2 

(0)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 3.2.3 รายได้ที่ได้รับจากการบริการวชิาการ

ในรอบ 1 ปี

15,000,000 

(51,069,358)

                 - 100,000 

(45,000)

600,000 

(1,799,550)

2,000,000 

(8,719,808)

10,000,000 

(36,525,000)

2,000,000 

(0)

2,000,000 

(1,700,000)

                 -                   -  0

(2,280,000)

                 -                  - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

กลยุทธท์ี่ 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ

กลยุทธท์ี่ 3.1 ส่งเสริมการเรียนรูใ้นชุมชนและน าเสนอองค์ความรูท้ี่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ

กลยุทธท์ี่ 3.2 .พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการให้บริการทางวิชาการให้เอ้ืออ านวยต่อการสร้างรายได้



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

ตารางที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
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ตัวชี้วดัที่ 4.1 จ านวนเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม

ด้านศิลปวฒันธรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม

>3,000,000  

(3,729,830)

2,000,000 

(2,085,230)

 90,000   

(92,500)

60,000 

(64,000)

600,000 

(1,039,500)

50,000 

(59,000)

100,000  

(122,300)

100,000  

(227,300)

               -                   -                  -                  -                  -   

ตัวชี้วดัที่ 4.2 ร้อยละของความรู้เฉล่ียที่ผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม

     >80       

(88.22 )

       >80       

 (89.36)

       >80       

 (0)

       >80       

 (86.79)

       >80       

 (90.31)

       >80       

 (0)

       >80       

 (80.00)

       >80       

 (0)

         0        

  (94.65)

       >80        

(0)

       >80       

 (0)

       >80       

 (0)

               -   

ตัวชี้วดัที่ 4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักการเข้า

ร่วมการประกวด/แข่งขัน หรือได้รางวลัจากผลงาน

ด้านศิลปวฒันธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม ของนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด

        >1       

   (1.11)

               -           >1       

   (0.84)

        >1       

   (12.29)

        >1       

   (0.11)

        >1       

  (0)

        >1       

   (0.28)

        >1       

   (0.55)

               -                   -                  -                  -                  -   

ตัวชี้วดัที่ 4.1.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ 

วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม

           1      

     (1)

           1      

     (1)

               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -   

ตัวชี้วดัที่ 4.1.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการ

ท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ส่ิงแวดล้อมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน

        10        

 (23)

        4       

(7)

         2        

  (0)

        2        

(1)

        2       

(5)

        2         

(2)

        2         

(2)

        2       

(5)

  -

(1)

                -                  -                  -                  -   

ตัวชี้วดัที่ 4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของ

ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลป 

วฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อม

     >80        

(89.17)

     >80        

(91.62)

     >80        

(89.20)

     >80        

(89.78)

     >80        

(87.77)

     >80        

(88.44)

     >80        

(80.63)

     >80        

(91.70)

        -          

        (94.25)

                -                  -                  -                  -   

ตัวชี้วดัที่ 4.2.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรมที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ

         25       

  (27.27)

               -            25       

  (50)

         25       

  (100)

         25       

  (71.43)

         25       

  (100)

         25       

  (40)

         25       

  (14.29)

               -                   -                  -                  -                  -   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

กลยุทธท์ี่ 4.1 สร้างจิตส านึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 กลยุทธท์ี่ 4.2 .ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอ่ืนๆ
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ตัวชี้วดัที่ 5.1 จ านวนนักศึกษา หรือผลงานนักศึกษา

ได้รับรางวลั/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถิ่น ชาติ 

และนานาชาติ

12

(29)

                 - 1

(7)

1

(6)

4

(4)

2

(0)

2

(5)

3

(2)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 5.2 ร้อยละคุณภาพของบัญฑิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*

>80

(77.60)

                 - >80

(77.20)

>80

(79.00)

>80

(78.00)

>80

(77.20)

>80

(75.40)

>80

(81.27)

>80

(82.20)

                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายได้รับ

การปลูกฝังคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน*

>80

(90.45)

                 - >80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80 

(90.45)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 6.1 ร้อยละค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์

>80

(88.58)

                 - >80

(88.83)

>80

(88.34)

>80

(88.69)

>80

(88.96)

>80

(88.87)

>80

(87.79)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 6.2 ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจการบริการ

ของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของบุคลากร

>80

(82.36)

 -

(82.36)

>80

(85.15)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

                 - >80

(0)

>80

(80.00)

>80

(0)

>80

(0)

ตัวชี้วดัที่ 6.3 ร้อยละเฉล่ียความพึงพอใจของอาจารย์

และบุคลากรในการบริหารจดัการของมหาวทิยาลัย

>80

(68.11)

>80

(69.17)

>80

(59.50)

>80

(64.00)

>80

(66.50)

>80

(69.50)

>80

(54.50)

>80

(68.00)

                 - >80

(65.00)

>80

(69.50)

>80

(76.00)

>80

(79.00)

ตัวชี้วดัที่ 6.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการ

เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ทางวชิาการ วชิาชีพ ตาม

เกณฑ์ที่ก าหนดในเวลา 1 ปี

55

(23.57)

                 - 55

(3.33)

55

(51.43)

55

(61.49)

55

(0)

55

(0)

55

(2.33)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 6.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการ

เพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน

เวลา 1 ปี

55

(9.87)

                 - 55

(0)

55

(0)

55

(0)

55

(0)

55

(62.89)

55

(1.16)

                 -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน

ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน

เวลา 1 ปี

55

(28.60)

55

(26.07)

55

(0)

55

(21.88)

55

(90.48)

55

(0)

55

(9.09)

55

(0)

                 - 55

(0)

55

(14.81)

55

(92.00)

55

(0)

กลยุทธท์ี่ 5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบรอบด้านเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

กลยุทธท์ี่ 6.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน
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ตัวชี้วดัที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี

คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

30

(24)

30

(25)

30

(0)

30

(0)

30

(0)

30

(0)

30

(0)

30

(0)

                 - 30

(0)

30

(0)

30

(0)

30

(100)

ตัวชี้วดัที่ 6.1.5 จ านวนงานวจิยัสถาบันในรอบ 1 ปี 20

(10)

9

(1)

1

(1)

1

(0)

1

(0)

1

(0)

1

(1)

1

(2)

                 - 1

(0)

3

(4)

2

(1)

                 - 

ตัวชี้วดัที่ 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของ

บุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวชิาการ  สาย

สนับสนุน) ที่มีต่อการได้ปฏิบัติงานและสวสัดิการของ

มหาวทิยาลัย

>80

(67.73)

>80

(67.42)

>80

(60.80)

>80

(68.15)

>80

(67.05)

>80

(70.25)

>80

(52.15)

>80

(68.60)

                 - >80

(74.20)

>80

(65.75)

>80

(75.10)

>80

(78.00)

ตัวชี้วดัที่ 7.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ใน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย

74

(58.49)

74

(58.49)

                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 7.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการเพิ่มพูน

ความรู้ประสบการณ์ทางการบริหารในเวลา 1 ปี

>80

(95.83)

>80

(87.50)

>80

(100)

>80

(100)

>80

(100)

>80

(100)

>80

(100)

>80

(100)

                 - >80

(100)

>80

(100)

>80

(100)

>80

(100)

ตัวชี้วดัที่ 7.1.2 ร้อยละของความส าเร็จของผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง

55

(74.58)

55

(61.11)

55

(80)

55

(69.23)

55

(100)

55

(0)

55

(75)

55

(0)

                 - 55

(100)

55

(100)

55

(100)

55

(0)

ตัวชี้วดัที่ 7.2.1จ านวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ในส่ือ

ต่างๆ

250

(204)

100

(182)

20

(6)

20

(3)

20

(0)

20

(0)

20

(13)

20

(0)

                 - 20

(0)

5

(0)

5

(0)

                 - 

ตัวชี้วดัที่ 7.2.2 จ านวนคร้ังของหน่วยงาน/บุคคล 

ที่ใช้บริการของมหาวทิยาลัย

70

(12)

70

(11)

                 -                  -                  -  -

(1)

                 -                  -                  -                   -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วดัที่ 7.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นอาจารย์

พิเศษ วทิยากรคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาให้กับ

หน่วยงานภายนอก

5

(16.20)

                 - 5

(26.97)

5

(37.68)

5

(8.82)

5

(15.71)

5

(7.87)

5

(11.69)

                 -                   -                  -                  -                  - 

กลยุทธท์ี่ 6.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธท์ี่ 7.1 พัฒนาระบบการบริหารและการติดตามที่มีประสิทธภิาพ

กลยุทธท์ี่ 7.2 ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รูจ้ัก เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

ตารางที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์ตัวชี้วดัของมหาวทิยาลัย มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบสถานะ

ตัวชี้วดัที่ 7.3.1 ร้อยละความส าเร็จการเบิกจา่ยเงิน

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

85

(89.50)

85

(88.32)

85

(100)

85

(100)

85

(100)

85

(100)

85

(100)

85

(100)

                 - 85

(100)

85

(100)

85

(100)

85

(100)

ตัวชี้วดัที่ 7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของ

บุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของ

อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายใน

มหาวทิยาลัย

>80

(63.10)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

                 - >80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

ตัวชี้วดัที่ 7.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศใหม่ที่น ามาใช้

เพื่อการบริหารจดัการ

1

(7)

                 -  -

(1)

                 -                  -                  -                  -                  -                  - 1

(0)

1

(2)

1

(4)

                 - 

ตัวชี้วดัที่ 8.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ

ตามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรใน

กลุ่มอาเซียน

         >2     

    (2)

              -                 -            1        

 (1)

         1        

 (0)

               -            1        

 (1)

         1        

 (0)

              -                  -                 -                 -                 -   

ตัวชี้วดัที่ 8.1.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ที่เสริมสร้างความรู้/ความสัมพันธสู่์อาเซียน*

         1        

 (23)

          -        

 (4)

          -        

 (1)

          1       

  (2)

          -        

 (2)

               -             1       

  (2)

          1       

  (10)

         1        

 (1)

                -            1        

 (1)

              -                 -   

กลยุทธท์ี่ 7.5 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8. พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน

กลยุทธท์ี่ 8.1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธท์ี่ 7.3 การบริหารงาน การเงินและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธท์ี่ 7.4 พัฒนาด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง Green University



ตัวชีว้ัดที ่1.1 ร้อยละของบัณฑิตได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หน่วย : คน

งานใหม่ งานเดิม งานใหม่ งานเดิม

              -               -               -               -               -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

              -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

              -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

รวมทัง้สิน้

รวมกลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมกลุ่มสังคมศาสตร์

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ คณะ

จ านวนบัณฑิต

ทีต่อบแบบ

ส ารวจ

จ านวนผู้มีงานท า จ านวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ จ านวนผู้

ศึกษาต่อ

จ านวนผู้ยงัไม่

มีงานท า

จ านวนผู้อยู่

ระหวา่ง

อุปสมบท

จ านวนผู้อยู่

ระหวา่งเกณฑ์

ทหาร

ร้อยละของบัณฑิตได้

งานท า หรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี



5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

*ยงัไม่ถึงระยะเวลาในการจัดเก็บ

**ค าชีแ้จง

งานใหม่ หมายถึง บัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา

งานเดิม หมายถึง บัณฑิตทีม่ีงานท าก่อนเข้าเรียน หรือระหวา่งเรียน

ไม่นับรวมบัณฑิตทีม่ีงานท าหรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าศึกษา หรือผู้ทีศึ่กษาต่อ หรือผู้อุปสมบท หรือผู้ทีเ่กณฑ์ทหาร

ทีม่า : รายงานภาวะการมีงานท าของนักศึกษา โดยส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ



ค่าคะแนนรวม
ค่าคะแนน

เฉล่ีย
ค่าคะแนนรวม

ค่าคะแนน

เฉล่ีย
ค่าคะแนนรวม

ค่าคะแนน

เฉล่ีย

ค่าคะแนน

เฉล่ีย
ร้อยละ

             -                -   #DIV/0!              -   #DIV/0!              -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร               -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ               -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์               -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์               -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

             -                -   #DIV/0!              -   #DIV/0!              -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -                -   

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -                -   

3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -                -   

4 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -                -   

             -                -   #DIV/0!              -   #DIV/0!              -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -                -   

6 คณะศิลปศาสตร์               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -                -   

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอ้ยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตนักปฏบิตัิ

ที่ คณะ
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

ประเด็นการประเมิน

ความรู้ความสามารถพื้นฐาน ความรู้สามารถทางวชิาการ
คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชีพ
รวม

รวมทั้งสิ้น

รวมกลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รวมกลุ่มสังคมศาสตร์

ที่มาของข้อมลู :



จ านวน ร้อยละ

                                           -                                               - #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                             -                                                 - #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                             -                                                 - #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             -                                                 - #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             -                                                 - #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                             -                                                 - #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์                                             -                                                 - #DIV/0!

                                           -                                               - #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                             -                                                 - #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                             -                                                 - #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             -                                                 - #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             -                                                 - #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                             -                                                 - #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์                                             -                                                 - #DIV/0!

                                           -                                               - #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                             -                                                 - #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                             -                                                 - #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             -                                                 - #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             -                                                 - #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                             -                                                 - #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์                                             -                                                 - #DIV/0!

รวมทั้งสิ้น

รวมกลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รวมกลุ่มสังคมศาสตร์

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558)ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558
ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอ้ยละของบณัฑิตนักปฏบิตัิได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่ส าเรจ็การศึกษา

ที่ คณะ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้งานท า
บณัฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขา



**ค าชี้แจง

ไม่นับรวมบณัฑิตที่มีงานท าหรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าศึกษา หรือผู้ที่ศึกษาต่อ หรือผู้อุปสมบท หรือผู้ที่เกณฑ์ทหาร

ผู้จัดท า

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

ที่มา : รายงานภาวะการมีงานท าของบณัฑิต มทรส. โดยส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รบัการฝึกประสบการณว์ิชาชีพในสถานประกอบการ

จ านวน ร้อยละ

                 628                           2                      0.32

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                    90                            -                          -   

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                    70                            -                          -   

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                   174                            -                          -   

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   111                            -                          -   

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                    97                            2                        2.06

6 คณะศิลปศาสตร์                    86                            -                          -   

7 วทิยาลัยการจัดการ                       -                            -                          -   

ที่มาของข้อมลู : คณะ 6 คณะ / วิทยาลัยการจัดการ

รวมทั้งสิ้น

* ทอ.ไมม่อีาจารย์ประจ าที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ นอกนั้นหนว่ยงานไมร่ายงานข้อมลู

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558)ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ คณะ
จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ



ปริญญาเอก ร้อยละ ปริญญาโท ร้อยละ ปริญญาตรี ร้อยละ

            628                 99             15.76               484             77.07                 45               7.17

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                90                  12              13.33                  67              74.44                  11              12.22

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                70                  13              18.57                  54              77.14                    3                4.29

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ              174                  17                9.77                151              86.78                    6                3.45

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี              111                  29              26.13                  74              66.67                    8                7.21

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                97                  21              21.65                  69              71.13                    7                7.22

6 คณะศิลปศาสตร์                86                    7                8.14                  69              80.23                  10              11.63

ทีม่าของขอ้มลู : กองบริหารงานบคุคล

นบัรวมหมดทัง้ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า อาจารยอ์ตัราจา้ง และอาจารยพ์เิศษ

รวมทัง้สิน้

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ คณะ

จ านวน

อาจารยป์ระจ า

ทัง้หมด

คุณวฒิุ

ตัวชีว้ัดที ่1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอก



ตัวชีว้ัดที ่1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์ ร้อยละ
รอง

ศาสตราจารย์
ร้อยละ

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
ร้อยละ อาจารย์ ร้อยละ

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าทีม่ีต าแหน่ง

ทางวชิาการต้ังแต่

ระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

          601               -           -              16       2.66           139       23.13           446        74.21                   25.79

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม              83                -            -                 2       2.41             17       20.48             64         77.11 22.89

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร              70                -            -                 9     12.86             34       48.57             27         38.57 61.43

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ            169                -            -                 2       1.18             34       20.12            133         78.70 21.30

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี            104                -            -                 1       0.96             18       17.31             85         81.73 18.27

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์              97                -            -                 2       2.06             22       22.68             73         75.26 24.74

6 คณะศิลปศาสตร์              78                -            -                  -          -               14       17.95             64         82.05 17.95

7 วทิยาลัยการจัดการ                -                -            -                  -          -                  -            -                  -              -   

ทีม่าของขอ้มลู : กองบริหารงานบคุคล

หมายเหตุ : ไมน่บัรวมอาจารยใ์นกลุ่ม พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า อาจารยอ์ตัราจา้ง และอาจารยพ์เิศษ เนือ่งจากไมม่สิีทธใินการขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ คณะ

จ านวน

อาจารย์

ประจ าทัง้หมด

ต าแหน่งทางวชิาการ

รวมทัง้สิน้



ตัวชีว้ัดที ่1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาทีพ้่นสภาพการเป็นนักศึกษา

จ านวน ร้อยละ

           11,793                1,022                  8.67

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               1,282                    127                   9.91

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                 848                     73                   8.61

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ               6,240                    484                   7.76

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 739                     70                   9.47

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์               1,899                    227                 11.95

6 คณะศิลปศาสตร์                 684                     41                   5.99

7 วทิยาลัยการจัดการ                 101                        -                      -   

ทีม่าของขอ้มลู :  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะบยีน 

รวมทัง้สิน้

* ขอ้มลูจ านวนนกัศึกษาออกระหวา่งเรียนปกีารศึกษา 2557  ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2  และภาคฤดูร้อน (ณ 30 กนัยายน 2558)

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ คณะ
จ านวนนักศึกษา

ทัง้หมด

นักศึกษาทีพ่้นสภาพการเป็นนักศึกษา



จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้าย

ทั้งหมด

จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้ายที่

ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ

จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้าย

ทั้งหมด

จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้ายที่

ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ

จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้าย

ทั้งหมด

จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้ายที่

ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ

            1,720               721          41.92             1,402               935          66.69             3,122             1,656             53.04

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                407                121           29.73                  -                      -               -                  407                121              29.73

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร                176                  52           29.55                  -                      -               -                  176                  52              29.55

3 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ                591                328           55.50              1,270                848          66.77              1,861              1,176              63.19

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                170                112           65.88                  -                      -               -                  170                112              65.88

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                376                108           28.72                  -                      -               -                  376                108              28.72

6 คณะศิลปศาสตร์                  -                      -  .                  96                  78          81.25                  96                  78              81.25

7 วทิยาลัยการจดัการ                  -                      -  .                  36                   9          25.00                  36                   9              25.00

ที่มาของข้อมูล : ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะบียน

รวมทั้งสิ้น

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชี้วดัที่ 1.4.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ที่ คณะ

กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ รวมทั้งส้ิน



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

       2,338        3.96       79.23        3.96       79.20        3.96       79.20        3.96       79.21

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม           175         4.04       80.80         3.97       79.40         3.96       79.20         3.99       79.80

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร           244         3.91       78.20         3.97       79.40         3.96       79.20         3.95       78.93

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ           985         3.99       79.80         3.99       79.80         3.99       79.80         3.99       79.80

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี           244         3.93       78.60         3.92       78.40         3.92       78.40         3.92       78.47

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์           305         3.97       79.40         3.94       78.80         3.95       79.00         3.95       79.07

6 คณะศิลปศาสตร์           385         3.93       78.60         3.97       79.40         3.98       79.60         3.96       79.20

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 รอ้ยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรยีนต่อคุณภาพหอ้งเรยีนหอ้งปฏบิตัิการ ทรพัยากรการเรยีนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่

จ านวน

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม

ที่มาของข้อมูล : รายงานการประเมินผลความพงึพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 

ปกีารศึกษา 2557 จัดท าโดยส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวมความพงึพอใจ
ความพงึพอใจทรัพยากร

การเรียนรู้

ความพงึพอใจ

หอ้งปฏบิติัการ
ความพงึพอใจหอ้งเรียน

คณะ

รวมทั้งสิ้น



จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

                 141        74    52.48        67    47.52

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                     18         11    61.11          7    38.89

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                     22         15    68.18          7    31.82

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                     25          7    28.00         18    72.00

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     18          2    11.11         16    88.89

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                     54         36    66.67         18    33.33

6 คณะศิลปศาสตร์                      1           -         -            1   100.00

7 วทิยาลัยการจัดการ                       -           -         -             -         -   

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา                      1          1   100.00           -         -   

9 กองบริหารทรัพยากรนนทบรีุ                      2          2   100.00           -         -   

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ/ สวพ., กบน.

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร ่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ

ที่ คณะ

จ านวนงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์

 ที่ตีพมิพ ์เผยแพร่

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ



จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

35      32    91.43         -         -          3       8.57         -       -   

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 0         -         -           -          -           -          -           -       -   

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 12       11     91.67         -          -           1       8.33         -       -   

3 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 13       12     92.31         -          -           1       7.69         -       -   

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7         7   100.00         -          -           -          -           -       -   

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1         -         -           -          -           1    100.00         -       -   

6 คณะศิลปศาสตร์ 2         2   100.00         -          -           -          -           -       -   

7 วทิยาลัยการจดัการ 0         -         -           -          -           -          -           -       -   

8 สถาบันวจิยัและพัฒนา 0         -         -           -          -           -          -           -       -   

9 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 0         -         -           -          -           -          -           -       -   

รวมทั้งสิ้น

ที่มา :

ที่มาของขอ้มลู : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจดัการ/ สวพ., กบน.

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชี้วดัที่ 2.2 จ านวนงานวจิยั หรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์

ที่ คณะ

จ านวนงานวจิยัหรือ

งานสร้างสรรค์ ที่

น าไปใชป้ระโยชน์

เชงิสาธารณะ เชงินโยบาย เชงิพาณิชย์ ทางออ้ม



จ านวน ร้อยละ

              576.00               253             43.92

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                  90.00                  23              25.56

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                  73.00                  23              31.51

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                153.50                118              76.87

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  93.00                  19              20.43

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                  89.00                  43              48.31

6 คณะศิลปศาสตร์                  77.00                  27              35.06

7 วทิยาลัยการจัดการ                         -                    -                  -   

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา                    0.50                    -                  -   

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารยประจ าและนักวจิัยประจ าใหนับระยะเวลาการท างาน ดังนี
้

 9-12 เดือน คิดเปน 1 คน

 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน

 นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถน ามานับได้

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ/ สวพ.

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รบัการพัฒนาด้านการวิจัยต่อปี

ที่ คณะ

จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย

ประจ าทั้งหมด

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่

ได้รับการพฒันาด้านการวจิัยต่อปี



จ านวน สัดส่วน/คน จ านวน สัดส่วน/คน จ านวน สัดส่วน/คน

         394.50    26,071,530      66,087.53          181.50      4,814,920      26,528.48          576.00    30,886,450      53,622.31

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม            90.00       1,536,700       17,074.44                   -                   -                 -              90.00       1,536,700       17,074.44

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร            73.00       8,961,450     122,759.59                   -                   -                 -              73.00       8,961,450     122,759.59

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ            49.00       1,640,000       33,469.39           104.50       2,920,000       27,942.58           153.50       4,560,000       29,706.84

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี            93.00       7,901,700       84,964.52                   -                   -                 -              93.00       7,901,700       84,964.52

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์            89.00       5,391,680       60,580.67                   -                   -                 -              89.00       5,391,680       60,580.67

6 คณะศิลปศาสตร์                   -                   -                 -              77.00       1,894,920       24,609.35            77.00       1,894,920       24,609.35

7 วทิยาลัยการจัดการ                   -                   -                 -                     -                   -                 -                     -                   -                 -   

8 สถาบันวจิัยและพัฒนา              0.50         640,000   1,280,000.00                   -                   -                 -                0.50         640,000   1,280,000.00

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารยประจ าและนักวจิัยประจ าใหนับระยะเวลาการท างาน ดังนี้


 9-12 เดือน คิดเปน 1 คน

 6 เดือนขึน้ไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน

 นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถน ามานับได้

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชีว้ัดที ่2.1.2 เงนิสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ต่อคน/ปี

ตัวชีว้ัดที ่2.1.3 เงนิสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ กลุม่สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ /ต่อคน/ป)ี

ที่ คณะ

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวชิามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ รวม

จ านวนอาจารย์

ทัง้หมด

เงินสนับสนุนงานวจิัย/งาน

สร้างสรรค์
จ านวนอาจารย์

ทัง้หมด

เงินสนับสนุนงานวจิัย/งาน

สร้างสรรค์
จ านวนอาจารย์

ทัง้หมด

เงินสนับสนุนงานวจิัย/งาน

สร้างสรรค์

รวมทัง้สิน้

ทีม่าของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ/ สวพ.



อนสิุทธิบตัร สิทธิบตัร ลิขสิทธิ์
เคร่ืองหมาย

การค้า
รวม

                1              -                 1                 -           2

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                   -               -                   -                   -            - 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร                  1               -                   -                   -            1

3 คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ                   -               -                   -                   -            - 

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   -               -                   -                   -            - 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                   -               -                  1                   -            1

6 คณะศิลปศาสตร์                   -               -                   -                   -            - 

7 วิทยาลัยการจัดการ                   -               -                   -                   -            - 

8 สถาบนัวิจัยและพัฒนา                   -               -                   -                   -            - 

รวมทัง้สิน้

ที่มาของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วิทยาลัยการจัดการ/ สวพ.

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชีว้ัดที ่2.1.4 จ านวนอนุสทิธิบตัร/สทิธิบตัร/ลขิสทิธิ์/เครื่องหมายการค้า

ที่ คณะ

จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้



ที่ คณะ จ านวนโครงการวจิัยเชิงบรูณาการ

                                            1

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                             - 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                             1

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             - 

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             - 

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                             - 

6 คณะศิลปศาสตร์                                             - 

7 วทิยาลัยการจัดการ                                             - 

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา                                             - 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จ านวนโครงการวิจัยเชิงบรูณาการ

รวมทั้งส้ิน

ที่มาของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ/ สวพ.



จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

                576            139     24.13            35       6.08

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                   90               18      20.00               -          -   

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                   73               22      30.14             12     16.44

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ               153.5               25      16.29             13       8.47

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   93               18      19.35               7       7.53

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                   89               54      60.67               1       1.12

6 คณะศิลปศาสตร์                   77                1       1.30               2       2.60

7 วทิยาลัยการจัดการ                      -                 -          -                 -          -   

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา                   0.5                1    100.00               -          -   

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารยประจ าและนักวจิัยประจ าใหนับระยะเวลาการท างาน ดังนี
้

 9-12 เดือน คิดเปน 1 คน

 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน

 นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถน ามานับได้

ที่มาของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ/ สวพ.

รวมทั้งสิ้น

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ไปเผยแพร่

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ที่ คณะ

จ านวนอาจารย์

ประจ าและ

นักวจิัยประจ า

ทั้งหมด

น าผลงานวจิัย/งาน

สร้างสรรค์ไปเผยแพร่

น าผลงานวจิัย/งาน

สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์



Workshop ระดบัชาติ ระดบัภมูภิาค
ระดบั

นานาชาติ
รวม

                  1                    -                -                2               3

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                     -                     -                 -                 -                 - 

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร                     -                     -                 -                 -                 - 

3 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ                     -                     -                 -                 -                 - 

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    1                     -                 -                 1                2

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                     -                     -                 -                 1                1

6 คณะศิลปศาสตร์                     -                     -                 -                 -                 - 

7 วทิยาลัยการจดัการ                     -                     -                 -                 -                 - 

8 สถาบนัวจิยัและพฒันา                     -                     -                 -                 -                 - 

รวมทัง้สิ้น

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ คณะ

จ านวนครั้งในการจัดประชมุวิชาการ

ที่มาของขอ้มูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจดัการ/ สวพ.

ตวัชีว้ัดที ่2.4.1 จ านวนครั้งของการจัดประชมุวิชาการ



จ านวนโครงการ/กจิกรรม ร้อยละ จ านวนโครงการ/กจิกรรม ร้อยละ

88 30 34.09 31 35.23                              88.74
1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 10 5 50.00 7 70.00                                89.67
2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 21 0 0.00 0 0.00                                87.45
3 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 14 8 57.14 7 50.00                                88.89
4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 2 22.22 3 33.33                                88.60
5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 12 100.00 4 33.33                                88.67
6 คณะศิลปศาสตร์ 10 2 20.00 6 60.00                                88.26
7 วทิยาลัยการจดัการ 1 0 0 0 0.00                                88.00
8 สถาบันวจิยัและพัฒนา 10 1 10.00 4 40.00                                91.08
9 กองนโยบายและแผน 1 0 0 0 0.00                                88.00

รวมทั้งสิ้น

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชี้วดัที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการ ทางวชิาการที่มีการบูรณาการกับการจดัการเรียนการสอนและ/หรืองานวจิยั

ตวัชี้วดัที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีสว่นร่วมของชุมชน สงัคม

ตวัชี้วดัที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการตอ่ประโยชน์จากการให้บริการวชิาการและวชิาชีพ

ที่ คณะ จ านวนโครงการ/กจิกรรม

บริการวชิาการทั้งหมด

โครงการ/กจิกรรมฯ 

ที่มกีารบูรณาการกบัการจดัการเรียนการสอนและ/หรืองานวจิยั

 ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมบริการทางวชิาการที่มกีารเรียนรู้

และ/หรือมส่ีวนร่วมของชมุชน สังคม

ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของ

ผู้รับบริการต่อประโยชน์จาก

การให้บริการวชิาการและวชิาชพี

ที่มาของขอ้มลู : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจดัการ/ สวพ./ กผ.



ที่ คณะ

จ านวนชุมชนหรือองค์กรเปา้หมายของการใหบ้ริการ

วชิาการเชิงบรูณาการ โดยการร่วมมือระหวา่งคณะ

หรือหน่วยงานเทยีบเทา่

2

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 0

6 คณะศิลปศาสตร์ 1

7 วทิยาลัยการจัดการ 0

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา 0

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จ านวนชุมชนหรอืองค์กรเปา้หมายของการใหบ้รกิารวิชาการเชิงบรูณาการ โดยการรว่มมือระหว่าง

คณะหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ/ สวพ.



ที่ คณะ จ านวนศูนย์การเรียนรู้และปฏบิติัการภาคสนาม

                                                          - 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                                              - 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                                              - 

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              - 

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                              - 

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                                              - 

6 คณะศิลปศาสตร์                                                              - 

7 วทิยาลัยการจัดการ                                                              - 

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา                                                              - 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1
 จ านวนศูนย์การเรยีนรูแ้ละปฏบิตัิการภาคสนาม

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ/ สวพ.



ที่ คณะ จ านวนหลักสูตรที่สร้างรายได้

2

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                                           - 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                                           - 

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                          2

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                           - 

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                                           - 

6 คณะศิลปศาสตร์                                                           - 

7 วทิยาลัยการจัดการ

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จ านวนหลักสูตรที่สรา้งรายได้

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ/ สวพ.



ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายได้ที่ได้รบัจากการบรกิารวิชาการในรอบ 1 ปี

ที่ คณะ รายได้จากการบริการวชิาการ (บาท)

                                   51,069,358

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                            45,000

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                        1,799,550

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        8,719,808

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                      36,525,000

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                                    - 

6 คณะศิลปศาสตร์                                        1,700,000

7 วทิยาลัยการจัดการ                                                    - 

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา                                                    - 

9 ส านักงานวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        2,280,000

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ/ สวพ.



งบประมาณ

รายจา่ย

งบประมาณเงิน

รายได้

งบประมาณ

ภายนอก
รวม

                  55     2,500,000.00     1,229,830.00                   -       3,729,830.00               88.22               89.17

1 ส านักงานอธกิารบดี                    26      1,869,200.00        216,030.00                     -        2,085,230.00                89.36                91.62

1.1 กองกลาง                    11        738,400.00        216,030.00                     -          954,430.00                89.36                88.11

1.2 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี                      5        145,000.00                     -                       -          145,000.00                     -                  91.76

1.3 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี                      5        145,000.00                     -                       -          145,000.00                     -                  90.70

1.4 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี                      5        145,000.00                     -                       -          145,000.00                     -                  95.90

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 2          62,500.00          30,000.00                     -            92,500.00                     -                  89.20

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 3          49,300.00          14,700.00                     -            64,000.00                86.79                89.78

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7        333,500.00        706,000.00                     -        1,039,500.00                90.31                87.77

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3          59,000.00                     -                       -            59,000.00                     -                  88.44

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5          11,200.00        111,100.00                     -          122,300.00                80.00                80.63

7 คณะศิลปศาสตร์ 7        115,300.00        112,000.00                     -          227,300.00                     -                  91.70

8 วทิยาลัยการจดัการ 2                     -            40,000.00                     -            40,000.00                94.65                94.25

รวมทัง้สิน้

ทีม่าของข้อมูล : สอ./คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจดัการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชีว้ัดที ่4.1 จ านวนเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม/ ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน/อนุรักษ์สิง่แวดล้อม

ตัวชีว้ัดที ่4.2 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทีไ่ด้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดที ่4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลีย่ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน และสิง่แวดล้อม

ที่ คณะ

จ านวนโครงการ/

กจิกรรมทีส่่งเสริม

และสนับสนุนด้าน

ศิลปวฒันธรรม/ 

ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น/อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมทัง้หมด

จ านวนเงินสนับสนุนโครงการ/กจิกรรมด้านศิลปวฒันธรรม/ ภมูิปัญญาท้องถิ่น/

อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ/กจิกรรม

 ทีไ่ด้รับความรู้

หลังจากเข้าร่วม

โครงการ/กจิกรรม

ร้อยละความพงึ

พอใจเฉล่ียของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อประโยชน์ของ

การท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม 

ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

และส่ิงแวดล้อม



ที่ คณะ

เขา้ร่วม

ประกวด/แขง่ขนั

ในระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.5 คะแนน/คน)

ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แขง่ขนัใน

ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.75 

คะแนน/คน)

เขา้ร่วม

ประกวด/

แขง่ขนักบั

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

(0.75 

คะแนน/คน)

ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แขง่ขนักบั

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย   

 (1 คะแนน/คน)

ผลรวมถว่ง

น้ าหนักการเขา้

ร่วม หรือได้รับ

รางวลั

จ านวน

นักศึกษา

ทั้งหมด

ร้อยละของผลรวม

ถว่งน้ าหนักการเขา้

ร่วม หรือได้รับ

รางวลัจากผลงาน

ด้านศิลปวฒันธรรม/

ภมูปิัญญาท้องถิ่น/

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ของนักศึกษาต่อ

จ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด

            40.50           60.75           12.75           17.00         131.00         11,793                  1.11

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม               1.50              2.25              3.00              4.00            10.75            1,282                   0.84

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรม

เกษตร

                 38            56.25              4.50              6.00          104.25              848                  12.29

3 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ                    -                -                3.00              4.00              7.00            6,240                   0.11

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    -                -                  -                  -                  -                739                      -   

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                    -                -                2.25              3.00              5.25            1,899                   0.28

6 คณะศิลปศาสตร์               1.50              2.25                -                  -                3.75              684                   0.55

7 วทิยาลัยการจดัการ                    -                  -                  -                  -                  -              101                      -   

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชี้วดัที่ 4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักการเข้าร่วม หรือไดร้ับรางวลัจากผลงานดา้นศิลปวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน/อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม ของนักศึกษาตอ่จ านวน

นักศึกษาทั้งหมด

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของขอ้มลู : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจดัการ



ที่ คณะ

จ านวนแหล่งเรียนรู้

ทางด้านศิลปะ 

วฒันธรรม และ

ส่ิงแวดล้อม

จ านวนผู้รับบริการ

จากแหล่งเรียนรู้

ทางด้านศิลปะ 

วฒันธรรม และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละความพึงพอใจ

เฉล่ียของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมต่อประโยชน์

ของแหล่งเรียนรู้

ทางด้านศิลปะ 

วฒันธรรม และ

ส่ิงแวดล้อม

                       1                         -                         - 

1 ส านักงานอธกิารบดี                         1                          -                          - 

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                          -                          -                          - 

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                          -                          -                          - 

4 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ                          -                          -                          - 

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          -                          -                          - 

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                          -                          -                          - 

7 คณะศิลปศาสตร์                          -                          -                          - 

8 วทิยาลัยการจัดการ                          -                          -                          - 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชีว้ัดที ่4.1.1 จ านวนแหล่งเรียนรูท้างด้านศิลปะ วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม

รวมทัง้สิน้

ทีม่าของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ



                       55           23 41.82           15 27.27

1 ส านักงานอธกิารบดี                          26             7        37.27              -              -   

1.1 กองกลาง                          11             6 54.55              -              -   

1.2 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี                           5            -              -                -              -   

1.3 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี                           5             1        20.00              -              -   

1.4 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี                           5            -              -                -              -   

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2            -              -               1 50.00

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3             1 33.33             3 100.00

4 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 7             5 71.43             5 71.43

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3             2        66.67             3 100.00

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5             2        40.00             2         40.00

7 คณะศิลปศาสตร์ 7             5 71.43             1         14.29

8 วทิยาลัยการจัดการ 2             1        50.00              -              -   

ทีม่าของข้อมูล : สอ./คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ

รวมทัง้สิน้

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชีว้ัดที ่4.1.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสิง่แวดล้อมทีม่ีส่วนร่วมกับชุมชน

ตัวชีว้ัดที ่4.2.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทีม่ีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ

ที่ คณะ

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมทีส่่งเสริมและ

สนับสนุนด้าน

ศิลปวฒันธรรม/ 

ภูมิปัญญาท้องถิน่/

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ทัง้หมด

โครงการ/กิจกรรมฯ ทีม่ี

ส่วนรวมกับชุมชน

โครงการ/กิจกรรมฯ ทีม่ี

การบูรณาการกับพันธกิจ

อืน่ๆ



ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

              20                9                 -               29

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                 7                 5                -                 12

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                 6                -                  -                   6

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                -                   4                -                   4

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                -                  -                  -                  -   

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                 5                -                  -                   5

6 คณะศิลปศาสตร์                 2                -                  -                   2

7 วทิยาลัยการจัดการ                -                  -                  -                  -   

ทีม่าของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ

รวมทัง้สิ้น

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที ่5.1 จ านวนนักศึกษาหรือผลงานนักศึกษาได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ

ที่ คณะ
จ านวนรางวลั/การยกย่องชมเชย



ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ

              643      2,668.11           4.15      2,412.33           3.75      2,433.50           3.78      2,577.00           4.01      2,405.00               3.74      1,142.28           3.79           3.88          77.60

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                  68         281.00            4.13         257.17            3.78         261.75            3.85         269.40            3.96         252.67                3.72         251.67            3.70            3.86           77.20

  - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต                  22           89.98            4.09           84.04            3.82           85.36            3.88           85.80            3.90           82.72                3.76           84.26            3.83            3.88           77.20

  - หลักสูตรอืน่ๆ                  46         190.90            4.15         172.96            3.76         176.18            3.83         183.54            3.99         170.20                3.70         167.44            3.64            3.88           77.60

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                  50         203.44            4.07         193.67            3.87         195.62            3.91         200.40            4.01         194.00                3.88            3.95           79.00

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                367       1,537.11            4.19       1,376.83            3.75       1,388.00            3.78       1,475.00            4.02       1,370.33                3.73         563.33            3.86            3.90           78.00

  - หลักสูตรบญัชีบณัฑิต                146         608.82            4.17         547.50            3.75         544.58            3.73         581.08            3.98         538.74                3.69         563.56            3.86            3.88           77.60

  - หลักสูตรอืน่ๆ                221         928.20            4.20         828.75            3.75         844.22            3.82         895.05            4.05         830.96                3.76            3.93           78.60

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  44         182.11            4.14         166.67            3.79         163.00            3.70         173.80            3.95         163.00                3.70            3.86           77.20

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                  87         351.33            4.04  3.13.20            3.60         318.25            3.66  3.43.80            3.95         313.40                3.60         327.00            3.76            3.77           75.40

  - หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วชิาชีพวศิวกรรม)                  69         280.14            4.06         251.85            3.65         255.99            3.71         275.31            3.99         251.16                3.64         263.58            3.82            3.82           76.40

  - หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต                   7           27.86            3.98           24.01            3.43           25.48            3.64           26.60            3.80           24.99                3.57           25.97            3.71            3.71           74.20

  - หลักสูตรอืน่ๆ                  11           43.34            3.94           36.96            3.36           36.74            3.34           42.24            3.84           36.85                3.35           37.29            3.39            3.56           71.20

6 คณะศิลปศาสตร์                  20           83.56            4.18           76.12            3.81           79.25            3.96           83.60            4.18           83.83                4.19            4.06           81.27

7 วทิยาลัยการจัดการ                   7           29.56            4.22           28.67            4.10           27.63            3.95           30.20            4.31           27.83                3.98            4.11           82.20

หมายเหตุ : เกณฑ์การใหค้ะแนนแบง่เปน็ 5 ระดับ ( 1-5 )

               ด้านทกัษะพิสัย ใหป้ระเมินเฉพาะผู้ใช้บณัฑิตที่จบในสาขาที่มีสภาวชิาชีพ ได้แก่ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต บญัชีบณัฑิต

               หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วชิาชีพวศิวกรรม) หมายถึง วศิวกรรมโยธา/วศิวกรรมเหมืองแร่/วศิวกรรมเคร่ืองกล/วศิวกรรมไฟฟ้า/วศิวกรรมอุตสาหการ/วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม/วศิวกรรมเคมี

               หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต หมายถึง สาขาวชิา วศิวกรรมเคร่ืองกล  วศิวกรรมไฟฟ้า  วศิวกรรมอิเล็กทรอนกิส์ฯ  วศิวกรรมอุตสาหการ

ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปญัญา

ด้านทกัษะความสัมพันธ์

ระหวา่งบคุคลและความ

รับผิดชอบ

ที่มาของข้อมูล : รายงานความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บณัฑิต มทรส. โดย กองพัฒนานกัศึกษา

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ด้านทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข

 การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ด้านทกัษะพิสัย รวม

รวมทั้งสิน้

ตัวชีว้ัดที่ 5.2 ร้อยละคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ที่ คณะ
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม



จ านวน ร้อยละ

                         199                                180 90.45

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                              -                                    - #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                              -                                    - #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                              -                                    - #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           199                                180                              90.45

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                              -                                    - #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์                              -                                    - #DIV/0!

7 วทิยาลัยการจัดการ                              -                                    - #DIV/0!

ที่มาของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ

หมายเหตุ : ไม่รวมถึงนักศึกษาที่ไม่จบตามเกณฑ์ปกติ

รวมทั้งสิ้น

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) 

และแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 รอ้ยละของนักศึกษาปสีุดท้ายได้รบัการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน

ที่ คณะ
จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้าย

นักศึกษาปีสุดท้ายได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

ครบ 5 ด้าน



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

4.43 88.58

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.44 88.83

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 4.42 88.34

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.43 88.69

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.45 88.96

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 4.44 88.87

6 คณะศิลปศาสตร์ 4.39 87.79

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอ้ยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์

ที่ หน่วยงาน

ความพงึพอใจด้านรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น         6,534          4.16         83.29          4.09         81.74          4.05         80.91          4.18         83.55          4.12         82.36

1 ส านักงานอธกิารบดี          2,061           4.13          82.68           4.08          81.70           4.06          81.26           4.19          83.82           4.12          82.36

1.1 กองกลาง            184           4.30          86.00           4.11          82.20           4.09          81.80           4.27          85.40           4.19          83.85

1.2 กองคลัง            248           3.81          76.20           3.71          74.20           3.73          74.60           3.82          76.40           3.76          75.20

1.3 กองนโยบายและแผน              87           4.17          83.34           4.01          80.29           4.03          80.57           4.10          82.01           4.08          81.55

1.4 กองบริหารงานบุคคล              32           4.66          93.20           4.47          89.40           4.50          90.00           4.69          93.80           4.58          91.60

1.5 กองพัฒนานักศึกษา            250           4.27          85.40           4.38          87.60           4.29          85.80           4.40          88.00           4.34          86.80

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี            167           3.45          69.00           3.57          71.40           3.53          70.60           3.83          76.60           3.59          71.90

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี            603           4.47          89.40           4.42          88.40           4.45          89.00           4.53          90.60           4.47          89.35

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี            430           4.22          84.40           4.38          87.60           4.21          84.20           4.32          86.40           4.28          85.65

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา              60           3.86          77.20           3.71          74.20           3.74          74.80           3.76          75.20           3.77          75.35

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม              58           4.60          92.00           4.24          84.80           3.97          79.40           4.22          84.40           4.26          85.15

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 วทิยาลัยการจดัการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 สถาบันวจิยัและพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยฯี          4,473           4.00          80.00           3.95          79.00           3.96          79.20           4.01          80.20           3.98          79.60

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ส านักงานตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ที่มาของขอ้มลู : ทุกหน่วยงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชี้วดัที่ 6.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการตอ่การด าเนินงานของบุคลากร

ที่ หน่วยงาน จ านวน

ผู้ตอบแบบ

สอบ

ถาม

ความพึงพอใจ

ด้านเจา้หน้าที่ผู้ให้บริการ

ความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการ

ความพึงพอใจ

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ความพึงพอใจ

ด้านคุณภาพการให้บริการ

ในภาพรวม

ภาพรวมความพึงพอใจ



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

             328          3.49         69.79          3.46         69.16          3.22         64.32          3.46         69.16          3.41         68.11

1 ส านกังานอธกิารบดี                148           3.50          70.00           3.52          70.44           3.36          67.11           3.46          69.11           3.46          69.17

1.1 กองกลาง                 18           3.80          76.00           3.70          74.00           3.40          68.00           3.50          70.00           3.60          72.00

1.2 กองคลัง                 18           4.00          80.00           4.00          80.00           3.90          78.00           4.00          80.00           3.98          79.50

1.3 กองนโยบายและแผน                 14           3.20          64.00           3.20          64.00           3.30          66.00           3.30          66.00           3.25          65.00

1.4 กองบริหารงานบคุคล                 17           2.80          56.00           2.90          58.00           3.00          60.00           3.30          66.00           3.00          60.00

1.5 กองพฒันานกัศึกษา                   4           3.80          76.00           3.80          76.00           3.60          72.00           4.00          80.00           3.80          76.00

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบรีุ                 44           3.80          76.00           3.80          76.00           3.60          72.00           3.80          76.00           3.75          75.00

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบรีุ                 25           3.60          72.00           3.70          74.00           3.50          70.00           3.50          70.00           3.58          71.50

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี                   3           3.10          62.00           3.50          70.00           3.70          74.00           3.90          78.00           3.55          71.00

1.9 ส านกัคุณภาพการศึกษา                   5           3.40          68.00           3.10          62.00           2.20          44.00           1.80          36.00           2.63          52.50
2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                   2           3.30          66.00           3.10          62.00           2.10          42.00           3.40          68.00           2.98          59.50
3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร                   7           3.30          66.00           3.30          66.00           2.90          58.00           3.30          66.00           3.20          64.00
4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ                 25           3.40          68.00           3.30          66.00           3.10          62.00           3.50          70.00           3.33          66.50
5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 50           3.50          70.00           3.50          70.00           3.40          68.00           3.50          70.00           3.48          69.50
6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                   7           3.10          62.00           3.10          62.00           2.30          46.00           2.40          48.00           2.73          54.50
7 คณะศิลปศาสตร์                 11           3.40          68.00           3.30          66.00           3.30          66.00           3.60          72.00           3.40          68.00
8 วทิยาลัยการจดัการ                    -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
9 สถาบนัวจิยัและพฒันา                   4           3.40          68.00           3.20          64.00           2.80          56.00           3.60          72.00           3.25          65.00

10 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                 48           3.60          72.00           3.50          70.00           3.30          66.00           3.50          70.00           3.48          69.50
11 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน                 25           3.90          78.00           3.80          76.00           3.70          74.00           3.80          76.00           3.80          76.00
12 ส านกังานตรวจสอบภายใน                   1           3.90          78.00           3.90          78.00           4.00          80.00           4.00          80.00           3.95          79.00

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชีว้ดัที ่6.3 รอ้ยละเฉลีย่ความพึงพอใจของอาจารยแ์ละบคุลากรในการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยั

ที่ หนว่ยงาน
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

การน าองค์กรของผู้บริหาร

มหาวทิยาลัย

นโยบายและการบริหาร

จดัการ

บรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมใน

ผู้บริหารมหาวทิยาลัยกบั

กจิกรรมการพฒันาองค์กร
ภาพรวมความพงึพอใจ

รวมทัง้สิน้

ทีม่าของขอ้มลู : กองบริหารงานบคุคล



จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
                               628 148 23.57 62 9.87

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                   90 3 3.33 0 0.00

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                   70 36 51.43 0 0.00

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 174 107 61.49 0 0.00

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 111 0 0.00 0 0.00

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                   97 0 0.00 61 62.89

6 คณะศิลปศาสตร์                                   86 2 2.33 1 1.16

7 วทิยาลัยการจัดการ                                     -                                   -                  -                                     -               -   

หมายเหตุ : อาจารย์ประจ านับรวมทั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า อาจารย์อัตราจ้างและอาจารย์พเิศษ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558)
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รบัการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณท์างวิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเวลา 1 ปี

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รบัการเพ่ิมพูนความรูด้้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในเวลา 1 ปี

ที่ หน่วยงาน จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับ

การเพิ่มพนูความรู้/ประสบการณ์ทางวิชาการ 

วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนด

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับ

การเพิ่มพนูความรูด้้านภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ



จ านวน ร้อยละ

507 145 28.60

1 ส านักงานอธกิารบดี 257 67 26.07

1.1 กองกลาง 28 12 42.86

1.2 กองคลัง 35 33 94.29

1.3 กองนโยบายและแผน 16 16 100.00

1.4 กองบริหารงานบุคคล 25 0 0.00

1.5 กองพัฒนานักศึกษา 25 0 0.00

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 48 0 0.00

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 35 0 0.00

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 39 0 0.00

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา 6 6 100.00

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 0 0.00

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 32 7 21.88

4 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 42 38 90.48

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 0 0.00

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 2 9.09

7 คณะศิลปศาสตร์ 14 0 0.00

8 วทิยาลัยการจัดการ 8 0 0.00

9 สถาบันวจิัยและพัฒนา 9 0 0.00

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 54 8 14.81

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 25 23 92.00

12 ส านักงานตรวจสอบภายใน 5 0 0.00

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ หน่วยงาน

จ านวนบุคลากร

สายสนับสนุน

ทัง้หมด

จ านวนบุคลากรได้รับการเพิม่พูนความรู้/

ประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกับการปฏิบัติงานและ

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

ตัวชีว้ัดที ่6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและ

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในเวลา 1 ปี

รวมทัง้สิน้

ทีม่าของข้อมูล :ทุกหน่วยงาน



จ านวน ร้อยละ

25 6 24.00

1 ส านักงานอธกิารบดี 20 5 25.00

1.1 กองกลาง 3 0 0.00

1.2 กองคลัง 5 3 60.00

1.3 กองนโยบายและแผน 1 0 0.00

1.4 กองบริหารงานบุคคล 1 1 100.00

1.5 กองพัฒนานักศึกษา 3 0 0.00

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 2 0 0.00

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 2 1 50.00

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 3 0 0.00

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา 0 0 0.00

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 0 0 0.00

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 0 0 0.00

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 0.00

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0.00

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 0.00

7 คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0.00

8 วทิยาลัยการจดัการ 0 0 0.00

9 สถาบันวจิยัและพัฒนา 2 0 0.00

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 0.00

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 2 0 0.00

12 ส านักงานตรวจสอบภายใน 1 1 100.00

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ หน่วยงาน

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน

ที่มคุีณสมบัติครบตามเกณฑ์

ทั้งหมด

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มคุีณสมบัติครบ

ตามเกณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา

ตวัชี้วดัที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัตคิรบตามเกณฑ์ไดร้ับการพัฒนาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สงูขึ้น

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของขอ้มลู :  กองบริหารงานบุคคล



ที่ หน่วยงาน จ านวนงานวจิัย
10

1 ส านักงานอธกิารบดี 1

1.1 กองกลาง 0

1.2 กองคลัง 0

1.3 กองนโยบายและแผน 0

1.4 กองบริหารงานบคุคล 0

1.5 กองพฒันานักศึกษา 0

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบรีุ 0

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบรีุ 0

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 0

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา 1

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1

4 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 1

7 คณะศิลปศาสตร์ 2

8 วทิยาลัยการจัดการ 0

9 สถาบนัวจิัยและพฒันา 0

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 1

12 ส านักงานตรวจสอบภายใน 0

ที่มาของข้อมูล :  ทกุหน่วยงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จ านวนงานวิจัยสถาบนัในรอบ 1 ปี

รวมทั้งสิ้น



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

            328         3.75       75.08         3.71       74.21         3.65       73.03         3.61       72.17         3.34       66.84         3.22       64.33         2.98       59.55         2.83       56.62         3.39       67.73

1 ส านักงานอธกิารบดี              148          3.79        75.73          3.69        73.76          3.65        73.09          3.56        71.29          3.33        66.67          3.23        64.58          2.90        57.91          2.82        56.36          3.37        67.42

1.1 กองกลาง                18          3.87        77.40          3.58        71.60          3.69        73.80          3.71        74.20          3.58        71.60          3.29        65.80          3.20        64.00          3.37        67.40          3.54        70.73

1.2 กองคลัง                18          3.80        76.00          3.64        72.80          3.70        74.00          3.54        70.80          3.05        61.00          3.19        63.80          2.71        54.20          2.52        50.40          3.27        65.38

1.3 กองนโยบายและแผน                14          3.73        74.60          3.72        74.40          3.43        68.60          3.48        69.60          3.58        71.60          3.08        61.60          2.68        53.60          2.23        44.60          3.24        64.83

1.4 กองบริหารงานบุคคล                17          3.63        72.60          3.61        72.20          3.45        69.00          3.33        66.60          3.36        67.20          3.11        62.20          2.91        58.20          2.44        48.80          3.23        64.60

1.5 กองพฒันานักศึกษา                 4          4.15        83.00          4.08        81.60          4.05        81.00          3.90        78.00          3.60        72.00          3.80        76.00          3.48        69.60          3.65        73.00          3.84        76.78

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี                44          3.81        76.20          3.75        75.00          3.76        75.20          3.80        76.00          3.57        71.40          3.62        72.40          3.46        69.20          3.51        70.20          3.66        73.20

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี                25          3.64        72.80          3.73        74.60          3.76        75.20          3.78        75.60          3.56        71.20          3.61        72.20          3.34        66.80          3.49        69.80          3.61        72.28

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี                 3          4.15        83.00          3.92        78.40          3.60        72.00          3.25        65.00          3.45        69.00          3.52        70.40          2.72        54.40          2.45        49.00          3.38        67.65

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา                 5          3.30        66.00          3.16        63.20          3.45        69.00          3.29        65.80          2.25        45.00          1.84        36.80          1.56        31.20          1.70        34.00          2.57        51.38

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                 2          3.50        70.00          3.33        66.60          3.17        63.40          3.28        65.60          3.08        61.60          2.69        53.80          2.69        53.80          2.58        51.60          3.04        60.80

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร                 7          3.84        76.80          3.68        73.60          3.69        73.80          3.44        68.80          3.22        64.40          3.13        62.60          3.38        67.60          2.88        57.60          3.41        68.15

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ                25          3.70        74.00          3.74        74.80          3.84        76.80          3.73        74.60          3.37        67.40          3.05        61.00          2.78        55.60          2.61        52.20          3.35        67.05

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                50          3.84        76.80          3.80        76.00          3.92        78.40          3.75        75.00          3.45        69.00          3.39        67.80          3.15        63.00          2.80        56.00          3.51        70.25

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                 7          2.79        55.80          2.86        57.20          2.50        50.00          2.93        58.60          2.32        46.40          2.66        53.20          2.37        47.40          2.43        48.60          2.61        52.15

7 คณะศิลปศาสตร์                11          3.70        74.00          3.73        74.60          3.61        72.20          3.70        74.00          3.45        69.00          3.45        69.00          3.16        63.20          2.64        52.80          3.43        68.60

8 วทิยาลัยการจดัการ                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 

9 สถาบันวจิยัและพฒันา                 4          4.00        80.00          4.40        88.00          4.00        80.00          4.13        82.60          3.81        76.20          3.35        67.00          3.05        61.00          2.94        58.80          3.71        74.20

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                48          3.70        74.00          3.58        71.60          3.56        71.20          3.52        70.40          3.20        64.00          3.22        64.40          2.85        57.00          2.67        53.40          3.29        65.75

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน                25          4.18        83.60          4.19        83.80          4.20        84.00          4.00        80.00          3.60        72.00          3.71        74.20          3.28        65.60          2.88        57.60          3.76        75.10

12 ส านักงานตรวจสอบภายใน                 1          4.00        80.00          4.00        80.00          4.00        80.00          4.00        80.00          4.00        80.00          3.40        68.00          3.80        76.00          4.00        80.00          3.90        78.00

ภาพรวมความพงึพอใจ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ  พ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชีว้ัด 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลีย่ของบคุลากรทกุระดับ (สายบริหาร สายวิชาการสายสนับสนุน) ทีม่ีต่อการได้ปฏบิตัิงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

ที่ หน่วยงาน
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

ด้านตัวงาน ด้านบทบาทและหน้าที่
ด้านสัมพนัธภาพกบับุคคล

อืน่ในการปฏบิัติงาน

ด้านความส าเร็จและ

ความกา้วหน้าในงาน

ด้านเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน
ด้านพฒันาบุคลากร ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านทีพ่กัอาศัย

รวมทัง้สิน้

ทีม่าของข้อมูล :  กองบริหารงานบุคคล



จ านวน ร้อยละ

                            56                    31                58.49

1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจดัการศึกษา

ให้มคุีณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

                               9                       1                 16.67 ระหวา่งด าเนินงาน 

3 ตัวชี้วดั

2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนางานวจิยั 

หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชมุชน สังคมและ

ประเทศชาติ

                             10                       8                 80.00

3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการ

ให้บริการวชิาการเพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้ชมุชน 

สังคม และสร้างรายได้ให้กบัมหาวทิยาลัย

                               7                       4                 57.14

4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและท านุบ ารุงศิลป

 วฒันธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมให้เกดิความยั่งยนื

                               7                       7                100.00

5 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริม

เพื่อให้นักศึกษามพีัฒนาการครบทุกด้าน

                               3                       2                 66.67

6 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพของ

อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน

                               9                       2                 22.22

7 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 7 บริหารจดัการ

มหาวทิยาลัยเชงิบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

                               9                       5                 55.56

8 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 8 พัฒนามหาวทิยาลัยให้

พร้อมกา้วเขา้สู่ระดับอาเซียนให้พร้อมกา้วเขา้สู่

ระดับอาเซียน

                               2                       2                100.00

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชี้วดัที่ 7.1 ร้อยละการบรรลเุป้าหมายตามตวับ่งชี้ในแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยั

ที่ ประเด็นยทุธศาสตร์

จ านวนตัวชี้วดัของแผน

ยทุธศาสตร์การพัฒนา

มหาวทิยาลัยฯทั้งหมด

จ านวนตัวชี้วดัของแผนยทุธศาสตร์การ

พัฒนามหาวทิยาลัยฯ ประจ าปี

งบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของขอ้มลู : กองนโยบายและแผน



อธกิารบดี รองอธกิารบดี
ผู้ชว่ย

อธกิารบดี
คณบดี รองคณบดี ผอ. รอง ผอ. จ านวน ร้อยละ

72 1 6 5 7 28 13 9 69 95.83

1 ส านักงานอธกิารบดี 24 1 6 5 0 0 9 0 21 87.50

1.1 กองกลาง 1 0 0 0 0 0 1 0 1 100.00

1.2 กองคลัง 1 0 0 0 0 0 1 0 1 100.00

1.3 กองนโยบายและแผน 1 0 0 0 0 0 1 0 1 100.00

1.4 กองบริหารงานบุคคล 1 0 0 0 0 0 1 0 1 100.00

1.5 กองพัฒนานักศึกษา 1 0 0 0 0 0 1 0 1 100.00

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 1 0 0 0 0 0 1 0 1 100.00

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 1 0 0 0 0 0 1 0 1 100.00

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  1 0 0 0 0 0 1 0 1 100.00

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา 1 0 0 0 0 0 1 0 1 100.00

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 5 0 0 0 1 4 0 0 5 100.00

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 4 0 0 0 1 3 0 0 4 100.00

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 7 0 0 0 1 6 0 0 7 100.00

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0 0 0 1 4 0 0 5 100.00

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 0 0 0 1 4 0 0 5 100.00

7 คณะศิลปศาสตร์ 5 0 0 0 1 4 0 0 5 100.00

8 วทิยาลัยการจดัการ 4 0 0 0 1 3 0 0 4 100.00

9 สถาบันวจิยัและพัฒนา 4 0 0 0 0 0 1 3 4 100.00

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 0 0 0 0 0 1 3 4 100.00

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 4 0 0 0 0 0 1 3 4 100.00

12 ส านักตรวจสอบภายใน 1 0 0 0 0 0 1 0 1 100.00

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ  พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ตวัชี้วดัที่ 7.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ไดร้ับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร ในเวลา 1 ปี

ที่ ต าแหน่งบริหาร

จ านวน

ผู้บริหาร

ทั้งหมด

ต าแหน่ง

จ านวนผู้บริหารที่ได้รับการ

เพิ่มพูนความรู้/

ประสบการณ์ทางการบริหาร

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของขอ้มลู : ทุกหน่วยงาน



จ านวน ร้อยละ

59 44 74.58

1 ส านักงานอธกิารบดี 18 11 61.11

1.1 กองกลาง 5 4 80.00

1.2 กองคลัง 1 0 0.00

1.3 กองนโยบายและแผน 1 0 0.00

1.4 กองบริหารงานบุคคล 1 0 0.00

1.5 กองพัฒนานักศึกษา 2 1 50.00

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 3 3 100.00

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 5 3 60.00

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  0 0 0.00

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา 0 0 0.00

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 8 80.00

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 13 9 69.23

4 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 100.00

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0.00

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8 6 75.00

7 คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0.00

8 วทิยาลัยการจัดการ 0 0 0.00

9 สถาบันวจิัยและพัฒนา 1 1 100.00

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 100.00

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 1 1 100.00

12 ส านักตรวจสอบภายใน 0 0 0.00

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที ่7.1.2 ร้อยละของความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ที่ แผนบริหารความเส่ียง

จ านวนตัวชี้วดัของ

แผนบริหารความ

เส่ียงทัง้หมด

จ านวนตัวชี้วดัของแผนบริหารความเส่ียง 

ประจ าปีงบประมาณทีบ่รรลุเป้าหมาย

รวมทัง้สิ้น

ทีม่าของข้อมูล : ส านักคุณภาพการศึกษา



หนังสือพมิพ์ เวบ็ไซต์

ของนสพ.

สถานี 

โทรทัศน์

เคเบลิทีวี อืน่ ๆ รวม

161 5 4 31 3 204

1 ส านักงานอธกิารบดี 149 0 2 31 0 182

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 6 0 0 0 0 6

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 0 1 0 0 2 3

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 0 0 0 0

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 6 4 2 0 1 13

7 คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 0 0 0

8 วทิยาลัยการจดัการ 0 0 0 0 0 0

9 สถาบนัวจิยัและพฒันา 0 0 0 0 0 0

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 0 0 0 0

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 0 0 0 0 0 0

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชีว้ัดที ่7.2.1 จ านวนขา่วทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในสื่อตา่งๆ

ที่ ประเภทส่ือ

จ านวนขา่วที่ได้รับการเผยแพร่ในส่ือต่างๆ

รวมทัง้สิ้น

ที่มาของขอ้มูล : คณะ 6 คณะ/วทิยาลัยการจดัการ/ สถาบนั/ส านัก



บคุคลเขา้มาขอ

ใช้บริการ

หน่วยงานเขา้มา

ขอใช้บริการ
รวม

4 8 12

1 ส านักงานอธกิารบดี 4 7 11

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 0 0 0

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 0 0 0

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 0

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 0 0 0

7 คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0

8 วทิยาลัยการจดัการ 0 0 0

9 สถาบนัวจิยัและพฒันา 0 0 0

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 0

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 0 0 0

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชีว้ัดที ่7.2.2 จ านวนครั้งของหน่วยงาน/บคุคล ทีใ่ชบ้ริการของมหาวิทยาลัย

ที่ หน่วยงาน/บคุคล

จ านวนคร้ังของหน่วยงาน/บคุคล

 ที่ใช้บริการของมหาวทิยาลัย

รวมทัง้สิ้น

ที่มาของขอ้มูล : คณะ 6 คณะ/วทิยาลัยการจดัการ/ สถาบนั/ส านัก



จ านวน ร้อยละ

593 96 16.20

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 89 24 26.97

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 69 26 37.68

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 170 15 8.82

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 15 15.71

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 89 7 7.87

6 คณะศิลปศาสตร์ 77 9 11.69

7 วทิยาลัยการจัดการ 3 0 0.00

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชีว้ัดที ่7.2.3 ร้อยละของอาจารย์ทีเ่ป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร คณะกรรมการหรือทีป่รึกษา ให้กับหน่วยงานภายนอก

ที่ หน่วยงาน
จ านวนอาจารย์

ทัง้หมด

จ านวนอาจารยท์ีเ่ป็นอาจารยพ์ิเศษ 

วทิยากร คณะกรรมการหรือทีป่รึกษา 

ให้กับหน่วยงานภายนอก

รวมทัง้สิน้

ทีม่าของข้อมูล : คณะ 6 คณะ / วทิยาลัยการจัดการ



ได้รับจดัสรร
งบประมาณหลังโอน

เปล่ียนแปลง
ผลการเบิกจา่ย

ร้อยละการ

เบิกจา่ย

รวมทั้งสิ้น        811,146,200.00        815,328,700.00        729,683,601.06        89.50

1 ส านักงานอธกิารบดี         727,172,530.00         733,398,478.51         647,753,379.61         88.32

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม          11,554,180.00          11,424,493.12          11,424,493.03       100.00

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร          16,028,950.00          15,880,000.94          15,880,000.94       100.00

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ          11,865,010.00          10,779,756.10          10,779,756.27       100.00

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี          11,588,420.00          11,576,599.28          11,576,599.28       100.00

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์          15,385,350.00          15,260,678.68          15,260,678.68       100.00

7 คณะศิลปศาสตร์            3,793,160.00            3,590,015.66            3,590,015.66       100.00

8 สถาบันวจิยัและพัฒนา            5,365,400.00            5,151,976.27            5,151,976.27       100.00

9 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ            6,758,660.00            6,682,337.50            6,682,337.50       100.00

10 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน            1,556,140.00            1,443,400.94            1,443,400.94       100.00

11 ส านักตรวจสอบภายใน                78,400.00              140,963.00              140,962.88       100.00

ที่มาของขอ้มลู : กองคลัง

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชี้วดัที่ 7.3.1 ร้อยละความส าเร็จการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

ล าดับ รายการ

งบประมาณแผ่นดิน



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

                  284                  2.92                58.43               3.39              67.77              3.16            63.10

1 ความพงึพอใจด้านการพฒันาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่                   284                  2.89                57.73               3.37              67.33              3.13            62.53

2 ความพงึพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวทิยาลัย                   284                  2.96                59.13               3.41              68.20              3.18            63.67

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558
ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 รอ้ยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบคุลากร นักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรยีภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณปูโภคภายในมหาวิทยาลัย

ที่ หน่วยงาน
จ านวนผู้ตอบแบบ

ส ารวจทั้งหมด

บคุลากร นักศึกษา รวม

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของข้อมูล : กองกลาง



ที่ หน่วยงาน
จ านวนระบบสารสนเทศใหม่

ที่น ามาใช้

                                   7

1 ส านักงานอธกิารบดี 0

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0

4 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 0

7 คณะศิลปศาสตร์ 0

8 วทิยาลัยการจัดการ 0

9 สถาบนัวจิัยและพฒันา 0

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                      2

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 4

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศใหม่ที่น ามาใช้เพ่ือการบรหิารจัดการ

รวมทั้งสิ้น

ที่มาของข้อมูล : คณะ 6 คณะ/วทิยาลัยการจัดการ/ สถาบนั/ส านัก



2 23

1 ส านักงานอธกิารบดี - 4

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 1

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 2

4 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 2

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 2

7 คณะศิลปศาสตร์ - 10

8 วทิยาลัยการจัดการ - 1

9 สถาบันวจิัยและพัฒนา - -

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 1

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน - -

รวมทัง้สิ้น

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที ่8.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการตามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน

ตัวชี้วัดที ่8.1.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ทีเ่สริมสร้างความรู้/ความสัมพันธ์สู่อาเซียน

ที่ คณะ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

ด าเนินการตามความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา หรือองค์กรในกลุ่ม

อาเซียน

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ทีเ่สริมสร้างความรู้/ความสัมพันธสู่์

อาเซียน

ทีม่าของข้อมูล : คณะ 6 คณะ/วทิยาลัยการจัดการ/ สถาบัน/ส านัก



ฐานบันทึกขอ้มลูโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามความรว่มมอืกับสถาบันการศึกษา หรอืองค์กรในกลุ่มอาเซียน

แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน

1 Central Luzon State University ฟิลิปปนิส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุคสาหกรรมเกษตร

หนัตรา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร

และอุคสาหกรรมเกษตรด้านเทคโนโลยี

อาหารของ มทรส.

2-ธ.ค.-57                     -                       -   

2 LAO-GERMAN TECHNICAL 

COLLEGE,LAO P.D.R.

ลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปตัยกรรมศาสตร์

นนทบรีุ การสอน แลกเปล่ียนการเรียนรู้และให้

ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีแม่พิมพ์

21-23 ส.ค.58 งปร 58             110,000

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพัฒน์ 

ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วันท ื30 ก.ย.58

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558

ท่ี ชื่อหน่วยงานที่ท าความร่วมมือ ประเทศ หน่วยงานที่ด าเนินการ ศูนย์
กิจกรรม/ผลการด าเนินการตามความ

ร่วมมือ

วัน/เดือน/ป ีที่

ด าเนินการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

 80(NA)                  -  80(NA)  80(NA)  80(NA)  80(NA)  80(NA)  80(NA)                  -                  -                  -                  - 

 82(NA)                  -  82(NA)  82(NA)  82(NA)  82(NA)  82(NA)  82(NA)                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏบิัติได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จ

การศึกษา*

 65(NA)                  -  65(NA)  65(NA)  65(NA)  65(NA)  65(NA)  65(NA)                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่าน

การทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ

                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายสอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน 

IT

                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายสอบ

ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน

 ภาษาอังกฤษ

                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

 2(0.32)                  -  2(0)  2(0)  2(0)  2(0)  2(2.06)  2(0)                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก

 12 (15.76)                  -  12 (13.33)  19 (18.57)  9 (9.77)  12 (26.13)  12 (21.65)  12 (8.14)                  -                  -                  -                  - 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดบัชาตแิละนานาชาติ

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏบิัติได้งานท า 

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
 ยังไม่ถึงระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล (สวส.หน่วยงานจัดเก็บ)

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละเฉล่ียความพงึพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตนักปฏบิัติ
 กพ.หน่วยงานจัดเก็บ

 ยังไม่ถึงระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล (สวส.หน่วยงานจัดเก็บ)

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพบณัฑิตให้รู้จริงปฏบิตัไิด้

 ปี 2558 ไม่ได้ก าหนดค่าเปูาหมายในการด าเนินงาน

 ปี 2558 ไม่ได้ก าหนดค่าเปูาหมายในการด าเนินงาน

 ปี 2558 ไม่ได้ก าหนดค่าเปูาหมายในการด าเนินงาน

 คณะ ทั้ง 6 คณะ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

 28 (25.79)                  -  28 (22.89)  65 (61.43)  24 (21.30)  28 (18.27)  28 (24.74)  28 (17.95)                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ต่อหลักสูตรทั้งหมด

                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จ านวนหลักสูตรใหม่ระดับ

บัณฑิตศึกษา

                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จ านวนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

(English Program)

                 -                  -                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่พน้สภาพการ

เป็นนักศึกษา

 6 (8.67)                  -  6 (9.91)  6 (8.61)  6 (7.76)  6 (9.47)  6 (11.95)  6 (5.99)                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบ

การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด

 73 (53.04)                  -  73 (29.73)  73(29.55)  73(63.19)  73(65.88  73(28.72)  73(81.25)                  -                  -                  -                  - 

 >80(79.21)                  -  >80(79.80)  >80(78.93)  >80(79.80)  >80(78.47)  >80(79.03)  >80(79.20)                  -  >80(0)                  -                  - 

**ขอ้มลู ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558

ผู้จดัท า

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาหลักสูตรที่ไดม้าตรฐานและทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 ร้อยละความพงึพอใจเฉล่ียของ

ผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียนห้องปฏบิัติการ 

ทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สวท. และ สวส.

 ปี 2558 ไม่ได้ก าหนดค่าเปูาหมายในการด าเนินงาน

 ปี 2558 ไม่ได้ก าหนดค่าเปูาหมายในการด าเนินงาน

 ปี 2558 ไม่ได้ก าหนดค่าเปูาหมายในการด าเนินงาน



ตัวชีว้ัดที ่1.1 ร้อยละของบัณฑิตได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี หน่วย : คน

งานใหม่ งานเดิม งานใหม่ งานเดิม

              -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

              -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

              -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

รวมทัง้ส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ คณะ

จ านวนผู้อยู่

ระหวา่ง

อุปสมบท

จ านวนผู้อยู่

ระหวา่งเกณฑ์

ทหาร

ร้อยละของบัณฑิตได้

งานท า หรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

จ านวนบัณฑิต

ทีต่อบแบบ

ส ารวจ

จ านวนผู้มีงานท า จ านวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ จ านวนผู้

ศึกษาต่อ

จ านวนผู้ยงัไม่

มีงานท า

รวมกลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมกลุ่มสังคมศาสตร์



5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์               -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 -   #DIV/0!

*ยงัไม่ถึงระยะเวลาในการจัดเก็บ

**ค าชีแ้จง

งานใหม่ หมายถึง บัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา

งานเดิม หมายถึง บัณฑิตทีม่ีงานท าก่อนเข้าเรียน หรือระหวา่งเรียน

ไม่นับรวมบัณฑิตทีม่ีงานท าหรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าศึกษา หรือผู้ทีศึ่กษาต่อ หรือผู้อุปสมบท หรือผู้ทีเ่กณฑ์ทหาร

ผู้จดัท า

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วนัที ่20 ตุลาคม 2558

ทีม่า : รายงานภาวะการมีงานท าของนักศึกษา โดยส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ



ค่าคะแนนรวม
ค่าคะแนน

เฉล่ีย
ค่าคะแนนรวม

ค่าคะแนน

เฉล่ีย
ค่าคะแนนรวม

ค่าคะแนน

เฉล่ีย

ค่าคะแนน

เฉล่ีย
ร้อยละ

              -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร               -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ               -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์               -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์               -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

              -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม              -   

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร              -   

3 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี              -   

4 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์              -   

              -                 -   #DIV/0!               -   #DIV/0!               -   #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ              -   

6 คณะศิลปศาสตร์              -   

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

รวมทั้งส้ิน

จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม
คณะที่

รวมกลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมกลุ่มสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอ้ยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิตนักปฏบิตัิ

ความรู้ความสามารถพื้นฐาน ความรู้สามารถทางวชิาการ
คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชีพ

ประเด็นการประเมิน

รวม



ที่มา : รายงานความพงึพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บณัฑิต มทรส. โดย กองพฒันานกัศึกษา



จ านวน ร้อยละ
                                            -                                                 - #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                             -                                                 - #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                             -                                                 - #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             -                                                 - #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             -                                                 - #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                             -                                                 - #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์                                             -                                                 - #DIV/0!

                                            -                                                 - #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                             -                                                 - #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                             -                                                 - #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             -                                                 - #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             -                                                 - #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                             -                                                 - #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์                                             -                                                 - #DIV/0!

                                            -                                                 - #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                             -                                                 - #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                             -                                                 - #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             -                                                 - #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             -                                                 - #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                             -                                                 - #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์                                             -                                                 - #DIV/0!

รวมทั้งส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

ตัวชี้วัดที่ 1.3 รอ้ยละของบณัฑิตนักปฏบิตัิได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่ส าเรจ็การศึกษา

ที่ คณะ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้งานท า
บณัฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขา

รวมกลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมกลุ่มสังคมศาสตร์

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558)ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558



**ค าชี้แจง

ไม่นับรวมบณัฑิตที่มีงานท าหรือมีกิจการของตนเองก่อนเข้าศึกษา หรือผู้ที่ศึกษาต่อ หรือผู้อุปสมบท หรือผู้ที่เกณฑ์ทหาร

ผู้จัดท า

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

ที่มา : รายงานภาวะการมีงานท าของบณัฑิต มทรส. โดยส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



จ านวน

นักศึกษาปี

สุดทา้ยที่ผ่าน

การทดสอบ

สมรรถนะทาง

วชิาชีพ

ร้อยละ

จ านวน

นักศึกษาปี

สุดทา้ยสอบผ่าน

เกณฑ์การ

ทดสอบความรู้

ความสามารถ

ทางด้าน IT

ร้อยละ

จ านวน

นักศึกษาปี

สุดทา้ยสอบผ่าน

เกณฑ์การ

ทดสอบความรู้

ความสามารถ

ทางด้าน

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

                  -                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                   -                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                   -                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                   -                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   -                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                   -                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์                   -                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!

7 วทิยาลัยการจัดการ                   -                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!                   - #DIV/0!

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 รอ้ยละของนักศึกษาปสีุดทา้ยสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถทางด้าน IT

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 รอ้ยละของนักศึกษาปสีุดทา้ยสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558)  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 รอ้ยละของนักศึกษาปสีุดทา้ยที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ

ที่ คณะ

จ านวน

นักศึกษาปี

สุดทา้ย

สมรรถนะทางวชิาชีพ ความสามารถทางด้าน IT ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

รวมทั้งส้ิน

ที่มา :  สวท / คณะ 6 คณะ / วิทยาลัยการจัดการ / ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / ศูนย์ภาษา



ผู้จัดท า

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

**ป ี2558 ไมม่กีารก าหนดตัวชี้วัดนี้



ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รบัการฝึกประสบการณว์ิชาชีพในสถานประกอบการ

จ านวน ร้อยละ

                  628                           2                       0.32

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                    90                            -                          -   

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                    70                            -                          -   

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                   174                            -                          -   

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   111                            -                          -   

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                    97                           2                       2.06

6 คณะศิลปศาสตร์                    86                            -                          -   

ที่มา : คณะ 6 คณะ

ข้อมลู ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558

ผู้จัดท า

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558)ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

รวมทั้งส้ิน

ที่ คณะ
จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพในสถานประกอบการ



สาขา คณะ ศูนย์

1 นายพัชระ  กัญจนกาญจน์ แม่พิมพ์ วิศวะฯ นนทบุรี

2 นายสัญญา  ค าจริง แม่พิมพ์ วิศวะฯ นนทบุรี

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ฐานบันทึกข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล
สังกัด



SP114

การออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อ

ตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จ ากัด ปทุมธานี

4 เดือน ทุกวัน

เสาร์ ไม่ใช้

การออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อ

ตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จ ากัด ปทุมธานี

5 เดือน ทุกวัน

เสาร์ ไม่ใช้

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ฐานบันทึกข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

ชื่อหัวข้อเร่ืองที่ไปฝึกประสบการณ์ ชื่อสถานประกอบการที่ไปฝึกประสบการณ์ จังหวัด ระยะเวลา งบประมาณ



ตัวชีว้ัดที ่1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอก

ปริญญาเอก ร้อยละ ปริญญาโท ร้อยละ ปริญญาตรี ร้อยละ

             628                  99              15.76                484              77.07                  45                7.17

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                90                  12              13.33                  67              74.44                  11              12.22

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                70                  13              18.57                  54              77.14                    3                4.29

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ              174                  17                9.77                151              86.78                    6                3.45

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี              111                  29              26.13                  74              66.67                    8                7.21
5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                97                  21              21.65                  69              71.13                    7                7.22
6 คณะศิลปศาสตร์                86                    7                8.14                  69              80.23                  10              11.63

ทีม่า : กองบริหารงานบคุคล

*นบัรวมหมดทัง้ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า อาจารยอ์ตัราจา้ง 

ผู้จดัท า

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วนัที ่20 ตุลาคม 2558

รวมทัง้ส้ิน

วนัเดือนปทีีร่ายงานขอ้มลู  วนัที ่ 30 กนัยายน 2558

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ คณะ

จ านวน

อาจารยป์ระจ า

ทัง้หมด

คุณวฒิุ



ตัวชีว้ัดที ่1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์ ร้อยละ
รอง

ศาสตราจารย์
ร้อยละ

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
ร้อยละ อาจารย์ ร้อยละ

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าทีม่ีต าแหน่ง

ทางวชิาการต้ังแต่

ระดับผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

           601                 -               -                 16            2.66             139       23.13            446         74.21                    25.79

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม              83                 -               -                   2            2.41               17       20.48             64         77.11 22.89

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร              70                 -               -                   9           12.86               34       48.57             27         38.57 61.43

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ            169                 -               -                   2            1.18               34       20.12            133         78.70 21.30

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี            104                 -               -                   1            0.96               18       17.31             85         81.73 18.27

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์              97                 -               -                   2            2.06               22       22.68             73         75.26 24.74

6 คณะศิลปศาสตร์              78                 -               -                   -               -                 14       17.95             64         82.05 17.95

7 วทิยาลัยการจัดการ                -                 -               -                   -               -                   -            -                  -              -   

ทีม่า : กองบริหารงานบคุคล

ผู้จดัท า

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

*ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558

**ไมน่บัรวมอาจารยใ์นกลุ่มพนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า  ลูกจา้งชัว่คราว เนือ่งจากไมม่สิีทธิใ์นการขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ คณะ

จ านวน

อาจารย์

ประจ าทัง้หมด

ต าแหน่งทางวชิาการ

รวมทัง้ส้ิน



ฐานบนัทึกขอ้มูลจ านวนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่ง วันที่บรรจุ ประเภท คุณวุฒิ

1 นาย ชาญชัย   ปูอมเอี่ยม อาจารย์ 10/5/2530 ข้าราชการ ปริญญาโท

2 นาย วิโรจน ์  สุขนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/15/2530 ข้าราชการ ปริญญาโท

3 นาย เดชา   พลเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/22/2529 ข้าราชการ ปริญญาโท

4 นาย อนุรักษ ์  เมฆพะโยม อาจารย์ 9/23/2534 ข้าราชการ ปริญญาโท

5 นาย ภสิูทฐ   บวรวัฒนดิลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/26/2529 ข้าราชการ ปริญญาโท

6 นาย ชูศักด์ิ   ข าพมิพ์ อาจารย์ 2/1/2523 ข้าราชการ ปริญญาโท

7 ว่าที่ ร.ต. ด ารง   เซ้งมณี อาจารย์ 9/1/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

8 นาย เทพนารินทร์   ประพนัธ์พฒัน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/17/2528 ข้าราชการ ปริญญาเอก

9 นาย ธีรชาติ   นุสโส อาจารย์ 12/23/2537 ข้าราชการ ปริญญาโท

10 นาย มงคล   เพิ่มฉลาด อาจารย์ 4/1/2523 ข้าราชการ ปริญญาโท

11 นาย สมศักด์ิ   ประเสริฐสุข รองศาสตราจารย์ 5/30/2523 ข้าราชการ ปริญญาโท

12 นาย ส ารวล   กิจโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/1/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

13 นาย สุวิทย ์  วงษ์ยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/11/2530 ข้าราชการ ปริญญาโท

14 นาย วีระพนัธ ์  ติยัพเสน อาจารย์ 2/1/2523 ข้าราชการ ปริญญาโท

15 นาย พรเทพ   สรนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/1/2525 ข้าราชการ ปริญญาเอก

16 นาย เพิ่มศักด์ิ   อยู่เป็นสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/19/2521 ข้าราชการ ปริญญาโท

17 นาย พฒันพงษ์   สินธุ์ไพฑูรย์ อาจารย์ 6/27/2529 ข้าราชการ ปริญญาตรี

18 นาย จิระวัฒน ์  ใจอ่อนน้อม อาจารย์ 6/17/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

19 นาย อนันท์   คัมภริานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/17/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

20 นาย สุบรรณ   แจ้งประจักษ์ อาจารย์ 6/17/2528 ข้าราชการ ปริญญาตรี

21 นาย ชิดเชื้อ   กนกเพช็รรัตน์ รองศาสตราจารย์ 6/1/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

22 นาย กมล   โพสพสุวรรณ อาจารย์ 1/22/2529 ข้าราชการ ปริญญาโท

23 น.ส. อรอนงค์   วิริยานุรักษ์นคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/11/2542 ข้าราชการ ปริญญาโท

24 นาย วันชัย   ศศิสกุลพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/14/2521 ข้าราชการ ปริญญาโท

25 นาย ณัฐวัสส์   รังสิมันตุชาติ อาจารย์ 5/30/2523 ข้าราชการ ปริญญาโท

26 นาย เกษม   เจนวิไลศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/20/2536 ข้าราชการ ปริญญาโท

27 นาง ญาดา อธิรัตนปัญญา อาจารย์ 5/25/2535 ข้าราชการ ปริญญาโท

28 นาย จิรพนัธ ์  อรรถพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/4/2535 ข้าราชการ ปริญญาโท

29 นาย ด าเนิน   ไชยแสน อาจารย์ 11/22/2534 ข้าราชการ ปริญญาโท

30 นาง กัลยกร   ขุนเอียด อาจารย์ 7/3/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

31 นาย ภษูิต โชติสวัสด์ิ อาจารย์ 5/12/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

32 นาย กุศล   สมุทรคชรินทร์ อาจารย์ 5/12/2538 ข้าราชการ ปริญญาเอก

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558



ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่ง วันที่บรรจุ ประเภท คุณวุฒิ

33 นาย นิกร   สุกขชาติ อาจารย์ 9/1/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

34 นาง สุวิมล   พบิูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/30/2530 ข้าราชการ ปริญญาโท

35 นาย นิรันดร์   ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์ 6/15/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

36 ว่าที่ ร.ต. ชัยยง   ศิริพรมงคลชัย อาจารย์ 6/6/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

37 นาย นิรันดร์   วัชโรดม อาจารย์ 3/9/2541 ข้าราชการ ปริญญาเอก

38 นาย ดิเรก   ฉิมชนะ อาจารย์ 5/31/2528 ข้าราชการ ปริญญาเอก

39 นาย สุวันชัย   สินโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/1/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

40 นาย สินมหัต   ฝุายลุย อาจารย์ 6/3/2539 ข้าราชการ ปริญญาตรี

41 นาย ศิรสิทธิ์ วงศ์อิทธิกุล อาจารย์ 5/20/2526 ข้าราชการ ปริญญาโท

42 นาย อภชิาติ   พรหมโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/17/2530 ข้าราชการ ปริญญาตรี

43 นาย สมบัติ   ก่ ามอญ อาจารย์ 11/8/2536 ข้าราชการ ปริญญาโท

44 นาย เพื่อชาติ   สุขเรือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/14/2540 ข้าราชการ ปริญญาโท

45 นาย ณรงค์ศักด์ิ   แสงปูอม อาจารย์ 7/3/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

46 นาย พงษ์ศักด์ิ   เกิดลาภี อาจารย์ 7/16/2540 ข้าราชการ ปริญญาเอก

47 น.ส. สุนทรี   ชาวเวียง อาจารย์ 8/18/2541 ข้าราชการ ปริญญาโท

48 นาย กฤตย์ตนัย   ธารารัตนสุวรรณ อาจารย์ 8/7/2545 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

49 นาย กานตยุทธ   ตรีบุญนิธิ อาจารย์ 14/6/2547 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

50 นาย คมสันต์ งามข า อาจารย์ 24/9/2550 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

51 นาย มนตรี วงษ์สุวรรณ อาจารย์ 24/9/2550 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

52 นาย ปิยชาติ ธาตรีนรานนท์ อาจารย์ 10/11/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

53 นาย ธงชัย อรัญชัย อาจารย์ 1/9/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

54 นาย วัชรพงษ์ เล็กสุวงษ์ อาจารย์ 3/2/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

55 น.ส. ชญารัตน์ บุญพฒิุกร อาจารย์ 10/11/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

56 นาย ภาณุวัฒน์ จันทร์มาก อาจารย์ 5/1/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

57 น.ส. สุธิดา พทิักษ์วินัย อาจารย์ 5/1/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

58 นาย จีรัฐติกุล กล้าหาญ อาจารย์ 12/15/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

59 น.ส. วชิรา   อยู่ศุข อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

60 นาย ปิติชน   เปี่ยมบริบูรณ์ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

61 น.ส. อัจฉรา อินโต อาจารย์ 10/19/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

62 นาย สุธี ล้ีจงเพิ่มพนู อาจารย์ 1/6/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

63 นาย อายุทธ ์  เรืองทอง อาจารย์ 6/22/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

64 นาย ภรีศักด์ิ เผ่าผาง อาจารย์ 9/15/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

65 นาย กฤตภาส หอมระร่ืน อาจารย์ 10/10/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

66 นาย ลือเดช เพชรดวง อาจารย์ 10/10/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

67 น.ส. สิรภทัร จันทะมงคล อาจารย์ 8/22/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
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68 นาย บัญชา พทุธากูล อาจารย์ 10/10/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

69 นาย วิรัช กองสิน อาจารย์ 8/22/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

70 น.ส. วันเพญ็   ผลิศร อาจารย์ 10/10/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

71 นาย สุประวิทย์ เมืองเจริญ อาจารย์ 10/15/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

72 น.ส. จันทิมา   หิรัญอ่อน อาจารย์ 8/22/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

73 น.ส. วิไลวรรณ วงศ์จินดา อาจารย์ 9/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

74 นาย นีลวัสน์ ดิษฐสวรรค์ อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

75 น.ส. บุญธิดา ชุนงาม อาจารย์ 10/1/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

76 นาย รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

77 นาย ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

78 นาย เอกชัย รัตนบรรลือ อาจารย์ 3/17/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

79 นาย พรีพล จันทร์หอม อาจารย์ 10/2/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

80 นาย สุริยา ประสมทอง อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

81 นาย สุริยา น้ าแก้ว อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

82 นาย ฉัตรพล พมิพา อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

83 นาย วิทฤทธิ์ โคตรมณี อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

84 นาย ชินราช   ปูองเจริญ อาจารย์ 1/4/2549 พนักงานราชการ ปริญญาตรี

85 นาย วิษณุ แฟงเมือง อาจารย์ 12/16/2552 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

86 นาย นิรันดร์   พรมเกษา อาจารย์ 11/2/2552 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

87 ว่าที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ อาจารย์ 7/15/2553 ลูกจ้างชั่วคราว

ปริญญาตรี

88 นาย กิตติพงศ์ คล้ายดี อาจารย์ 7/2/2555 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

89 นาย กิตติวุฒิ อวยชัย อาจารย์ 6/15/2552 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

90 นาย วศกร ไตรพฒัน์ อาจารย์ 6/17/2554 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

91 นาง อุดมลักษณ์   มัจฉาชีพ รองศาสตราจารย์ 6/10/2520 ข้าราชการ ปริญญาโท

92 นาง สุชาดา   บุญเลิศนิรันดร์ รองศาสตราจารย์ 11/8/2536 ข้าราชการ ปริญญาเอก

93 นาง พาขวัญ   ทองรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/21/2534 ข้าราชการ ปริญญาโท

94 นาง ละอองศรี   ศิริเกษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/3/2531 ข้าราชการ ปริญญาโท

95 นาง ประไพพรรณ   สิทธิกูล รองศาสตราจารย์ 6/9/2526 ข้าราชการ ปริญญาโท

96 นาย สมควร   ตระกูลพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/23/2528 ข้าราชการ ปริญญาตรี

97 นาง หนามเตย   มีเมศกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/22/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

98 น.ส. วิจิตรา   เหลียวตระกูล อาจารย์ 8/31/2547 ข้าราชการ ปริญญาเอก

99 นาง ทศพร   นามโฮง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/1/2521 ข้าราชการ ปริญญาโท

100 นาง ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2532 ข้าราชการ ปริญญาโท

101 น.ส. นิษฐกานต์   ประดิษฐศรีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/3/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท
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102 นาย ฉัตรพงษ์   สุขเกื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/16/2529 ข้าราชการ ปริญญาเอก

103 นาง ฐิติมา   จิโนวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/3/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

104 นาง สุภาวดี   รอดศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/20/2523 ข้าราชการ ปริญญาโท

105 น.ส. วรรภา   วงศ์แสงธรรม อาจารย์ 11/20/2540 ข้าราชการ ปริญญาโท

106 นาย สถิตย ์  อรุณแสง อาจารย์ 2/6/2541 ข้าราชการ ปริญญาโท

107 นาง ระวีวรรณ   สุวรรณศร รองศาสตราจารย์ 7/3/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

108 นาย เรวัติ   พลูสุข อาจารย์ 2/25/2534 ข้าราชการ ปริญญาโท

109 น.ส. กรรณิกา   โพธิ์สามต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/30/2526 ข้าราชการ ปริญญาโท

110 นาย สหัส นุชนารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/12/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

111 นาย วสุ   สันติมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/9/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

112 นาย ศักดา   กาศพร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/25/2525 ข้าราชการ ปริญญาตรี

113 นาย ภสุโชค   หยกสหชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/25/2525 ข้าราชการ ปริญญาโท

114 นาย นิมิตร   ขจรไชยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/25/2525 ข้าราชการ ปริญญาโท

115 น.ส. กมลลักษณ์   ล้อทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/3/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

116 นาง วชิรา   สารฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/3/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

117 น.ส. สุภาวดี   โกยดุลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/28/2538 ข้าราชการ ปริญญาเอก

118 น.ส. กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร อาจารย์ 11/1/2548 ข้าราชการ ปริญญาโท

119 ว่าที่ ร.ต. เชน   รอดศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/3/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

120 น.ส. นัตจุฑามณ์ เลิศลีลากิจจา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/5/2533 ข้าราชการ ปริญญาโท

121 นาง นชษร   ปภาภวูโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/11/2531 ข้าราชการ ปริญญาโท

122 นาง วรรณา   ขันธชัย อาจารย์ 10/1/2525 ข้าราชการ ปริญญาโท

123 นาย ธีระพศัธ์ ศิลปสมบูรณ์ อาจารย์ 1/3/2528 ข้าราชการ ปริญญาเอก

124 นาย อติชาติ   ภมูิวณิชชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/1/2525 ข้าราชการ ปริญญาโท

125 นาย ชาญณรงค์   ศรีทรงเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/3/2529 ข้าราชการ ปริญญาโท

126 นาย มานะ   สุภาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/30/2529 ข้าราชการ ปริญญาโท

127 นาย ศรีปาน   เชยกล่ินเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/7/2526 ข้าราชการ ปริญญาเอก

128 นาง ฉวีวรรณ   บุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/24/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

129 นาย ชาตรี   วิระสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/25/2529 ข้าราชการ ปริญญาเอก

130 น.ส. รวีวรรณ   เด่ือมขันมณี รองศาสตราจารย์ 12/26/2526 ข้าราชการ ปริญญาเอก

131 นาย อ านวยพศ ทองค า รองศาสตราจารย์ 7/3/2529 ข้าราชการ ปริญญาโท

132 นาย ต่อวุฒิ   จ ามั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/22/2527 ข้าราชการ ปริญญาตรี

133 นาย สมชาย   กลางวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/30/2523 ข้าราชการ ปริญญาโท

134 นาย นัยวิท   เฉลิมนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/19/2539 ข้าราชการ ปริญญาเอก

135 นาย ธวัฒน์ชัย งามศิริ อาจารย์ 4/1/2542 ข้าราชการ ปริญญาเอก

136 นาย กิตติ   บุญเลิศนิรันดร์ รองศาสตราจารย์ 6/8/2535 ข้าราชการ ปริญญาเอก
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137 นาย เจษฎา   อิสเหาะ รองศาสตราจารย์ 11/8/2536 ข้าราชการ ปริญญาโท

138 นาย สุริยา   แก้วกอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/1/2536 ข้าราชการ ปริญญาโท

139 นาย สุรเชษฐ์   บ ารุงคีรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/27/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

140 นาย สาโรจน ์  ยิ้มถิน อาจารย์ 5/15/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

141 นาย วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/19/2544 ข้าราชการ ปริญญาโท

142 นาย สุรชัย   มัจฉาชีพ รองศาสตราจารย์ 12/12/2522 ข้าราชการ ปริญญาเอก

143 นาย ชูศักด์ิ   พลูมา อาจารย์ 4/6/2545 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

144 น.ส. ฌนกร หยกสหชาติ อาจารย์ 1/11/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

145 น.ส. ยุพนิ   พนูดี อาจารย์ 18/8/2548 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

146 น.ส. วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ 1/10/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

147 นาง สุภทัรา วิลามาศ อาจารย์ 1/2/2549 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

148        

น.ส.

ผกามาศ   ศรีจริยา อาจารย์

2/1/2549

พนักงานมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

149        

น.ส. เสน่ห์   บัวสนิท อาจารย์ 1/26/2552

พนักงานมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

150 นาย ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน อาจารย์ 1/9/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

151 น.ส. สุภาพร พาเจริญ อาจารย์ 11/9/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

152 น.ส. ทัศนีย์ นลวชัย อาจารย์ 2/18/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

153 น.ส. อรุณี คงสอน อาจารย์ 1/10/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

154 น.ส. สิริวรรณ สุขนิคม อาจารย์ 8/6/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

155 น.ส. จันทร์เพญ็   บุตรใส อาจารย์ 8/6/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

156 นาย สนทยา   มูลศรีแก้ว อาจารย์ 8/6/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

157 น.ส. ดวงทิพย์ ฤคณีย์ อาจารย์ 8/4/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

158 นาย ศิริเจษฎ์ กองแก้ว อาจารย์ 3/17/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

159 นาย วิเชียร ดวงสีเสน อาจารย์ 3/17/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

160 นาย สิงห์รัญ ชารี อาจารย์ 8/4/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

161 นาย มงคล   ณ ล าพนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/1/2542 ข้าราชการ ปริญญาโท

162 นาย ไพฑูรย์   จันทร์เรือง อาจารย์ 10/31/2543 ข้าราชการ ปริญญาโท

163 นาง จงกลนี   ล้ิมประภสัสร อาจารย์ 3/9/2530 ข้าราชการ ปริญญาโท

164 นาง จิราภรณ์   เอื้อศิริพรฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/27/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

165 น.ส. พจนา   จันทรภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/4/2522 ข้าราชการ ปริญญาโท

166 นาง จินตนา   เกิดลาภี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/28/2525 ข้าราชการ ปริญญาโท

167 นาง ภชัษร วรรธนเศรณี อาจารย์ 6/4/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

168 น.ส. โกศล   จิตวิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/15/2540 ข้าราชการ ปริญญาเอก

169 นาง รสสุคนธ ์  แย้มทองค า อาจารย์ 5/11/2535 ข้าราชการ ปริญญาโท
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170 น.ส. จันทิมา   เอกวงษ์ อาจารย์ 6/4/2527 ข้าราชการ ปริญญาเอก

171 น.ส. พลูสิน   กล่ินประทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/7/2541 ข้าราชการ ปริญญาโท

172 นาง สาลินันท ์  บุญมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/1/2536 ข้าราชการ ปริญญาเอก

173 นาง อรนุช   รู้ปิติวิริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/4/2543 ข้าราชการ ปริญญาโท

174 นาย ปราชญ ์  พวงเงิน อาจารย์ 11/1/2549 ข้าราชการ ปริญญาโท

175 นาย แสงทอง   บุญยิ่ง อาจารย์ 6/1/2549 ข้าราชการ ปริญญาเอก

176 นาย สุรพล สังฆโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/1/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

177 นาง ราตรี   เอี่ยมประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/2/2529 ข้าราชการ ปริญญาโท

178 น.ส. สุมาลี   บุญนุช อาจารย์ 12/19/2526 ข้าราชการ ปริญญาโท

179 นาย พงศ์พฒัน์   พชรสิงห์ อาจารย์ 11/1/2537 ข้าราชการ ปริญญาโท

180 นาย อนนท์   บูชาพนัธ์ อาจารย์ 5/17/2525 ข้าราชการ ปริญญาโท

181 นาง สมใจ   บุญสรรค์ อาจารย์ 5/30/2523 ข้าราชการ ปริญญาโท

182 น.ส. วราภรณ์   ศิริปิตุภมูิ อาจารย์ 10/20/2520 ข้าราชการ ปริญญาโท

183 นาย อดิศร   บุญสรรค์ อาจารย์ 7/3/2524 ข้าราชการ ปริญญาตรี

184 น.ส. กุลประภสัสร์ สุขีโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/17/2535 ข้าราชการ ปริญญาโท

185 น.ส. กาญจนา   ส่งสวัสด์ิ อาจารย์ 6/5/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

186 นาง รัตนา   ปิติฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/21/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

187 นาง จินตนา   สุคนธ์ อาจารย์ 6/29/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

188 น.ส. เอื้อนจิตร   รัมมะเดช อาจารย์ 8/8/2522 ข้าราชการ ปริญญาโท

189 นาง กฤษฎ ี  สุขฉายี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/26/2529 ข้าราชการ ปริญญาโท

190 นาง สุวพร์ี   ชัยพฤกษ์ อาจารย์ 7/20/2525 ข้าราชการ ปริญญาโท

191 นาง บุญส่ง   วงษ์ฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/29/2535 ข้าราชการ ปริญญาโท

192 นาง นราภรณ์   สุขอยู่ อาจารย์ 5/31/2525 ข้าราชการ ปริญญาโท

193 นาง วัลลภาภรณ์   เล้าสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/23/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

194 นาง ชลอ   หนูอินทร์ อาจารย์ 11/23/2535 ข้าราชการ ปริญญาโท

195 นาย สุวัชร   ภทัรกุลพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/6/2526 ข้าราชการ ปริญญาโท

196 นาง ภทัรวดี   ภทัรกุลพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/6/2526 ข้าราชการ ปริญญาโท

197 นาง วรรณวิมล   บุญญพงษ์ อาจารย์ 6/6/2526 ข้าราชการ ปริญญาโท

198 น.ส. จันทนา   แสนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/28/2527 ข้าราชการ ปริญญาเอก

199 นาง ศิรินยา   แตงอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/4/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

200 นาง ขนิษฐา   บูชาพนัธ์ อาจารย์ 6/4/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

201 นาง นันทพรรด์ิ นิตยพงศ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/11/2526 ข้าราชการ ปริญญาโท

202 นาย ชาญณรงค์ หนูอินทร์ อาจารย์ 7/19/2539 ข้าราชการ ปริญญาตรี

203 น.ส. ศิริมา   แก้วเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/5/2536 ข้าราชการ ปริญญาเอก

204 นาง นนทลี   บุญทัด การุณยศิริ อาจารย์ 11/22/2534 ข้าราชการ ปริญญาโท
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205 นาง ไสว   เทศพนัธ์ อาจารย์ 8/20/2530 ข้าราชการ ปริญญาโท

206 นาง ปวันนพสัตร์ ศรีทรงเมือง อาจารย์ 7/2/2535 ข้าราชการ ปริญญาโท

207 นาง ชสนา   หยกสหชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/25/2525 ข้าราชการ ปริญญาโท

208 น.ส. รัชน ี  รูปหล่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/25/2531 ข้าราชการ ปริญญาโท

209 นาย วิทยา   ประพณิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/3/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

210 นาง ดุษฎ ี  พรหมทัต รองศาสตราจารย์ 1/3/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

211 นาย สนอง   เกตุแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/23/2525 ข้าราชการ ปริญญาโท

212 นาง ปัทมา   พทุธชาติ อาจารย์ 7/3/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

213 นาง กัลยา   ตันมณี อาจารย์ 9/1/2543 ข้าราชการ ปริญญาเอก

214 นาย พรชัย   พนัธุ์ธาดาพร รองศาสตราจารย์ 9/5/2537 ข้าราชการ ปริญญาโท

215 น.ส. เกษสิริ   ศักดานเรศว์ อาจารย์ 5/29/2529 ข้าราชการ ปริญญาโท

216 น.ส. ฐิติธนา ไตรสิทธิ์ อาจารย์ 9/4/2543 ข้าราชการ ปริญญาโท

217 น.ส. จันทร์เพญ็   วรรณารักษ์ อาจารย์ 1/7/2543 ข้าราชการ ปริญญาโท

218 น.ส. กันธิชา   ทองพลู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/28/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

219 นาย ทรงวิทย์   เจริญกิจธนลาภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/17/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

220 น.ส. พรทิพย์   เทพสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/29/2529 ข้าราชการ ปริญญาโท

221 นาย ศุภกิจ   พวัประเสริฐ อาจารย์ 8/15/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

222 นาง สุภานันต์ จันทร์ตรี อาจารย์ 8/21/2540 ข้าราชการ ปริญญาโท

223 น.ส. อมรรัตน ์  ทัดจันทึก อาจารย์ 6/12/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

224 นาง เสาวณีย ์  บุญโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/11/2540 ข้าราชการ ปริญญาโท

225 นาย ศราวุธ   สังข์วรรณะ อาจารย์ 6/29/2527 ข้าราชการ ปริญญาเอก

226 น.ส. วัชรี   เพช็รวงษ์ อาจารย์ 8/18/2541 ข้าราชการ ปริญญาเอก

227 นาย วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/18/2541 ข้าราชการ ปริญญาโท

228 นาย สุรชัย   เอมอักษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/18/2541 ข้าราชการ ปริญญาโท

229 นาย เสนีย ์  พวงยาณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/27/2541 ข้าราชการ ปริญญาเอก

230 นาง วสุธิดา   นุริตมนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/18/2541 ข้าราชการ ปริญญาเอก

231 นาง จันทรวัทน์ อัครเมธานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2542 ข้าราชการ ปริญญาโท

232 น.ส. ปัชฌา ตรีมงคล อาจารย์ 12/6/2536 ข้าราชการ ปริญญาโท

233 นาย สุวัฒน์ สุวัฒนาชัยวงศ์ อาจารย์ 1/26/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

234 นาง ชุตินันท์ วิลามาศ อาจารย์ 1/26/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

235 น.ส. ณัฐภสัสร เกียรติพรีติกุล อาจารย์ 2/9/2545 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

236 น.ส. สุพรรณี   ชีนะเภท อาจารย์ 4/6/2545 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

237 น.ส. ลัดดาวัลย ์  ส าราญ อาจารย์ 1/3/2548 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

238 น.ส. ศศินันท์   ศาสตร์สาระ อาจารย์ 8/9/2546 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

239 น.ส. กาญจนา   ไกรสดับ อาจารย์ 1/12/2549 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
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240 นาย เขตต์ เลิศวิวัฒนพงษ์ อาจารย์ 9/2/2550 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

241 นาง สุภาวดี  สุขีชีพ มอสส์ อาจารย์ 9/2/2550 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

242 นาง กรุณา   ปัญญายิ่ง อาจารย์ 27/6/2548 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

243 น.ส. ปิยะรัตน ์  โพธิ์ย้อย อาจารย์ 1/11/2548 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

244 นาย วิทยา   นามเสาร์ อาจารย์ 1/26/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

245 น.ส. วันเพญ็   กล่ินพานิช อาจารย์ 3/7/2549 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

246 นาย นพปฎล ขิงทอง อาจารย์ 9/2/2550 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

247 นาง นวพร   สังวร อาจารย์ 1/2/2549 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

248 น.ส. ชุติมา   กล่ันไพฑูรย์ อาจารย์ 3/9/2550 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

249 น.ส. สุธิดา ถนอมวงษ์ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

250 น.ส. ปิยาภรณ์   พรหมทัต อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

251 น.ส. เบ็ญจมาส นาควงษ์ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

252 นาย บุญเชิด ศิริยศ อาจารย์ 8/3/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

253 นาย วุฒิศาสตร์ ค าคม อาจารย์ 22/6/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

254        น.ส. พรรณราย   ไพบูลย์ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

255 น.ส. ศุภากร เอี่ยมอ าพร อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

256 น.ส. กาญจนาวดี ส าลีเทศ อาจารย์ 22/6/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

257 น.ส. ทิพย์วัน   สุขสัน อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

258 น.ส. จินตนา   โสมโสดา อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

259 น.ส. วราภรณ์   นาคใหม่ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

260 น.ส. ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ อาจารย์ 22/6/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

261 น.ส. มาลี พรหมชะอ้อน อาจารย์ 9/15/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

262 น.ส. นัฐกานต์ ทิพยโสตถิ อาจารย์ 12/1/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

263 น.ส. นันทิยา   ตันติดลธเนศ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

264 นาย ณัฐวัฒน ์  หมุดเพช็ร์ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

265 นาย อดิศักด์ิ   สาระธรรม อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

266 น.ส. กิตติยา   ปัญญาเยาว์ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

267 น.ส. สุกัญญา   เจริญกิจธนลาภ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

268 น.ส. ศศิประภา บุญเลิศ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

269 น.ส. วชิราภรณ์   พลภาณุมาศ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

270 นาย สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ อาจารย์ 10/13/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

271 นาย ทวีศักด์ิ คงตุก อาจารย์ 10/13/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

272 นาย อาคม สงเคราะห์ อาจารย์ 10/13/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

273 น.ส. จุฑาทิพ ทุมขุนทด อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

274 น.ส. เพยีงทิพย์ ศรีบุญเรือง อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
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275 น.ส. ศิริพร มาลัยเปีย อาจารย์ 2/18/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

276 นาย ศักรินทร์ ถิรธรรมพล อาจารย์ 4/1/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

277 นาย รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล อาจารย์ 4/1/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

278 นาย ด ารงค์ศักด์ิ หัตถศาสตร์ อาจารย์ 11/5/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

279 นาย ศุภกร ล้ิมคุณธรรมโม อาจารย์ 11/9/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

280 นาย คณัสนันท์ สงวนสัตย์ อาจารย์ 6/15/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

281 น.ส. ศิขรินทร์ เที่ยงทัต อาจารย์ 6/15/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

282 น.ส. กนกวลี คงสง อาจารย์ 5/27/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

283 นาย วีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี อาจารย์ 6/15/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

284 นาย กอบชัย เมฆดี อาจารย์ 6/11/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

285 น.ส. ชนิดา แก้วเพชร อาจารย์ 11/5/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

286 น.ส. วรนุช จันทร์โอ อาจารย์ 11/5/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

287 น.ส. จารุณี ทองอร่าม อาจารย์ 6/15/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

288 น.ส. ณัฐฐิณี คงไกรฤกษ์ อาจารย์ 6/15/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

289 น.ส. จิตรลดา พรหมมากรณ์ อาจารย์ 6/11/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

290 นาย เมธาสิทธิ์ คงทอง อาจารย์ 9/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

291 นาย ปฐมพงค์ กุกแก้ว อาจารย์ 3/17/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

292 น.ส. อโณทัย ทิพเนตร อาจารย์ 11/1/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

293 นาง กัลยานี นุ้ยฉิม อาจารย์ 8/16/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

294 นาย ธนภทัร ขาววิเศษ อาจารย์ 2/1/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

295 นาย ทศพล ปรีชาศิลป์ อาจารย์ 5/20/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

296 น.ส. วันงาม มีบุญสล้าง อาจารย์ 9/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

297 นาง ภญิญดา ร่ืนสุข อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

298 นาย ณัฏฐ์พชัร์ ลาภบ ารุงวงศ์ อาจารย์ 3/17/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

299 นาย สัตถาภมูิ ไทยพานิช อาจารย์ 9/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

300 นาย สิทธิวรรต รอบรู้ อาจารย์ 9/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

301 นาง กนกพร ภาคีฉาย อาจารย์ 11/20/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

302 น.ส. กนกกาญจน์ กล่อมเกลา อาจารย์ 3/18/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

303 น.ส. สุกัญญา   วงษ์ลคร อาจารย์ 2/18/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

304 นาย จักรกฤษณ์ มะโหฬาร อาจารย์ 2/18/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

305 น.ส. นภสร เช็กชื่นกุล อาจารย์ 2/18/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

306 นาย พรเทพ แก้วเชื้อ อาจารย์ 5/19/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

307 นาย พงศกร เอี่ยมสอาด อาจารย์ 3/17/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

308 น.ส. สุตาภทัร จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ 3/17/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

309 น.ส. สุธาทิพย์ เลิศวิวัฒน์ชัยพร อาจารย์ 8/4/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
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310 นาย ปฏพิล หอมยามเย็น อาจารย์ 1/5/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

311 นาง นันทพร ห้วยแก้ว อาจารย์ 10/16/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

312 นาง สุนันทรา ข านวนทอง อาจารย์ 1/6/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

313 น.ส. ชุติกาญจน์ เล้าสกุล อาจารย์ 1/6/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

314 นาย นฤพล อ่อนวิมล อาจารย์ 10/16/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

315 น.ส. จุรีพร สุขสมกิจ อาจารย์ 10/16/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

316 น.ส. จิราพร กรัดเพช็ร์ อาจารย์ 10/16/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

317 น.ส. สุมาลี   นามโชติ อาจารย์ 10/16/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

318 นาย ธนธร จงศิริฐิติศักด์ิ อาจารย์ 10/16/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

319 น.ส. เพญ็พระพกัตร์ มานะปรีชาดีเลิศ อาจารย์ 1/6/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

320 น.ส. อรคพฒัร์ บัวลม อาจารย์ 1/6/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

321 นาย บารมี โอสธีรกุล อาจารย์ 10/16/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

322 นาย อัศวิน เทียนสันต์ อาจารย์ 10/16/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

323 นาย บุญฤทธิ์ นกครุฑ อาจารย์ 10/16/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

324 นาย ศุภณัฐ แก่นแก้ว อาจารย์ 6/2/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

325 น.ส. อนุทิตา เล็กเพชร อาจารย์ 8/4/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

326 นาง ณัฐกานต์ิ โตนวล อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

327 น.ส. นุชรัตน์ นุชประยูร อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

328 นาย ไกรสร สว่างศรี อาจารย์ 8/3/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

329 นาย อาณัติ รัตนถิรกุล อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

330 น.ส. เนรัญชรา บุญกเษม อาจารย์ 10/1/2557 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาโท

331 น.ส. วิชุดา สมงาม อาจารย์ 8/1/2557 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

332 นาย ลิขิต แจ่มอุทัย อาจารย์ 6/17/2556 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

333 น.ส. วันวิสา กล่ินหอม อาจารย์ 1/2/2557 ลูกจ้างชั่วคราว

ปริญญาตรี

334 น.ส. ครองรัตน์ อนุศาสนนันท์ อาจารย์ 8/1/2557 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

335 น.ส. ดารณี   ค าแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/11/2525 ข้าราชการ ปริญญาเอก

336 นาย อภชิาติ   โชคเหรียญสุขชัย อาจารย์ 12/7/2542 ข้าราชการ ปริญญาโท

337 นาง ธัญจิรา   บุญพชิญาภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/1/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

338 นาย วรนันธ์ เหล็กเพชร อาจารย์ 6/24/2545 ข้าราชการ ปริญญาโท

339 นาย สุทิน   เกษตรรัตนชัย อาจารย์ 5/20/2537 ข้าราชการ ปริญญาโท

340 นาย อนุชา   ซาเฮาะ อาจารย์ 2/1/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

341 นาง สุณี   วัฒนพมิล อาจารย์ 6/22/2522 ข้าราชการ ปริญญาโท

342 น.ส. รุจิรา   คงนุ้ย อาจารย์ 10/12/2543 ข้าราชการ ปริญญาเอก

343 นาย ธีระยุทธ   เพลิดพร้ิง อาจารย์ 6/1/2544 ข้าราชการ ปริญญาเอก
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344 นาง วรรณดี แสงดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/16/2518 ข้าราชการ ปริญญาโท

345 น.ส. นฎาภสัส์ คุ้มกลาง อาจารย์ 9/28/2550 ข้าราชการ ปริญญาโท

346 นาย สุวุฒิ   ตุ้มทอง อาจารย์ 9/1/2535 ข้าราชการ ปริญญาโท

347 นาย ตะวัน   ขุนอาสา อาจารย์ 9/1/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

348 ว่าที่ ร.ต. พงศิลณ์ จันทเพช็ร์ อาจารย์ 6/4/2528 ข้าราชการ ปริญญาเอก

349 นาย อดุลย ์  หาญวังม่วง อาจารย์ 6/1/2544 ข้าราชการ ปริญญาเอก

350 นาย สุวิกร   กระแจะจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/19/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

351 น.ส. สุพลักษณ์   สโมสร อาจารย์ 9/1/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

352 น.ส. ทักษิณา   เครือหงส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/1/2533 ข้าราชการ ปริญญาเอก

353 นาย เอกชัย   เนาวนิช อาจารย์ 10/12/2543 ข้าราชการ ปริญญาโท

354 น.ส. วรรณา   ศรีเพช็ราพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/8/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

355 น.ส. พนิทุสร   ปัสนะจะโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/1/2542 ข้าราชการ ปริญญาโท

356 น.ส. กานต์พชิชา   แตงอ่อน อาจารย์ 12/14/2533 ข้าราชการ ปริญญาโท

357 นาย อุดม   นิยมค้า อาจารย์ 8/23/2521 ข้าราชการ ปริญญาโท

358 น.ส. วรารัตน ์  นิยมค้า อาจารย์ 6/6/2526 ข้าราชการ ปริญญาโท

359 นาง ชื่นสุมณ   ยิ้มถิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/1/2540 ข้าราชการ ปริญญาโท

360 นาง วลัยพร   สินสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/2/2530 ข้าราชการ ปริญญาโท

361 นาย พงฐฉัตร   เนียมทรง อาจารย์ 11/18/2540 ข้าราชการ ปริญญาโท

362 นาย อ าพล   โพธิ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/5/2521 ข้าราชการ ปริญญาโท

363 นาย ปกรณ์   แสงนิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/2/2520 ข้าราชการ ปริญญาตรี

364 นาย ชญาน์ทัต   วิชญสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/1/2525 ข้าราชการ ปริญญาตรี

365 นาย สหายพล   มีชูนึก รองศาสตราจารย์ 7/15/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

366 นาย องอาจ   พฤกษ์ประมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/15/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

367 นาง ประนอม   สุขเกื้อ อาจารย์ 9/1/2530 ข้าราชการ ปริญญาโท

368 น.ส. ณัฐนันธ์   ศักด์ิทวีกุลกิจ อาจารย์ 9/27/2533 ข้าราชการ ปริญญาเอก

369 นาย จุมพต   พุ่มศรีภานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/6/2526 ข้าราชการ ปริญญาเอก

370 นาย บัญญติั   สัมมารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/19/2526 ข้าราชการ ปริญญาโท

371 นาย พรชัย   สินสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/14/2524 ข้าราชการ ปริญญาตรี

372 นาย สุชาติ   ขันธบุตร อาจารย์ 5/16/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

373 นาย ณัฐพงศ์   สนองคุณ อาจารย์ 7/3/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

374 น.ส. พมิพพ์รรณ   อ าพนัธ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/17/2540 ข้าราชการ ปริญญาเอก

375 นาย วัชรพงศ์ สุวรรณประทีป อาจารย์ 5/16/2526 ข้าราชการ ปริญญาโท

376 นาง วาสุกรี   แสงปูอม อาจารย์ 3/4/2541 ข้าราชการ ปริญญาเอก

377 นาย อาคม   หะยีอูมา อาจารย์ 11/3/2546 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

378 นาย สมชาย สมโภชพสุิทธิ์ อาจารย์ 12/19/2549 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
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379 นาย วาฤทธิ ์  กันแก้ว อาจารย์ 15/9/2546 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

380 นาย เกรียงศักด์ิ   ศรีวิจิตรกมล อาจารย์ 3/11/2548 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

381 นาย เจษฎา จันทร์ผา อาจารย์ 26/1/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

382 น.ส. จารุณี   เนียมทอง อาจารย์ 3/1/2549 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

383 น.ส. ศศิกานต์   สุวรรณประทีป อาจารย์ 7/3/2549 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

384 น.ส. พนิดา   หล่อวงศ์ตระกูล อาจารย์ 20/3/2549 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

385 นาย พงศ์กรณ์ ปุบผาโสมตระกูล อาจารย์ 5/6/2548 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

386 นาง วรรณภรณ์   สุทนต์ อาจารย์ 3/7/2549 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

387 นาย จีรศักด์ิ พุ่มเจริญ อาจารย์ 3/9/2550 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

388 น.ส. เบญจพร สว่างศรี อาจารย์ 10/11/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

389 นาย อเนก   พทุธิเดช อาจารย์ 26/1/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

390 นาง อรุณี ชัยศรี อาจารย์ 10/11/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

391 น.ส. ภญิญาพชัญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล อาจารย์ 6/13/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

392 นาย ประเทือง วงษ์ทอง อาจารย์ 26/1/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

393 น.ส. สุขพกัตร์ แผนสมบูรณ์ อาจารย์ 6/22/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

394 นาย มนตรี สังข์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/5/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

395 นาย ประภาส กลับนวล อาจารย์ 6/22/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

396 นาง เสริมศิริ ปราบเสร็จ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

397 นาย อ านาจ   สุขแจ่ม อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

398 นาย ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

399 น.ส. ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

400 นาย ชยุติ เมฆอุไร อาจารย์ 4/1/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

401 น.ส. สุชาดา บุญนิยม อาจารย์ 25/5/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

402 นาย ศิวัตม์ พลอินทร์ อาจารย์ 6/1/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

403 น.ส. ดารานัย   รบเมือง อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

404 น.ส. น้ าอ้อย   ปัญญา อาจารย์ 6/15/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

405 นาย ณัฐพงศ์ วงษ์ด าเนิน อาจารย์ 2/1/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

406 นาย สรชัย ชวรางกูร อาจารย์ 4/1/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

407 นาย สามารถ ต่ายขาว อาจารย์ 11/3/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

408 นาย พฤฒิพงศ์ เพง็ศิริ อาจารย์ 6/1/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

409 น.ส. มณฑิตา พดูสงคราม อาจารย์ 6/1/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

410 น.ส. นิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์ อาจารย์ 6/13/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

411 น.ส. วิชนี มีโต อาจารย์ 7/5/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

412 น.ส. กัญญา กอแก้ว อาจารย์ 8/22/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

413 นาย ถิรวุฒิ วรกิจพนูผล อาจารย์ 6/13/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก
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414 น.ส. กาญจนา พศิาภาค อาจารย์ 6/1/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

415 นาง ลลิตพทัธ์ สุขเรือน อาจารย์ 8/22/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

416 นาย มนตรี สามงามดี อาจารย์ 6/1/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

417 นาย พศิน มรุปัณฑ์ธร อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

418 นาย ปิยพงษ์ ชูจันอัด อาจารย์ 9/15/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

419 นาย ปริญญา เกิดปัญญา อาจารย์ 8/4/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

420 นาย กรมวุฒิ นงนุช อาจารย์ 6/2/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

421 น.ส. นภา แซ่เบ๊ อาจารย์ 6/2/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

422 น.ส. ชวัลวิทย์ คุ้มทรัพย์ อาจารย์ 5/6/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

423 นาย สุนทรา เฟื่องฟุูง อาจารย์ 8/17/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

424 นาย ชยาคมน์ ปุริมศักด์ิ อาจารย์ 7/13/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

425 น.ส. สุธิษา เละเซ็น อาจารย์ 8/1/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

426 น.ส. ดวงหทัย สิงห์คะ อาจารย์ 1/5/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

427 น.ส. พรพรรณ รัตนะสัจจะ อาจารย์ 2/16/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

428 น.ส. พชิญ์ ต้ังสมบัติวิจิตร อาจารย์ 7/13/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

429 นาย สิทธิกร มังคลา อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

430 นาย ศุภวัฒน์ อังคะสี อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

431 น.ส. อุปริฏฐา อินทรสาด อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

432 นาย ดิษฐพล มั่นธรรม อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

433 น.ส. กาญจนา ใจบุญ อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

434 น.ส. นัสมล บุตรวิเศษ อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

435 นาย มานพ สังข์แก้ว อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

436 น.ส. ปัทมา เซ้งอาศัย อาจารย์ 5/6/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

437 นาง ภณิดา หยั่งถึง อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

438 นาย อุทาน บูรณศักด์ิศรี อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

439 นาย กิตติศักด์ิ   พว่งช่อ อาจารย์ 10/5/2547 พนักงานราชการ ปริญญาตรี

440 น.ส. ยุวดี   โฉมแดง อาจารย์ 9/1/2553 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาโท

441 นาย ธนวัฒน์ พงษ์สุวรรณ อาจารย์ 1/5/2552 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาโท

442 น.ส. ธนาวรรณ รัมมะภาพ อาจารย์ 12/1/2552 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

443 นาย ศิลป์ธร   เมฆพยับ อาจารย์ 7/11/2545 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

444 นาง มณีโชติรส เกิดปัญญา อาจารย์ 8/22/2557 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

445 น.ส. ทักศิณา คงสมลาภ อาจารย์ 7/1/2556 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

446 นาย นนทโชติ อุดมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/21/2532 ข้าราชการ ปริญญาเอก

447 นาย สมชาย   ธีรภาพสกุลวงศ์ อาจารย์ 9/1/2549 ข้าราชการ ปริญญาโท

448 นาย ทวีศักด์ิ   ศรีจันทร์อินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/19/2537 ข้าราชการ ปริญญาโท
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449 นาย ประดับ   แย้มแสง อาจารย์ 5/10/2536 ข้าราชการ ปริญญาตรี

450 นาง วาสนา   ภู่เกษมสมบัติ อาจารย์ 1/17/2540 ข้าราชการ ปริญญาโท

451 นาย สมพงษ์   พริิยายนต์ อาจารย์ 12/30/2547 ข้าราชการ ปริญญาเอก

452 นาง เตือนใจ   อาชีวะพนิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/2/2537 ข้าราชการ ปริญญาโท

453 นาย คมกริช   หมายสุข อาจารย์ 5/28/2536 ข้าราชการ ปริญญาโท

454 น.ส. อาทิมา   ดวงจันทร์ อาจารย์ 8/17/2541 ข้าราชการ ปริญญาโท

455 นาง วันทิตา ปาลิเอกวุฒิ อาจารย์ 8/19/2541 ข้าราชการ ปริญญาโท

456 นาย ณฐพงศ์  จันทร์เพช็ร์ อาจารย์ 7/13/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

457 นาย ลออง   ศิริพฒัน์ อาจารย์ 5/26/2529 ข้าราชการ ปริญญาโท

458 นาย จ าเนียร   ฝุายดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/5/2537 ข้าราชการ ปริญญาโท

459 นาย อ านาจ   จ ารัสจรุงผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/14/2540 ข้าราชการ ปริญญาเอก

460 นาย กระจ่าง   พทิักษ์วงศ์วิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/30/2523 ข้าราชการ ปริญญาตรี

461 นาย ประวิทย ์  ตฤณรัชตเมธี อาจารย์ 10/14/2541 ข้าราชการ ปริญญาโท

462 นาย นภทัร   วัจนเทพนิทร์ รองศาสตราจารย์ 6/17/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

463 นาย วีระพงษ ์  พจนพมิล อาจารย์ 5/28/2527 ข้าราชการ ปริญญาตรี

464 นาย สุทธิสาร   อนันตรัตนชัย อาจารย์ 6/17/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

465 นาย พงศ์วิทย์   วุฒิวิริยะ อาจารย์ 6/1/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

466 นาย สมชาย   ศูนย์กลาง อาจารย์ 6/1/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

467 นาย ร าพงึ   เจริญยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/17/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

468 นาย วิชัย   มาแสง อาจารย์ 6/17/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

469 น.ส. พชัรนันท์   ศรีธนาอุทัยกร อาจารย์ 2/12/2548 ข้าราชการ ปริญญาโท

470 นาย อุดมศักด์ิ   อนุวารีพงษ์ อาจารย์ 10/24/2544 ข้าราชการ ปริญญาโท

471 นาย บุญเลิศ   วัฒนนภาเกษม อาจารย์ 11/19/2534 ข้าราชการ ปริญญาโท

472 นาง ภทัราวดี   ศิริวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/1/2537 ข้าราชการ ปริญญาโท

473 นาย จักรินทร์   น่วมทิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/10/2536 ข้าราชการ ปริญญาโท

474 นาย ณัฐวุฒิ   บุญโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/1/2530 ข้าราชการ ปริญญาโท

475 นาย ไชยยันต์   บุญมี อาจารย์ 7/3/2535 ข้าราชการ ปริญญาโท

476 นาย พชัระ   กัญจนกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/27/2547 ข้าราชการ ปริญญาโท

477 นาย บรรจบ   แสนเจริญ อาจารย์ 11/29/2545 ข้าราชการ ปริญญาตรี

478 ว่าที่ ร.ต. วิกร วงษ์เสถียร อาจารย์ 11/21/2534 ข้าราชการ ปริญญาโท

479 นาย ปกรณ์   สมบูรณ์กิจ อาจารย์ 8/14/2541 ข้าราชการ ปริญญาตรี

480 นาย ธานิท อ่อนปรางค์ อาจารย์ 7/13/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

481 นาย พพิฒัน์   สุจิตธรรมกุล อาจารย์ 7/13/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

482 นาย อนุชา   ขวัญสุข อาจารย์ 7/13/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

483 นาย วาณิช   นิลนนท์ อาจารย์ 5/12/2538 ข้าราชการ ปริญญาเอก
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484 นาย ธาน ี  สมวงศ์ อาจารย์ 6/25/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

485 นาง วารุณี   ศรีสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/25/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

486 นาย สัญญา   ค าจริง อาจารย์ 7/25/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

487 น.ส. ณัฐญา   อาจองค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/31/2537 ข้าราชการ ปริญญาโท

488 นาย เฉลิม   ขุนเอียด อาจารย์ 9/1/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

489 นาย ปพน สมประสงค์ อาจารย์ 4/27/2535 ข้าราชการ ปริญญาตรี

490 นาง วารุณี   กรุดพนัธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/1/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

491 นาย เฉลิมพล   เรืองพฒันาวิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/22/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

492 นาย สมพร   ศรีวัฒนพล อาจารย์ 7/3/2538 ข้าราชการ ปริญญาเอก

493 นาย เชิงชาญ   แสงวิสุทธิ์ อาจารย์ 12/3/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

494 นาย ภาคภมู ิ  คันธวิวรณ์ อาจารย์ 6/5/2539 ข้าราชการ ปริญญาตรี

495 นาย ณรงค์ศักด์ิ   เย็นประเสริฐ อาจารย์ 6/24/2545 ข้าราชการ ปริญญาโท

496 นาย อภโิชติ   อุฬารตินนท์ อาจารย์ 4/2/2550 ข้าราชการ ปริญญาโท

497 นาย สรายุธ   ทองกุลภทัร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/14/2541 ข้าราชการ ปริญญาเอก

498 นาย ยุทธนา   กันทะพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/14/2541 ข้าราชการ ปริญญาเอก

499 นาย ดนุพล   ค าปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/11/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

500 นาย ณรงค์ชัย   วิวัฒนาช่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/3/2542 ข้าราชการ ปริญญาเอก

501 นาย ภคัวัฒน์ จันทร์ตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/29/2541 ข้าราชการ ปริญญาเอก

502 นาย สมเกียรติ อุดมหรรษากุล รองศาสตราจารย์ 5/8/2538 ข้าราชการ ปริญญาเอก

503 นาย ประมุข   อุณหเลขกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/3/2539 ข้าราชการ ปริญญาเอก

504 นาย ไพบูลย์   เกียรติสุขคณาธร อาจารย์ 1/6/2542 ข้าราชการ ปริญญาเอก

505 นาย สุรพล   โรจนประดิษฐ อาจารย์ 8/18/2541 ข้าราชการ ปริญญาโท

506 นาย รุจ   รัตนพาหุ อาจารย์ 4/29/2542 ข้าราชการ ปริญญาโท

507 นาย ภญิโญ   พฒันวสันต์พร อาจารย์ 3/7/2549 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

508 นาย ณัฐวุฒิ   อินทบุตร อาจารย์ 2/1/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

509 น.ส. พลัยมล หางนาค อาจารย์ 8/10/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

510 นาย เฉลียว   เกตุแก้ว อาจารย์ 1/6/2547 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

511 น.ส. มาลียา   ต้ังจิตเจษฎา อาจารย์ 12/7/2547 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

512 นาย กิตติพงศ์   ตรีเพช็ร์ อาจารย์ 16/8/2547 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

513 นาย ปฏวิัติ บุญมา อาจารย์ 24/9/2550 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

514 น.ส. ณัชชา เก่งการพานิช อาจารย์ 11/1/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

515 นาย จักรพรรด์ิ กอณีนัย อาจารย์ 2/1/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

516 นาย ชยกฤต เพชรช่วย อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

517 นาย วราวิทย์ แสงแก้ว อาจารย์ 10/11/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

518 นาย ขจรศักด์ิ   เจ้ากรมทอง อาจารย์ 26/6/2549 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก
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519 นาง สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักด์ิ อาจารย์ 10/11/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

520 น.ส. อรวรรณ จันทสุทโธ อาจารย์ 1/4/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

521 น.ส. นาตยา เจริญสุข อาจารย์ 1/4/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

522 นาย ยุทธนา   ศรีผา อาจารย์ 1/5/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

523 นาย ธนกฤต ภทัรเกษวิทย์ อาจารย์ 21/6/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

524 นาย ปรีชา สาคะรังค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/10/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

525 น.ส. ศรีสุดา ไชยทองสุก อาจารย์ 7/25/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

526 นาย โชคชัย ตระกลกุล อาจารย์ 1/5/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

527 นาย ทศพล ศรีสุมังคลังกูร อาจารย์ 2/1/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

528 นาย ทินกร เขียวรี อาจารย์ 2/1/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

529 น.ส. ณัฐวดี เตมียกุล อาจารย์ 10/1/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

530 น.ส. ศิริญญา ปัญญะภาโส อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

531 นาย กฤษณะ จิรสารสวัสด์ิ อาจารย์ 2/18/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

532 นาย เชิดศักด์ิ สุขศิริพฒันพงศ์ อาจารย์ 1/5/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

533 นาย ฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

534 นาย บุญมั่น แสงสุขีลักษณ์ อาจารย์ 4/1/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

535 นาย วิสุทธิ์ ตันติรุ่งเรือง อาจารย์ 2/18/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

536 นาย อานนท์ พว่งชิงงาม อาจารย์ 8/4/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

537 น.ส. ภทัรมาศ เทียมเงิน อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

538 น.ส. ปิติพร มโนคุ้น อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

539 นาย ภาสพรุิฬห์ ศรีส าเริง อาจารย์ 8/4/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

540 นาย อิสระ นนธิราช อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

541 น.ส. วราภรณ์ บุตรจันทร์ อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

542 น.ส. อรวลี อมรลีตระกุล อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

543 ว่าที่ ร.ท. ธน ู  ทดแทนคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/26/2539 ข้าราชการ ปริญญาโท

544 นาง ศศิธร   ศูนย์กลาง อาจารย์ 5/31/2528 ข้าราชการ ปริญญาเอก

545 นาง อ าไพวรรณ   ทัพเป็นไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/23/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

546 นาง นิรมล   จันทร์แย้ม อาจารย์ 10/20/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

547 นาง ชลลดา   ทวีคูณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/27/2522 ข้าราชการ ปริญญาโท

548 น.ส. วนิดา   วงศ์บรรณาคม อาจารย์ 6/1/2541 ข้าราชการ ปริญญาโท

549 นาง แจ่มจันทร์   บุญโญปกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/11/2534 ข้าราชการ ปริญญาโท

550 นาง สุดา   งามเหลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/1/2534 ข้าราชการ ปริญญาโท

551 นาย สุรพนัธ ์  ยิ้มกล่ า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5/16/2522 ข้าราชการ ปริญญาโท

552 นาง กาญจนา   โรจนศิริ อาจารย์ 6/1/2522 ข้าราชการ ปริญญาโท

553 น.ส. นุกูล   สุนทรวิบูลย์ อาจารย์ 9/22/2521 ข้าราชการ ปริญญาโท
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554 นาง นิตยา   ปุระชาติ อาจารย์ 6/27/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

555 นาง โสพศิ   ทุมดี อาจารย์ 6/9/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

556 น.ส. บุญสมหญงิ   พลเมืองดี อาจารย์ 4/27/2525 ข้าราชการ ปริญญาเอก

557 นาง ดวงจันทร์   สินโพธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/15/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

558 น.ส. ลัดดา   แพรภทัรพศุิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/1/2527 ข้าราชการ ปริญญาโท

559 นาย ชารวีร์   คล่องแคล่ว อาจารย์ 3/1/2536 ข้าราชการ ปริญญาตรี

560 นาย ปิติ   ศาสตร์ประสิทธิ์ อาจารย์ 11/21/2534 ข้าราชการ ปริญญาตรี

561 นาง พรพมิล   พฤกษ์ประมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/30/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

562 นาง เนาวรัตน ์  อินทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/2/2528 ข้าราชการ ปริญญาโท

563 นาย ทองศักด์ิ   สุดา อาจารย์ 1/27/2538 ข้าราชการ ปริญญาตรี

564 นาง สายหยุด   อุไรสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9/1/2530 ข้าราชการ ปริญญาโท

565 นาง จ ารัก   ซ่ือตรง อาจารย์ 12/1/2540 ข้าราชการ ปริญญาโท

566 นาย สมบัติ   ศิริจันดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/1/2538 ข้าราชการ ปริญญาโท

567 นาย อาคม   สระบัว อาจารย์ 6/30/2524 ข้าราชการ ปริญญาโท

568 นาง นันทวดี   วงษ์เสถียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/17/2534 ข้าราชการ ปริญญาโท

569 น.ส. นันทยา   คงประพนัธ์ อาจารย์ 1/9/2546 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

570 น.ส. รุ่งภสัสรณ์ ศรัทธาธนพฒัน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/8/2545 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

571 นาง พลารัก   ไชยโย อาจารย์ 2/6/2546 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

572 นาง ภรนุชนาฏ   อรรถาเวช อาจารย์ 12/1/2548 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

573 ส.อ. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ อาจารย์ 5/1/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

574 น.ส. ณัฐวิภา   วิริยา อาจารย์ 1/9/2548 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

575 นาย จักกเมธ พวงทอง อาจารย์ 22/6/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

576 นาง สุกานดา   เปี่ยมบริบูรณ์ อาจารย์ 1/9/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

577 นาย พนัธ์วิทย์ เชิดชูศักด์ิ อาจารย์ 9/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

578 นาง ณัฐพร ดอกบุญนาค กรูม อาจารย์ 8/6/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

579 นาย ธนภมูิ ปองเสง่ียม อาจารย์ 26/1/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

580 น.ส. ธารนี นวัสนธี อาจารย์ 1/9/2551 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

581 นาย รัชกฤต จิราดลธนกฤต อาจารย์ 8/6/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

582 นาย วัชรพนัธ์ แสนสิทธิ์ อาจารย์ 22/6/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

583 น.ส. ชนิศา นิ่มสะอาด อาจารย์ 19/10/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

584 น.ส. จุฬารัตน์ ชัยพทิักษ์ อาจารย์ 10/1/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

585 น.ส. วิไลลักษณ์ จิราดลธนกฤต อาจารย์ 6/11/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

586 นาง นพสรณ์ แดงวิชัย อาจารย์ 10/10/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

587 น.ส. วรรษา พรหมศิลป์ อาจารย์ 25/5/2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

588 น.ส. ธาริดา สกุลรัตน์ อาจารย์ 8/6/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท
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589 นาย ประสงค์ ทองสา อาจารย์ 21/6/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

590 น.ส. นิสาชล ตรีไพบูลย์ อาจารย์ 21/6/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

591 นาง สุภาวดี   เผือกฟกั อาจารย์ 21/6/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

592 นาย สัมพนัธ์ สุกใส อาจารย์ 2/18/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

593 น.ส. วันดี   ศรีสวัสด์ิ อาจารย์ 21/6/2553 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

594 น.ส. สุปรานี พุ้ยมอม อาจารย์ 8/22/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

595 น.ส. กังสดาล ญาณจันทร์ อาจารย์ 8/22/2555 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

596 นาย จักรกฤช แนมสมบัติ อาจารย์ 2/18/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

597 นาย ฐาปกรณ์ ทองค านุช อาจารย์ 6/1/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

598 น.ส. เบญจพร เชื้อผ้ึง อาจารย์ 6/1/2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

599 น.ส. จิตราภรณ์ เถรวัตร อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

600 นาย สุขุม คงดิษฐ์ อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

601 น.ส. ศีตกาล ศรีฉัตร อาจารย์ 10/1/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

602 นาง ผ่องพรรณ สาคะรังค์ อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

603 น.ส. วโรทัย สมมิตร อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

604 น.ส. วรรณวิษา ปั้นคุ้ม อาจารย์ 10/1/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

605 นาย อนุสรณ์ แซ่จันทร์ อาจารย์ 3/17/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

606 นาง ลักษณ์มุนินทร์ สุระคาย อาจารย์ 3/17/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

607 นาย สนธยา รัตนศักด์ิ อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

608 นาย เรืองสิน ปล้ืมปั่น อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

609 นาย ศิลาวุฒิ แฉ่งเจริญ อาจารย์ 8/4/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

610 น.ส. รุจิกา ธรรมลักษมี อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

611 น.ส. วันวิสาข์ มาสูตร์ อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

612 น.ส. เฟื่องลดา ชมชื่น อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

613 นาย สรณัฐ ค าดี อาจารย์ 7/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

614 น.ส. ปวีณา จันทร์สุวรรณ อาจารย์ 12/2/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

615 นาย นัทธี เพชรบุรี อาจารย์ 7/1/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

616 นาย ศิริศักด์ิ บัวชุม อาจารย์ 10/1/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

617 น.ส. จิราณีย์ พนัมูล อาจารย์ 10/1/2556 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

618 น.ส. วาสนา   มะลินิน อาจารย์ 8/4/2557 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท

619 น.ส. ภรภทัร ลมูลศิลป์ อาจารย์ 9/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท-เอก

620 น.ส. วาสนา   สุรสีห์เรืองชัย อาจารย์ 9/1/2558 พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท-เอก

621        น.ส. ลักขณา   รุ่งโรจน์ อาจารย์ 1/4/2549 พนักงานราชการ ปริญญาตรี

622 Mr. Stephen Robinson อาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) 12/1/2554 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

623 Miss Ma.Dulce C. Cojuangco อาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) 12/27/2554 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี
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624 Miss Aura   Mendoza Siolo อาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) 10/1/2550 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

625 Miss Juanalou Dalumay Bangayan อาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) 6/17/2556 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

626 Mr. Jack Edward Groom อาจารย์ (ชาวต่างประเทศ) 10/1/2556 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

627 นาย กันตวีร์ เวียงสิมา อาจารย์ 7/26/2554 ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี

628 นาง บวรรัตน ์  ตรัสขจรมงคล ครูสอนภาษาจีน 11/1/2526 ลูกจ้างประจ า ปริญญาโท

ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพวิเตอร์

หน่วยงาน  กองบริหารงานบุคคล

วันเดือนปีที่รายงานข้อมูล  วันที่  5  ตุลาคม  2558

ชื่อผู้จัดท ารายงาน  นางสาววรางคณา  เอมฉวี

**ค าว่าโท-เอก หมายถึง ต าแหน่งนั้นรับ ป.เอก แต่ไม่มีคน ป.เอกมาสมัครจึงรับ ป.โท ไว้ก่อน



สังกัดสาขา สังกัดคณะ ศูนย์พื้นที่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

แบบรายงาน SP121-122

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หันตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หันตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หันตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล หันตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา สุพรรณบุรี
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคศึกษา นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หันตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หันตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หันตรา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาพชืศาสตร์ (ปฐพวีิทยา) หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร หันตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด วาสุกรี
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด หันตรา
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ สุพรรณบุรี
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี (นิติศาสตร์) วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (การเงิน) สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สุพรรณบุรี
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คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี นนทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สุพรรณบุรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ หันตรา

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ธุรกิจ วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นนทบุรี
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นนทบุรี
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์) นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย)ีนนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟสิิกส์) นนทบุรี
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคม)ี หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ นนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หันตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ วาสุกรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ สุพรรณบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ หันตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู หันตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาู สุพรรณบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (ไทย) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (ไทย) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (ไทย) วาสุกรี



สังกัดสาขา สังกัดคณะ ศูนย์พื้นที่

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (ไทย) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (ไทย) วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยว) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การท่องเที่ยว) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (ไทย) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (ไทย) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (จีน) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม) หันตรา
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คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (กฏหมาย) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (กฏหมาย) วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (จีน) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (การโรงแรม) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (ไทย) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (ไทย) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (ไทย) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) นนทบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) นนทบุรี



สังกัดสาขา สังกัดคณะ ศูนย์พื้นที่

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) หันตรา

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) สุพรรณบุรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (อังกฤษ) วาสุกรี

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา (จีน) วาสุกรี

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

**ค าว่าโท-เอก หมายถึง ต าแหน่งนั้นรับ ป.เอก แต่ไม่มีคน ป.เอกมาสมัครจึงรับ ป.โท ไว้ก่อน



จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

                      -                  - #DIV/0!                    - #DIV/0!                       - #DIV/0!

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                       -                  - #DIV/0!                    - #DIV/0!                       - #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                       -                  - #DIV/0!                    - #DIV/0!                       - #DIV/0!

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                       -                  - #DIV/0!                    - #DIV/0!                       - #DIV/0!

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                       -                  - #DIV/0!                    - #DIV/0!                       - #DIV/0!

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                       -                  - #DIV/0!                    - #DIV/0!                       - #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์                       -                  - #DIV/0!                    - #DIV/0!                       - #DIV/0!

7 วทิยาลัยการจัดการ                       -                  - #DIV/0!                    - #DIV/0!                       - #DIV/0!

**ป ี58 ไมม่กีารก าหนดค่ตัวชี้วัดดังกล่าว

ผู้จัดท า

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

หลักสูตรบณัฑิตศึกษา
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English 

Program)

รวมทั้งส้ิน

ที่มา : ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะบยีน / วิทยาลัยการจัดการ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 รอ้ยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะต่อหลักสูตรทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จ านวนหลักสูตรใหม่ระดับบณัฑิตศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จ านวนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)

ที่ คณะ
จ านวนหลักสูตร

ทั้งหมด

หลักสูตรฐานสมรรถนะ



ตัวชีว้ัดที ่1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาทีพ้่นสภาพการเป็นนักศึกษา

จ านวน ร้อยละ

            11,793                 1,022                   8.67

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               1,282                    127                   9.91

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                 848                     73                   8.61

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ               6,240                    484                   7.76

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 739                     70                   9.47

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์               1,899                    227                 11.95

6 คณะศิลปศาสตร์                 684                     41                   5.99

7 วทิยาลัยการจัดการ                 101                        -                      -   

ทีม่า :  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะบยีน 

ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2558

ผู้จดัท า

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วนัที ่20 ตุลาคม 2558

*ขอ้มลูจ านวนนกัศึกษาออกระหวา่งเรียนปกีารศึกษา 2557  ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2  และภาคฤดูร้อน

รวมทัง้ส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ คณะ
จ านวนนักศึกษา

ทัง้หมด

นักศึกษาทีพ่้นสภาพการเป็นนักศึกษา



สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558

ฐานบนัทกึข้อมูลการพ้นสภาพการเปน็นักศึกษา 

ข้อมูลจ านวนนักศึกษาออกระหว่างเรยีน  ภาคเรยีนที่ 1  ปกีารศึกษา 2557

สังกัด

1 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ สมทบ 305

2 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิทย์ ปกติ 105

3 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ ปกติ 123

4 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิทย์ ปกติ 118

5 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล เทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทย์ สมทบ 101

6 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทย์ สมทบ 102

7 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทย์ สมทบ 102

8 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีอุตสาหการ วิทย์ ปกติ 104

9 ปวส. ปวส. ช่างยนต์ วิทย์ ปกติ 150

10 ปวส. ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทย์ ปกติ 151

11 ปริญญาตรี บช.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ 338

12 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป การจัดการ - การจัดการทั่วไป สังคม ปกติ 306

13 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ 305

14 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ สมทบ 305

15 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ 305

16 ปวส. ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทย์ ปกติ 368

17 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทย์ ปกติ 405

18 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิทย์ สมทบ 502

19 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิทย์ ปกติ 502

20 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ วิทย์ ปกติ 526

21 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิทย์ ปกติ 506

22 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ ปกติ 503

23 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ สมทบ 503

24 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ ปกติ 503

25 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิทย์ สมทบ 504

26 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิทย์ ปกติ 504

27 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิทย์ ปกติ 504

28 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิทย์ ปกติ 506

29 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิทย์ ปกติ 506

30 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ วิทย์ ปกติ 507

31 ปริญญาตรี สถ.บ.ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วิทย์ ปกติ 525

รหัสสาขา
ที่ ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา

กลุ่ม

สาขาวชิา 

(วทิย์/

สังคม)

ภาค (ปกติ/

สมทบ)



32 ปริญญาตรี สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม วิทย์ ปกติ 501

33 ปริญญาตรี สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม วิทย์ สมทบ 501

34 ปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล สังคม ปกติ 601

35 ปริญญาตรี บช.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ 338

36 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป การจัดการ - การจัดการทั่วไป สังคม ปกติ 306

37 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป การจัดการ - การจัดการทั่วไป สังคม สมทบ 306

38 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการส านักงาน การจัดการ - การจัดการส านักงาน สังคม ปกติ 308

39 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม สังคม ปกติ 309

40 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม สังคม ปกติ 310

41 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม สังคม สมทบ 310

42 ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด การตลาด สังคม ปกติ 312

43 ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด การตลาด สังคม สมทบ 312

44 ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด การตลาด สังคม ปกติ 312

45 ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด - การบริหารการตลาด การตลาด - การบริหารการตลาด สังคม ปกติ 312

46 ปริญญาตรี บธ.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ 304

47 ปริญญาตรี บธ.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ 304

48 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ 305

49 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ สมทบ 305

50 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ 305

51 ปวส. ปวส. การตลาด สังคม ปกติ 358

52 ปวส. ปวส. การบัญชี สังคม ปกติ 362

53 ปวส. ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทย์ ปกติ 368

54 ปริญญาตรี ทล.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิทย์ ปกติ 416

55 ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทย์ ปกติ 402

56 ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทย์ ปกติ 402

57 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิทย์ ปกติ 105

58 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิทย์ ปกติ 118

59 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ วิทย์ ปกติ 108

60 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล เทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทย์ ปกติ 101

61 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟูา เทคโนโลยีไฟฟูา วิทย์ ปกติ 103

62 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีอุตสาหการ วิทย์ ปกติ 104

63 ปวส. ปวส. ช่างไฟฟูา วิทย์ ปกติ 154

64 ปวส. ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทย์ ปกติ 166

65 ปริญญาตรี บช.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ 338

66 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป การจัดการ - การจัดการทั่วไป สังคม ปกติ 306

67 ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด การตลาด สังคม ปกติ 312

68 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ 305

69 ปวส. ปวส. การตลาด สังคม ปกติ 358

70 ปวส. ปวส. การบัญชี สังคม ปกติ 362



71 ปวส. ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทย์ ปกติ 368

72 ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทย์ ปกติ 402

73 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ ปกติ 503

74 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ สมทบ 503

75 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ ปกติ 503

76 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิทย์ ปกติ 504

77 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิทย์ สมทบ 504

78 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิทย์ ปกติ 504

79 ปริญญาตรี ศศ.บ.การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว สังคม ปกติ 612

80 ปริญญาตรี ศศ.บ.การโรงแรม การโรงแรม สังคม ปกติ 613

81 ปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล สังคม ปกติ 601

82 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล เทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทย์ ปกติ 101

83 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีอุตสาหการ วิทย์ ปกติ 104

84 ปริญญาตรี วท.บ.เกษตรกลวิธาน เกษตรกลวิธาน วิทย์ ปกติ 201

85 ปริญญาตรี วท.บ.ประมง ประมง วิทย์ ปกติ 203

86 ปริญญาตรี วท.บ.ประมง ประมง วิทย์ ปกติ 203

87 ปริญญาตรี วท.บ.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทย์ ปกติ 206

88 ปริญญาตรี วท.บ.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทย์ ปกติ 206

89 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทย์ ปกติ 210

90 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทย์ ปกติ 210

91 ปริญญาตรี วท.บ.สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทย์ ปกติ 212

92 ปวส. ปวส. เทคโนโลยีการเกษตร วิทย์ ปกติ 255

93 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป การจัดการ - การจัดการทั่วไป สังคม ปกติ 306

94 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป การจัดการ - การจัดการทั่วไป สังคม ปกติ 306

95 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ 305

96 ปวส. ปวส. การจัดการ สังคม ปกติ 350

97 ปวส. ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทย์ ปกติ 368

98 ปริญญาตรี วท.บ.เคมี เคมี วิทย์ ปกติ 401

99 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทย์ ปกติ 405

100 ปริญญาตรี ศศ.บ.การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว สังคม ปกติ 612

101 ปริญญาตรี ศศ.บ.การโรงแรม การโรงแรม สังคม ปกติ 613

102 ปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล สังคม ปกติ 601

ข้อมูล ณ วันที่  6  มีนาคม  2558   ผู้จัดท าข้อมูล  นางวรรณนิภา  ทิพสุรบท   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รวมทั้งสิ้น



สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558
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4

บธ. นครสวรรค์ เทียบโอน 2 ปี

คอ. นนทบุรี ปกติ 5 ปี

คอ. นนทบุรี ปกติ 5 ปี 2

คอ. นนทบุรี ปกติ 5 ปี

คอ. นนทบุรี ต่อเนื่อง 2 ปี

คอ. นนทบุรี ต่อเนื่อง 3 ปี

คอ. นนทบุรี เทียบโอน 3 ปี

คอ. นนทบุรี ต่อเนื่อง 2 ปี

คอ. นนทบุรี ปกติ 2 ปี 2

คอ. นนทบุรี ปกติ 2 ปี

บธ. นนทบุรี ปกติ 4 ปี

บธ. นนทบุรี เทียบโอน 2 ปี 2

บธ. นนทบุรี เทียบโอน 2 ปี

บธ. นนทบุรี เทียบโอน 2 ปี

บธ. นนทบุรี ปกติ 4 ปี 2

บธ. นนทบุรี ปกติ 2 ปี 1

วท. นนทบุรี ปกติ 4 ปี 1

วศ. นนทบุรี เทียบโอน 3 ปี

วศ. นนทบุรี ปกติ 4 ปี 2

วศ. นนทบุรี ปกติ 4 ปี 3 1

วศ. นนทบุรี ปกติ 4 ปี

วศ. นนทบุรี เทียบโอน 3 ปี

วศ. นนทบุรี เทียบโอน 3 ปี

วศ. นนทบุรี ปกติ 4 ปี 2

วศ. นนทบุรี เทียบโอน 3 ปี 3

วศ. นนทบุรี เทียบโอน 4 ปี

วศ. นนทบุรี ปกติ 4 ปี

วศ. นนทบุรี เทียบโอน 3 ปี

วศ. นนทบุรี ปกติ 4 ปี

วศ. นนทบุรี ปกติ 4 ปี 2

วศ. นนทบุรี ปกติ 5 ปี

จ านวนนักศึกษาออกระหว่างเรียนจ าแนกสาเหตุและรหัสปี

คณะ/

วิทยาลัย
ศูนย์

หลักสูตร 

(ปกติ/เทียบ

โอน/ต่อเนื่อง)

ระยะเวลา

 (ป)ี

จากผลการเรียน สุขภาพ ย้านสถานศึกษา



วศ. นนทบุรี ปกติ 5 ปี 2

วศ. นนทบุรี ปกติ 5 ปี

ศศ. นนทบุรี ปกติ 4 ปี 1

บธ. วาสุกรี ปกติ 4 ปี 1

บธ. วาสุกรี เทียบโอน 2 ปี 1

บธ. วาสุกรี เทียบโอน 2 ปี

บธ. วาสุกรี ปกติ 4 ปี

บธ. วาสุกรี ปกติ 4 ปี

บธ. วาสุกรี เทียบโอน 2 ปี

บธ. วาสุกรี เทียบโอน 2 ปี

บธ. วาสุกรี เทียบโอน 2 ปี

บธ. วาสุกรี เทียบโอน 2 ปี

บธ. วาสุกรี ปกติ 4 ปี 1

บธ. วาสุกรี ปกติ 4 ปี 2

บธ. วาสุกรี เทียบโอน 2 ปี 1

บธ. วาสุกรี ปกติ 4 ปี

บธ. วาสุกรี เทียบโอน 2 ปี 2

บธ. วาสุกรี เทียบโอน 2 ปี

บธ. วาสุกรี ปกติ 4 ปี 2

บธ. วาสุกรี ปกติ 2 ปี 1

บธ. วาสุกรี ปกติ 2 ปี 4

บธ. วาสุกรี ปกติ 2 ปี 5

วท. วาสุกรี ปกติ 4 ปี

วท. วาสุกรี เทียบโอน 2 ปี

วท. วาสุกรี ปกติ 4 ปี

คอ. สุพรรณบุรี ปกติ 5 ปี

คอ. สุพรรณบุรี ปกติ 5 ปี

คอ. สุพรรณบุรี ปกติ 5 ปี

คอ. สุพรรณบุรี ต่อเนื่อง 3 ปี

คอ. สุพรรณบุรี ต่อเนื่อง 2 ปี

คอ. สุพรรณบุรี ต่อเนื่อง 2 ปี

คอ. สุพรรณบุรี ปกติ 2 ปี

คอ. สุพรรณบุรี ปกติ 2 ปี

บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 ปี 2

บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 ปี 1 1

บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 ปี

บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 ปี 3

บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 2 ปี

บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 2 ปี



บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 2 ปี 1

วท. สุพรรณบุรี ปกติ 4 ปี 1

วศ. สุพรรณบุรี เทียบโอน 3 ปี

วศ. สุพรรณบุรี เทียบโอน 3 ปี 2

วศ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 ปี 1

วศ. สุพรรณบุรี เทียบโอน 3 ปี

วศ. สุพรรณบุรี เทียบโอน 3 ปี

วศ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 ปี 1

ศศ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 ปี 1

ศศ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 ปี

ศศ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 ปี

คอ. หันตรา ต่อเนื่อง 2 ปี

คอ. หันตรา ต่อเนื่อง 2 ปี

ทอ. หันตรา เทียบโอน 2 ปี

ทอ. หันตรา เทียบโอน 2 ปี

ทอ. หันตรา ปกติ 4 ปี 2

ทอ. หันตรา เทียบโอน 2 ปี

ทอ. หันตรา ปกติ 4 ปี

ทอ. หันตรา เทียบโอน 2 ปี

ทอ. หันตรา ปกติ 4 ปี 1

ทอ. หันตรา ปกติ 4 ปี

ทอ. หันตรา ปกติ 2 ปี 1

บธ. หันตรา เทียบโอน 2 ปี 2

บธ. หันตรา ปกติ 4 ปี 1

บธ. หันตรา เทียบโอน 2 ปี

บธ. หันตรา ปกติ 2 ปี

บธ. หันตรา ปกติ 2 ปี

วท. หันตรา ปกติ 4 ปี 1

วท. หันตรา ปกติ 4 ปี 2

ศศ. หันตรา ปกติ 4 ปี

ศศ. หันตรา ปกติ 4 ปี

ศศ. หันตรา ปกติ 4 ปี

-      61    7     1     -      1     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      รวมทั้งสิ้น
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1 -    1      -    -    

2 -    -       -    2   

-    2      -    -    

1 -    1      -    -    

1 -    1      -    -    

1 -    -       1   -    

1 -    -       -    -    

2 -    2      -    -    

4 -    6      -    -    

3 -    -       -    -    

2 4 2   4      -    -    

-    2      -    -    

1 1 -    1      -    -    

1 -    1      -    -    

2 3 2 1 2   5      2   -    

1 -    2      -    -    

3 4 1 1 3   5      1   -    

4 -    4      -    -    

2 -    4      -    -    

1 1 -    4      2   -    

4 -    4      -    -    

1 1 1 -    1      1   -    

2 1 -    2      1   -    

2 1 -    4      1   -    

2 1 -    -       5   -    

1 -    -       -    -    

2 2 1 -    2      2   1   

1 -    -       -    -    

1 -    -       -    1   

2 2 1 -    4      2   1   

2 3 -    2      3   -    

จ านวนนักศึกษาออกระหว่างเรียนจ าแนกสาเหตุและรหัสปี

ย้านสถานศึกษา การเงิน เสียชีวิต อื่นๆ รวมทั้งส้ิน



2 1 -    4      -    -    

1 -    -       -    1   

1 3 1   4      -    -    

3 2 2 3   3      2   -    

1 2 1   3      -    -    

1 -    1      -    -    

3 1 -    3      -    1   

4 1 -    4      1   -    

6 -    6      -    -    

1 -    1      -    -    

2 -    2      -    -    

1 1   -       -    -    

1 -    -       -    2   

2 -    4      -    -    

1 2 1   3      -    -    

2 -    -       -    2   

1 1 -    3      -    -    

1 -    -       -    -    

1 -    3      -    -    

7 -    8      -    -    

2 -    6      -    -    

1 2 1   7      -    -    

1 -    1      -    -    

1 -    1      -    -    

1 -    -       -    1   

1 1 -    1      -    -    

2 1 -    -       -    -    

1 1 -    -       1   -    

1 -    -       1   -    

1 1 1   1      -    -    

1 -    1      -    -    

1 -    -       -    -    

1 -    1      -    -    

5 -    7      -    -    

1 2 -    2      1   -    

1 -    -       -    -    

7 1 -    10     -    -    

1 -    1      -    -    

1 -    1      -    -    



3 -    4      -    -    

3 -    4      -    -    

3 -    3      -    -    

3 2 -    5      2   -    

2 -    2      -    -    

1 -    -       1   -    

3 -    3      -    -    

1 2 1 -    2      2   1   

2 -    3      -    -    

1 -    1      -    -    

1 -    1      -    -    

2 2 -    2      -    -    

2 -    2      -    -    

2 -    -       -    -    

1 -    -       -    -    

2 -    -       4   -    

1 -    -       -    -    

2 -    -       -    -    

1 -    -       -    -    

2 1 2   1      -    -    

1 1 -    1      -    -    

2 -    1      -    -    

3 -    5      -    -    

3 1 1 1 -    4      1   1   

1 -    -       -    -    

2 1 -    2      -    -    

1 -    -       -    -    

-    1      -    -    

1 -    3      -    -    

2 -    2      -    -    

1 -    1      -    -    

1 1 -    1      -    1   

-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      18    149  30    14    4     37    18  210   37  15  



รห
ัสป

ี 2
55

3

ตก
ต้า

ง

รว
ม

-    -    1     

-    -    2     

-    -    2     

-    -    1     

-    -    1     

-    -    1     

-    1   1     

-    -    2     

-    -    6     

-    3   3     

-    -    6     

-    -    2     

-    1   2     

-    -    1     

-    1   10    

-    -    2     

-    1   10    

-    -    4     

-    -    4     

-    -    6     

-    -    4     

-    1   3     

-    -    3     

-    -    5     

-    1   6     

-    1   1     

-    -    5     

-    1   1     

-    -    1     

-    -    7     

-    -    5     

จ านวนนักศึกษาออกระหว่างเรียนจ าแนกสาเหตุและรหัสปี

รวมทั้งส้ิน



-    1   5     

-    -    1     

-    -    5     

-    -    8     

-    -    4     

-    -    1     

-    -    4     

-    -    5     

-    -    6     

-    -    1     

-    -    2     

-    -    1     

-    -    2     

-    -    4     

-    -    4     

-    -    2     

-    1   4     

-    1   1     

-    -    3     

-    -    8     

-    -    6     

-    -    8     

-    -    1     

-    -    1     

-    -    1     

1   -    2     

2   1   3     

1   -    2     

-    -    1     

-    -    2     

-    -    1     

-    1   1     

-    -    1     

-    -    7     

-    2   5     

-    1   1     

-    1   11    

-    -    1     

-    -    1     



-    -    4     

-    -    4     

-    -    3     

-    -    7     

-    1   3     

-    -    1     

-    -    3     

-    -    5     

-    -    3     

-    -    1     

-    -    1     

-    2   4     

-    -    2     

-    2   2     

-    1   1     

-    -    4     

-    1   1     

-    2   2     

-    1   1     

-    1   4     

-    1   2     

-    2   3     

-    -    5     

-    1   7     

-    1   1     

-    1   3     

-    1   1     

-    -    1     

-    -    3     

-    -    2     

-    -    1     

-    -    2     

4   38  322  



สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558

ฐานบนัทกึข้อมูลการพ้นสภาพการเปน็นักศึกษา 

ข้อมูลจ านวนนักศึกษาออกระหว่างเรยีน  ภาคเรยีนที่ 2  ปกีารศึกษา 2557

1 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิทย์ ปกติ

2 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ ปกติ

3 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิทย์ ปกติ

4 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ วิทย์ ปกติ

5 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล เทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทย์ สมทบ

6 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล เทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทย์ สมทบ

7 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล เทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทย์ สมทบ

8 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทย์ สมทบ

9 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีอุตสาหการ วิทย์ สมทบ

10 ปวส. ปวส.ช่างยนต์ ช่างยนต์ วิทย์ ปกติ

11 ปวส. ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทย์ ปกติ

12 ปวส. ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม วิทย์ ปกติ

13 ปริญญาตรี บช.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ

14 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป การจัดการ - การจัดการทั่วไป สังคม ปกติ

15 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ

16 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ

17 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ สมทบ

18 ปวส. ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทย์ ปกติ

19 ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทย์ สมทบ

20 ปริญญาตรี วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทย์ ปกติ

21 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทย์ ปกติ

22 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิทย์ ปกติ

23 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิทย์ ปกติ

24 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิทย์ สมทบ

25 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ วิทย์ ปกติ

26 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิทย์ ปกติ

27 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิทย์ ปกติ

28 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ ปกติ

29 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ ปกติ

30 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ สมทบ

31 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิทย์ ปกติ

ที่ ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา

กลุ่ม

สาขาวชิา 

(วทิย์/

สังคม)

ภาค 

(ปกติ/

สมทบ)



32 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิทย์ สมทบ

33 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิทย์ ปกติ

34 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิทย์ ปกติ

35 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ วิทย์ ปกติ

36 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ วิทย์ ปกติ

37 ปริญญาตรี สถ.บ.ภูมิสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม วิทย์ ปกติ

38 ปริญญาตรี สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม วิทย์ ปกติ

39 ปริญญาตรี สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม วิทย์ สมทบ

40 ปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล สังคม ปกติ

41 ปริญญาตรี บช.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ

42 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการส านักงาน การจัดการ - การจัดการส านักงาน สังคม ปกติ

43 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม สังคม ปกติ

44 ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด - การจัดการธุรกิจการค้าปลีก การตลาด - การจัดการธุรกิจการค้าปลีก สังคม ปกติ

45 ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด - การบริหารการตลาด การตลาด - การบริหารการตลาด สังคม ปกติ

46 ปริญญาตรี บธ.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ

47 ปริญญาตรี บธ.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ

48 ปริญญาตรี บธ.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม สมทบ

49 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ

50 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ

51 ปวส. ปวส.การตลาด การตลาด สังคม ปกติ

52 ปวส. ปวส.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ

53 ปวส. ปวส.การเลขานุการ การเลขานุการ สังคม ปกติ

54 ปวส. ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทย์ ปกติ

55 ปริญญาตรี ทล.บ.เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิทย์ ปกติ

56 ปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล สังคม ปกติ

57 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิทย์ ปกติ

58 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิทย์ ปกติ

59 ปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ วิทย์ ปกติ

60 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล เทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทย์ สมทบ

61 ปริญญาตรี อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟูา เทคโนโลยีไฟฟูา วิทย์ ปกติ

62 ปวส. ปวส.ช่างไฟฟูา ช่างไฟฟูา วิทย์ ปกติ

63 ปวส. ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทย์ ปกติ

64 ปริญญาตรี บช.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ

65 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป การจัดการ - การจัดการทั่วไป สังคม ปกติ

66 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป การจัดการ - การจัดการทั่วไป สังคม ปกติ

67 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สังคม ปกติ

68 ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด การตลาด สังคม ปกติ

69 ปริญญาตรี บธ.บ.การตลาด - การบริหารการตลาด การตลาด - การบริหารการตลาด สังคม ปกติ

70 ปริญญาตรี บธ.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ



71 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ

72 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ

73 ปวส. ปวส.การตลาด การตลาด สังคม ปกติ

74 ปวส. ปวส.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ

75 ปวส. ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทย์ ปกติ

76 ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทย์ ปกติ

77 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ ปกติ

78 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ ปกติ

79 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟูา วิศวกรรมไฟฟูา วิทย์ สมทบ

80 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิทย์ ปกติ

81 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิทย์ ปกติ

82 ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิทย์ สมทบ

83 ปริญญาตรี ศศ.บ.การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว สังคม ปกติ

84 ปริญญาตรี ศศ.บ.การโรงแรม การโรงแรม สังคม ปกติ

85 ปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล สังคม ปกติ

86 ปวส. ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม วิทย์ ปกติ

87 ปริญญาตรี ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร วิทย์ ปกติ

88 ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตร วิทย์ ปกติ

89 ปริญญาตรี วท.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตร วิทย์ ปกติ

90 ปริญญาตรี วท.บ.ประมง ประมง วิทย์ ปกติ

91 ปริญญาตรี วท.บ.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทย์ ปกติ

92 ปริญญาตรี วท.บ.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทย์ ปกติ

93 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์การประมง วิทย์ ปกติ

94 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์การประมง วิทย์ ปกติ

95 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทย์ ปกติ

96 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทย์ ปกติ

97 ปริญญาตรี วท.บ.สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทย์ ปกติ

98 ปริญญาตรี วท.บ.สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทย์ ปกติ

99 ปวส. ปวส.เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร วิทย์ ปกติ

100 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป การจัดการ - การจัดการทั่วไป สังคม ปกติ

101 ปริญญาตรี บธ.บ.การจัดการ - การจัดการทั่วไป การจัดการ - การจัดการทั่วไป สังคม ปกติ

102 ปริญญาตรี บธ.บ.การบัญชี การบัญชี สังคม ปกติ

103 ปริญญาตรี บธ.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ วิทย์ ปกติ

104 ปริญญาตรี วท.บ.การบริหารธุรกิจการเกษตร การบริหารธุรกิจการเกษตร วิทย์ ปกติ

105 ปวส. ปวส.การจัดการ การจัดการ สังคม ปกติ

106 ปวส. ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทย์ ปกติ

107 ปริญญาตรี วท.บ.เคมี เคมี วิทย์ ปกติ

108 ปริญญาตรี วท.บ.จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทย์ ปกติ

109 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทย์ ปกติ



110 ปริญญาตรี ศศ.บ.การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว สังคม ปกติ

111 ปริญญาตรี ศศ.บ.การโรงแรม การโรงแรม สังคม ปกติ

112 ปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล สังคม ปกติ

ข้อมูล ณ วันที่  10  กรกฎาคม  2558   ผู้จัดท าข้อมูล  นางวรรณนิภา  ทิพสุรบท   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รวมทั้งสิ้น



สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558
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6

105 คอ. นนทบุรี ปกติ 5 6

123 คอ. นนทบุรี ปกติ 5 2

118 คอ. นนทบุรี ปกติ 5

108 คอ. นนทบุรี ปกติ 5 1 3

101 คอ. นนทบุรี ต่อเนื่อง 2

101 คอ. นนทบุรี ต่อเนื่อง 3 3

101 คอ. นนทบุรี เทียบโอน 3 1

102 คอ. นนทบุรี ต่อเนื่อง 3

104 คอ. นนทบุรี ต่อเนื่อง 2

150 คอ. นนทบุรี ปกติ 2 1

159 คอ. นนทบุรี ปกติ 2 3

151 คอ. นนทบุรี ปกติ 2

338 บธ. นนทบุรี ปกติ 4 1

306 บธ. นนทบุรี เทียบโอน 2 1

305 บธ. นนทบุรี เทียบโอน 2 1

305 บธ. นนทบุรี ปกติ 4 16 4

305 บธ. นนทบุรี เทียบโอน 2 3

368 บธ. นนทบุรี ปกติ 2 3

402 วท. นนทบุรี เทียบโอน 2

418 วท. นนทบุรี ปกติ 4

405 วท. นนทบุรี ปกติ 4 9 1

502 วศ. นนทบุรี เทียบโอน 3

502 วศ. นนทบุรี ปกติ 4 3

502 วศ. นนทบุรี เทียบโอน 3

526 วศ. นนทบุรี ปกติ 4 1 1

506 วศ. นนทบุรี เทียบโอน 3 1

506 วศ. นนทบุรี ปกติ 4 2

503 วศ. นนทบุรี เทียบโอน 3 2 1 1

503 วศ. นนทบุรี ปกติ 4 1 1

503 วศ. นนทบุรี เทียบโอน 3 3

504 วศ. นนทบุรี ปกติ 4 2

จ านวนนักศึกษาออกระหว่างเรียนจ าแนกสาเหตุและรหัสปี

รหัสสาขา
คณะ/

วิทยาลัย
ศูนย์

หลักสูตร 

(ปกติ/เทียบ

โอน/ต่อเนื่อง)

ระยะเวลา 

(ป)ี

จากผลการเรียน สุขภาพ ย้านสถานศึกษา



504 วศ. นนทบุรี เทียบโอน 3

527 วศ. นนทบุรี ปกติ 4

506 วศ. นนทบุรี ปกติ 4

507 วศ. นนทบุรี เทียบโอน 3

507 วศ. นนทบุรี ปกติ 4

525 วศ. นนทบุรี ปกติ 5 1 2

501 วศ. นนทบุรี ปกติ 5 3

501 วศ. นนทบุรี ปกติ 5

601 ศศ. นนทบุรี ปกติ 4 1 1

338 บธ. วาสุกรี ปกติ 4 3 3

308 บธ. วาสุกรี ปกติ 4 2

309 บธ. วาสุกรี ปกติ 4 3

341 บธ. วาสุกรี ปกติ 4 1

312 บธ. วาสุกรี ปกติ 4 10 9

304 บธ. วาสุกรี เทียบโอน 2 4 1

304 บธ. วาสุกรี ปกติ 4 1

304 บธ. วาสุกรี เทียบโอน 2 1

305 บธ. วาสุกรี เทียบโอน 2 6 1

305 บธ. วาสุกรี ปกติ 4 5

358 บธ. วาสุกรี ปกติ 2 9

362 บธ. วาสุกรี ปกติ 2 2 2

366 บธ. วาสุกรี ปกติ 2 3

368 บธ. วาสุกรี ปกติ 2 7 3

416 วท. วาสุกรี ปกติ 4 5 1

601 ศศ. วาสุกรี ปกติ 4 1

105 คอ. สุพรรณบุรี ปกติ 5

118 คอ. สุพรรณบุรี ปกติ 5 1

108 คอ. สุพรรณบุรี ปกติ 5 3

101 คอ. สุพรรณบุรี ต่อเนื่อง 3

103 คอ. สุพรรณบุรี ต่อเนื่อง 2

154 คอ. สุพรรณบุรี ปกติ 2

166 คอ. สุพรรณบุรี ปกติ 2 2

338 บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 2

306 บธ. สุพรรณบุรี เทียบโอน 2

306 บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 6 8 4

342 บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 4

312 บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 4

312 บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 1 2

304 บธ. สุพรรณบุรี เทียบโอน 2



305 บธ. สุพรรณบุรี เทียบโอน 2

305 บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 2 4

358 บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 2

362 บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 2 4

368 บธ. สุพรรณบุรี ปกติ 2 5

402 วท. สุพรรณบุรี ปกติ 4

503 วศ. สุพรรณบุรี เทียบโอน 3

503 วศ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 1

503 วศ. สุพรรณบุรี เทียบโอน 3

504 วศ. สุพรรณบุรี เทียบโอน 3 1

504 วศ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 2

504 วศ. สุพรรณบุรี เทียบโอน 3 1

612 ศศ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 1 1

613 ศศ. สุพรรณบุรี ปกติ 4 2

601 ศศ. สุพรรณบุรี ปกติ 4

151 คอ. หันตรา ปกติ 2 1

216 ทอ. หันตรา ต่อเนื่อง 2

201 ทอ. หันตรา เทียบโอน 2

201 ทอ. หันตรา ปกติ 4

203 ทอ. หันตรา ปกติ 4 1

206 ทอ. หันตรา เทียบโอน 2

206 ทอ. หันตรา ปกติ 4 1

203 ทอ. หันตรา เทียบโอน 2

203 ทอ. หันตรา ปกติ 4

210 ทอ. หันตรา เทียบโอน 2

210 ทอ. หันตรา ปกติ 4

212 ทอ. หันตรา เทียบโอน 2

212 ทอ. หันตรา ปกติ 4 1

255 ทอ. หันตรา ปกติ 2 1

306 บธ. หันตรา เทียบโอน 2 1 1

306 บธ. หันตรา ปกติ 4 4 3

304 บธ. หันตรา เทียบโอน 2

305 บธ. หันตรา เทียบโอน 2 1

303 บธ. หันตรา ปกติ 4 1

350 บธ. หันตรา ปกติ 2 1 1

368 บธ. หันตรา ปกติ 2 2 4

401 วท. หันตรา ปกติ 4

417 วท. หันตรา ปกติ 4 1

405 วท. หันตรา ปกติ 4 3 1



612 ศศ. หันตรา ปกติ 4

613 ศศ. หันตรา ปกติ 4 1

601 ศศ. หันตรา ปกติ 4 1

175  71    6     2     -      3     -      -      -      -      -      -      -      -      รวมทั้งสิ้น
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6 12  -    -    

4 1 6   1   -    

5 5   -    -    

3 4   3   -    

2 -    -    -    

3 6   -    -    

-    -    -    

1 1   -    -    

1 -    -    -    

3 4   -    -    

4 7   -    -    

2 -    -    -    

8 1 9   1   -    

2 2   1   -    

1 1   -    -    

12 1 28  5   -    

3   -    -    

5 8   -    -    

2 -    -    -    

1 1   -    -    

8 2 17  3   -    

1 -    -    -    

4 7   -    -    

6 1 1 6   1   1   

3 4   1   -    

3 4   -    -    

3 5   -    -    

7 1 9   1   1   

5 1 6   2   -    

7 1 7   3   1   

5 7   -    -    

จ านวนนักศึกษาออกระหว่างเรียนจ าแนกสาเหตุและรหัสปี

ย้านสถานศึกษา การเงิน เสียชีวิต อื่นๆ รวมทั้งส้ิน



3 1 1 1 3   1   1   

2 2   -    -    

1 -    -    -    

5 1 2 5   1   -    

4 4   -    -    

3 4   2   -    

5 2 1 3 8   2   1   

1 -    -    -    

2 1 1 3   2   -    

4 1 7   4   -    

-    2   -    

3   -    -    

1   -    -    

10  9   -    

6 10  1   -    

-    -    -    

1   -    -    

6   -    -    

5   -    -    

9   -    -    

1 2   3   -    

3   -    -    

7   3   -    

5   1   -    

1   -    -    

2 2   -    -    

3 1 4   1   -    

3 1 6   -    1   

3 3   -    -    

3 3   -    -    

2 2   -    -    

2 2 4   2   -    

7 1 7   3   -    

4 4   -    -    

15 2 21  10  4   

7 11  -    -    

1 1 -    -    1   

8 1 9   3   -    

3 3   -    -    



6 6   -    -    

13 5 1 15  9   1   

5 5   -    -    

6 10  -    -    

6 11  -    -    

7 7   -    -    

9 9   -    -    

2 1 2   -    -    

1 -    -    -    

10 10  1   -    

2 1 4   -    -    

2 3   -    -    

1 1 2   2   -    

1 3   -    -    

3 3   -    -    

5 6   -    -    

1 1   -    -    

1 -    1   -    

5 5   -    -    

-    -    1   

1 1   -    -    

3 3   -    -    

1 1   -    -    

6 6   -    -    

1 -    1   -    

10 10  -    -    

1 1   -    -    

8 1 1 8   2   -    

7 2 8   2   -    

4 1 5   2   -    

12 2 16  5   -    

5 5   -    -    

3 1 1 3   2   -    

-    1   -    

5 1 1 6   2   -    

1 2   5   -    

1 -    1   -    

1 2   -    -    

6 9   1   -    



3 3   -    -    

1 2   -    -    

2 1 2   2   -    

-      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      367  40    7     3     -      23    542  111  13    



รห
ัสป

ี 2
55

4

รห
ัสป

ี 2
55

3

ตก
ต้า

ง

รว
ม

-    -    -    12    

-    -    -    7      

-    -    -    5      

-    -    -    7      

-    -    2   2      

-    -    -    6      

-    -    1   1      

-    -    -    1      

-    -    1   1      

-    -    -    4      

-    -    -    7      

-    -    2   2      

-    -    -    10    

-    -    -    3      

-    -    1   2      

-    -    -    33    

-    -    -    3      

-    -    -    8      

-    -    2   2      

-    -    -    1      

-    -    -    20    

-    -    1   1      

-    -    -    7      

-    -    -    8      

-    -    -    5      

-    -    -    4      

-    -    -    5      

-    -    1   12    

-    -    -    8      

-    -    -    11    

-    -    -    7      

จ านวนนักศึกษาออกระหว่างเรียนจ าแนกสาเหตุและรหัสปี

รวมทั้งส้ิน



-    -    1   6      

-    -    -    2      

1   -    -    1      

-    -    2   8      

-    -    -    4      

-    -    -    6      

-    -    3   14    

1   -    -    1      

1   -    -    6      

-    -    -    11    

-    -    -    2      

-    -    -    3      

-    -    -    1      

-    -    -    19    

-    -    -    11    

1   -    -    1      

-    -    -    1      

-    -    1   7      

-    -    -    5      

-    -    -    9      

-    -    -    5      

-    -    -    3      

-    -    -    10    

-    -    -    6      

-    -    -    1      

-    -    -    2      

-    -    -    5      

-    -    -    7      

-    -    -    3      

-    -    -    3      

-    -    -    2      

-    -    -    6      

-    -    -    10    

-    -    -    4      

-    -    -    35    

-    -    -    11    

-    -    1   2      

-    -    -    12    

-    -    -    3      



-    -    -    6      

-    -    -    25    

-    -    -    5      

-    -    -    10    

-    -    -    11    

-    -    -    7      

-    -    -    9      

-    -    2   4      

-    -    1   1      

-    -    -    11    

-    -    1   5      

-    -    -    3      

-    -    -    4      

-    -    -    3      

-    -    -    3      

-    -    -    6      

-    -    -    1      

-    -    -    1      

-    -    -    5      

-    -    -    1      

-    -    -    1      

1   -    -    4      

-    -    -    1      

-    -    -    6      

-    -    -    1      

-    -    -    10    

-    -    -    1      

-    -    1   11    

-    -    -    10    

-    -    -    7      

-    -    -    21    

-    -    -    5      

-    -    1   6      

-    -    -    1      

-    -    1   9      

-    -    -    7      

-    -    -    1      

-    -    -    2      

-    -    -    10    



-    -    -    3      

-    -    -    2      

-    -    -    4      

5      -      26    697  



สาขาวิชา

ปริญญาตรี การจัดการ - การจัดการส านักงาน ปกติ การจัดการ - การจัดการส านักงาน

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟูา สมทบ วิศวกรรมไฟฟูา

ต าแหน่ง.............................................................     

หน่วยงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันเดือนปีที่รายงานข้อมูล  3 กันยายน 2558

ชื่อผู้จัดท ารายงาน.........................................

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ฐานบันทึกข้อมูลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ที่
ระดับ

การศึกษา
หลักสูตร สาขาวิชา กลุ่มสาขา ภาค

สังกัด



คณะ ศูนย์ ผลการเรียน
ไม่ทราบ

สาเหตุ
รวม

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาสุกรี 1              1

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วาสุกรี 1              1

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นนทบุรี 2              2

จ านวนนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจ าแนกตามสาเหตุ

ชื่อผู้จัดท ารายงาน.........................................

แบบรายงาน SP141

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ฐานบันทึกข้อมูลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

สังกัด



ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ

150  ช่างยนต์ ปกติ วศิวะ 15 15 17 17 4

151

 เทคนิค

อุตสาหกร

รม ปกติ วศิวะ 30 30 0 8

154  ช่างไฟฟาู ปกติ วศิวะ 27 1 28 23 23 3

159

 ช่าง

อิเล็กทรอ

นิกส์ ปกติ วศิวะ 21 3 24 7 1 8 1

166

 เทคนิค

คอมพวิเต

อร์ ปกติ วศิวะ 22 4 26 15 15

101

 

เทคโนโล

ยี

เคร่ืองกล ปกติ วศิวะ 0 58 58 7

101

 

เทคโนโล

ยี

เคร่ืองกล สมทบ วศิวะ 58 58 12 12 12

102

 

เทคโนโล

ยี

โทรคมนา

คม ปกติ วศิวะ 0 21 7 28 1

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

รหสัสาขา สาขา ภาค/รอบ สาย

ปกีารศึกษาที่เข้า

2557 2556 2555

  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

  ปรญิญาตรี



102

 

เทคโนโล

ยี

โทรคมนา

คม สมทบ วศิวะ 13 13 14 1 15 1

103

 

เทคโนโล

ยีไฟฟาู ปกติ วศิวะ 27 27 33 33

104

 

เทคโนโล

ยีอุตสา

หการ ปกติ วศิวะ 0 75 3 78

104

 

เทคโนโล

ยีอุตสา

หการ สมทบ วศิวะ 30 30 0 7

105

 

วศิวกรรม

เคร่ืองกล ปกติ ศึกษา 63 1 64 32 32 26 1

107

 

วศิวกรรม

อิเล็กทรอ

นิกส์และ

โทรคมนา

คม ปกติ ศึกษา 0 0 5

108

 

วศิวกรรม

อุตสา

หการ ปกติ ศึกษา 31 16 47 22 4 26 18 12



118

 

วศิวกรรม

อิเล็กทรอ

นิกส์และ

โทรคมนา

คม ปกติ ศึกษา 31 9 40 17 13 30 17 5

123

 

วศิวกรรม

ไฟฟาู ปกติ ศึกษา 15 2 17 19 5 24 10 3

383 36 419 365 34 399 120 21

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ

255

 

เทคโนโล

ยี

การเกษต

ร ปกติ เกษตร 26 20 46 29 15 44 3 2

201

 เกษตร

กลวธิาน ปกติ เกษตร 0 0 23 1

201

 

เทคโนโล

ยี

เคร่ืองจัก

รกลการ

เกษตร ปกติ เกษตร 22 1 23 65 2 67

203  ประมง ปกติ เกษตร 0 0 19 5

  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

  ปรญิญาตรี

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รวม

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

รหสัสาขา สาขา ภาค/รอบ สาย

ปกีารศึกษาที่เข้า

2557 2556 2555



203

 

วทิยาศาส

ตร์การ

ประมง ปกติ เกษตร 28 11 39 13 12 25

206

 พชื

ศาสตร์ ปกติ เกษตร 27 25 52 26 20 46 17 9

210

 

วทิยาศาส

ตร์และ

เทคโนโล

ยีการ

อาหาร ปกติ เกษตร 11 45 56 9 36 45 7 18

212

 สัตว

ศาสตร์ ปกติ เกษตร 36 29 65 26 27 53 18 20

216

 

เทคโนโล

ยี

การเกษต

ร ปกติ เกษตร 41 15 56 0

191 146 337 168 112 280 87 55

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ

350

 การ

จัดการ ปกติ สังคม 5 33 38 5 13 18 1

356  การเงิน ปกติ สังคม 1 26 27 0

358

 

การตลาด ปกติ สังคม 12 77 89 1 76 77 2 7

  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

รหสัสาขา สาขา ภาค/รอบ สาย

ปกีารศึกษาที่เข้า

2557 2556 2555

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

รวม

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ บริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ



358

 

การตลาด บา่ย สังคม 0 0

362  การบญัชี ปกติ สังคม 16 163 179 11 123 134 7

362  การบญัชี บา่ย สังคม 0 0

366

 การ

เลขานุกา

ร ปกติ สังคม 1 30 31 22 22 1 3

368

 

คอมพวิเต

อร์ธรุกิจ ปกติ สังคม 56 138 194 50 112 162 9 2

368

 

คอมพวิเต

อร์ธรุกิจ บา่ย สังคม 0 0

303

 การ

บริหารธรุ

กิจเกษตร ปกติ วทิย์ 0 0 2

303

 การ

บริหารธรุ

กิจการ

เกษตร ปกติ วทิย์ 3 6 9 2 2

304  การบญัชี ปกติ สังคม 15 244 259 15 248 263 4

304  การบญัชี สมทบ สังคม 38 38 3 59 62 1 7

305

 

เทคโนโล

ยี

สารสนเท

ศธรุกิจ ปกติ สังคม 130 267 397 136 256 392 48 129

  ปรญิญาตรี



305

 

เทคโนโล

ยี

สารสนเท

ศธรุกิจ สมทบ สังคม 11 16 27 13 23 36 4 8

306

 การ

จัดการ -

 การ

จัดการ

ทั่วไป ปกติ สังคม 76 294 370 50 282 332 37 113

306

 การ

จัดการ -

 การ

จัดการ

ทั่วไป สมทบ สังคม 2 31 33 1 42 43 5

308

 การ

จัดการ -

 การ

จัดการ

ส านักงาน ปกติ สังคม 12 57 69 4 69 73 5 32

309

 การ

จัดการ -

 การ

จัดการ

อุตสาหกร

รม ปกติ สังคม 16 25 41 15 23 38 18 20

310

 การ

จัดการ-

การ

จัดการ

อุตสาหกร

รม ปกติ สังคม 55 8 63 45 2 47 1



310

 การ

จัดการ-

การ

จัดการ

อุตสาหกร

รม สมทบ สังคม 16 1 17 15 3 18

312

 

การตลาด ปกติ สังคม 6 73 79 13 75 88 20 54

312

 

การตลาด

 - การ

บริหาร

การตลาด ปกติ สังคม 48 78 126 27 55 82

312

 

การตลาด สมทบ สังคม 1 10 11 6 6

338  การบญัชี ปกติ สังคม 35 260 295 22 242 264 23 156

341

 

การตลาด

 - การ

จัดการ

ธรุกิจ

การค้า

ปลีก ปกติ สังคม 3 8 11 2 7 9

342

 การ

จัดการ -

 การ

จัดการโล

จิสติกส์

และโซ่

อุปทาน ปกติ สังคม 14 43 57 0

  ปรญิญาโท



301

 การ

จัดการ

ทั่วไป

เสาร์ - 

อาทติย์ สังคม 0 0

334

 ระบบ

สารสนเท

ศ ค่ า สังคม 0 0

334

 ระบบ

สารสนเท

ศ

เสาร์ - 

อาทติย์ สังคม 0 0

534 1,926 2,460 430 1,738 2,168 169 550

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ

401  เคมี ปกติ วทิย์ 0 5 5 4 6

402

 

เทคโนโล

ยี

สารสนเท

ศ ปกติ วทิย์ 62 34 96 55 67 122 28 55

402

 

เทคโนโล

ยี

สารสนเท

ศ สมทบ วทิย์ 0 0

404

 

เทคโนโล

ยี

คอมพวิเต

อร์ ปกติ วทิย์ 0 0

รวม

ภาค/รอบ สาย

ปกีารศึกษาที่เข้า

2557 2556

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

2555

  ปรญิญาตรี

รหสัสาขา สาขา



405

 

วทิยาการ

คอมพวิเต

อร์ ปกติ วทิย์ 40 27 67 44 54 98 23 18

416

 

เทคโนโล

ยี

มัลติมีเดีย ปกติ วทิย์ 8 19 27 16 14 30

417

 จุล

ชีววทิยา ปกติ วทิย์ 11 11 0

418

 ฟสิิกส์

ประยุกต์ ปกติ วทิย์ 6 1 7 0

116 92 208 115 140 255 55 79

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ

501

 

สถาปตัย

กรรม ปกติ วศิวะ 12 13 25 15 10 25 17 9

501

 

สถาปตัย

กรรม สมทบ วศิวะ 0 0

502

 

วศิวกรรม

เคร่ืองกล ปกติ วศิวะ 21 3 24 20 1 21 16

502

 

วศิวกรรม

เคร่ืองกล สมทบ วศิวะ 28 28 23 23 11

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ วศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

2555

รหสัสาขา สาขา ภาค/รอบ

2557 2556

  ปรญิญาตรี

สาย

ปกีารศึกษาที่เข้า

รวม



503

 

วศิวกรรม

ไฟฟาู ปกติ วศิวะ 111 12 123 100 5 105 92 3

503

 

วศิวกรรม

ไฟฟาู สมทบ วศิวะ 44 3 47 46 2 48 40

504

 

วศิวกรรม

โยธา ปกติ วศิวะ 86 10 96 44 14 58 67 10

504

 

วศิวกรรม

โยธา สมทบ วศิวะ 42 9 51 43 4 47 60 3

506

 

วศิวกรรม

อิเล็กทรอ

นิกส์และ

โทรคมนา

คม ปกติ วศิวะ 0 0

506

 

วศิวกรรม

โทรคมนา

คม ปกติ วศิวะ 51 6 57 37 14 51 38 7

506

 

วศิวกรรม

อิเล็กทรอ

นิกส์และ

โทรคมนา

คม สมทบ วศิวะ 0 0



507

 

วศิวกรรม

อุตสา

หการ ปกติ วศิวะ 35 8 43 33 8 41 37 1

513

 

วศิวกรรม

อุตสา

หการ - 

เทคโนโล

ยีแม่พมิพ์ ปกติ วศิวะ 0 0

525

 ภมูิ

สถาปตัย

กรรม ปกติ วศิวะ 16 7 23 11 7 18 8 3

526

 

วศิวกรรม

เคร่ืองมือ

และ

แม่พมิพ์ ปกติ วศิวะ 23 2 25 14 2 16 16 1

527

 

วศิวกรรม

ส่ิงแวดล้อ

ม ปกติ วศิวะ 6 6 12 0

580

 

วศิวกรรม

ไฟฟาู สมทบ วศิวะ 3 3 5 5 8

478 79 557 391 67 458 410 37

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ ศิลปศาสตร์

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

รวม

รหสัสาขา สาขา ภาค/รอบ สาย

ปกีารศึกษาที่เข้า

2557

  ปรญิญาโท

2556 2555



601

 

ภาษาอังก

ฤษเพื่อ

การ

ส่ือสาร

สากล ปกติ มนุษย์ 18 123 141 11 93 104 17 70

602

 การ

ทอ่งเที่ยว

และการ

โรงแรม ปกติ บริการ 0 0 11 30

612

 การ

ทอ่งเที่ยว ปกติ บริการ 13 39 52 14 29 43

613

 การ

โรงแรม ปกติ บริการ 13 47 60 5 51 56

44 209 253 30 173 203 28 100

ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ

390

 

บริหารธรุ

กิจ

มหาบณัฑิ

ต ค่ า สังคม 0 7 14 21 6 11

390

 

บริหารธรุ

กิจ

มหาบณัฑิ

ต

เสาร์ - 

อาทติย์ สังคม 0 2 13 15 7 8

  ปรญิญาโท

รหสัสาขา สาขา ภาค/รอบ สาย

ปกีารศึกษาที่เข้า

2557

  ปรญิญาตรี

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

2556 2555

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ วทิยาลัยการจัดการ

รวม



0 0 0 9 27 36 13 19รวม



รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

4 0 0 36

8 0 2 2 40

3 0 1 1 55

1 0 0 33

0 0 0 41 205

7 0 0 65

12 15 15 22 22 119

1 0 0 29

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

ปกีารศึกษาที่เข้า

2555 2554 2553/ตกค้าง รวม

ทั้งสิ้น

  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

  ปรญิญาตรี



1 5 5 0 34

0 0 0 60

0 0 0 78

7 1 1 0 38

27 45 45 47 1 48 216

5 16 3 19 14 4 18 42

30 21 4 25 26 10 36 164



22 16 6 22 21 5 26 140

13 14 3 17 19 2 21 92 1077

141 133 16 149 151 23 174 1,282

รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

5 1 1 0 96 96

24 11 11 1 1 36

0 0 0 90

24 9 2 11 2 2 37

2553/ตกค้าง รวม

ทั้งสิ้น

  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

  ปรญิญาตรี

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

ปกีารศึกษาที่เข้า

2555 2554



0 0 0 64

26 10 4 14 7 2 9 147

25 2 19 21 2 1 3 150

38 9 4 13 3 3 172

0 0 0 56 752

142 42 29 71 15 3 18 848

ว ปวส

รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 0

1 1 1 0 58

0 0 4 4 31 ส ปวส

9 2 5 7 7 18 25 207 1162

  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

2553/ตกค้าง รวม

ทั้งสิ้น

ปกีารศึกษาที่เข้า

2555 2554

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ บริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ



0 0 7 11 18 18

7 1 3 4 2 15 17 341

0 0 3 3 3

4 1 1 1 4 5 63

11 1 4 5 1 20 21 393

0 0 18 30 48 48 1162

2 1 7 8 0 10

0 0 0 11

4 9 151 160 3 28 31 717

8 1 1 4 11 15 124

177 55 122 177 11 24 35 1,178

  ปรญิญาตรี



12 1 1 1 1 2 78

150 14 83 97 12 22 34 983

5 1 1 2 2 84

37 11 23 34 1 1 2 215

38 18 14 32 2 2 151

1 3 1 4 3 3 118



0 0 2 2 37

74 14 43 57 7 19 26 324

0 0 0 208

0 1 1 4 4 22

179 0 0 738

0 0 0 20

0 0 0 57 5075

  ปรญิญาโท



0 0 1 1 1

0 0 1 1 1

0 0 1 1 1 3

719 130 461 591 83 219 302 6,240

รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

10 6 6 0 21

83 21 24 45 4 7 11 357

0 1 1 2 0 2

0 0 1 1 1

ปกีารศึกษาที่เข้า

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

2555 2554 2553/ตกค้าง รวม

ทั้งสิ้น

  ปรญิญาตรี



41 29 21 50 20 7 27 283

0 0 0 57

0 0 0 11

0 0 0 7 739

134 51 52 103 25 14 39 739

รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

26 11 11 22 21 16 37 135

0 4 4 0 4

16 15 1 16 7 7 84

11 6 6 0 68

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ วศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

2555 2554 2553/ตกค้าง รวม

ทั้งสิ้น

  ปรญิญาตรี

ปกีารศึกษาที่เข้า



95 47 3 50 23 23 396

40 43 43 15 15 193

77 64 11 75 16 6 22 328

63 32 4 36 11 11 208

0 28 5 33 3 3 36

45 0 0 153

0 0 2 2 2



38 20 7 27 4 4 153

0 0 1 1 1

11 0 0 52

17 0 0 58

0 0 0 12 1883

8 0 0 16 16

447 270 42 312 103 22 125 1,899

รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ ศิลปศาสตร์

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

รวม

ทั้งสิ้น

ปกีารศึกษาที่เข้า

  ปรญิญาโท

2555 2554 2553/ตกค้าง



87 6 53 59 3 3 394

41 9 28 37 1 1 79

0 0 0 95

0 0 0 116 684

128 15 81 96 0 4 4 684

รวม ช ญ รวม ช ญ รวม

17 4 12 16 4 4 8 62

15 3 3 6 3 3 39 101

  ปรญิญาโท

ปกีารศึกษาที่เข้า

  ปรญิญาตรี

ข้อมูล ณ วนัศุกร์ ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14:28 น.

2555 2554 2553/ตกค้าง

รายงานจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2557 คณะ วทิยาลัยการจัดการ

รวม

ทั้งสิ้น



32 7 15 22 4 7 11 101

10210 1463 120



ฐานข้อมูลนักศึกษาทั้งสิ้น ภาคเรยีนที่ 1 ปกีารศึกษา 2557

ข้อมูล ณ วนัพฤหสับดี ที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 15:30 น.

ที่ ปกีารศึกษา
ศูน

ย์
คณะ ระดับ หลักสูตร

รหสั

สาข

า

สาขาวิชา ภาค หลักสูตร

กลุ่ม

สาขาวิ

ชา

1 2557 นครสวรรค์คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 304  การบญัชี สมทบ ต่อเนื่อง สังคม

2 2557 นครสวรรค์คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 305  เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจสมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

3 2557 นครสวรรค์คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 306  การจัดการ - การจัดการทั่วไปสมทบ ปกติ สังคม

4 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง150  ช่างยนต์ ปกติ ปกติ วทิย์

5 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง151  เทคนิคอุตสาหกรรม ปกติ ปกติ วทิย์

6 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง159  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ ปกติ วทิย์

7 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต101  เทคโนโลยีเคร่ืองกล สมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

8 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต102  เทคโนโลยีโทรคมนาคม สมทบ ปกติ วทิย์

9 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต102  เทคโนโลยีโทรคมนาคม สมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

10 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต104  เทคโนโลยีอุตสาหการ ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

11 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต104  เทคโนโลยีอุตสาหการ สมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

12 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต105  วศิวกรรมเคร่ืองกล ปกติ ปกติ วทิย์

13 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต107  วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมปกติ ปกติ วทิย์

14 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต108  วศิวกรรมอุตสาหการ ปกติ ปกติ วทิย์

15 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต118  วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมปกติ ปกติ วทิย์

16 2557 นนทบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต123  วศิวกรรมไฟฟาู ปกติ ปกติ วทิย์

17 2557 นนทบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง368  คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ปกติ ปกติ สังคม

18 2557 นนทบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 305  เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจปกติ ปกติ วทิย์

19 2557 นนทบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 305  เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

20 2557 นนทบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 305  เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจสมทบ ปกติ วทิย์

21 2557 นนทบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 305  เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจสมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

22 2557 นนทบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 306  การจัดการ - การจัดการทั่วไปปกติ ปกติ สังคม

23 2557 นนทบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 338  การบญัชี ปกติ ปกติ สังคม

24 2557 นนทบรีุคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 402  เทคโนโลยีสารสนเทศ สมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

25 2557 นนทบรีุคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 404  เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ ปกติ ปกติ วทิย์

26 2557 นนทบรีุคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 405  วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปกติ ปกติ วทิย์

27 2557 นนทบรีุคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 418  ฟสิิกส์ประยุกต์ ปกติ ปกติ วทิย์

28 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต501  สถาปตัยกรรม ปกติ ปกติ วทิย์



29 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต501  สถาปตัยกรรม สมทบ ปกติ วทิย์

30 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต502  วศิวกรรมเคร่ืองกล ปกติ ปกติ วทิย์

31 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต502  วศิวกรรมเคร่ืองกล ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

32 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต502  วศิวกรรมเคร่ืองกล สมทบ ปกติ วทิย์

33 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต502  วศิวกรรมเคร่ืองกล สมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

34 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต503  วศิวกรรมไฟฟาู ปกติ ปกติ วทิย์

35 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต503  วศิวกรรมไฟฟาู ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

36 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต503  วศิวกรรมไฟฟาู สมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

37 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต504  วศิวกรรมโยธา ปกติ ปกติ วทิย์

38 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต504  วศิวกรรมโยธา สมทบ ปกติ วทิย์

39 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต504  วศิวกรรมโยธา สมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

40 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต506  วศิวกรรมโทรคมนาคม ปกติ ปกติ วทิย์

41 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต506  วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมปกติ ปกติ วทิย์

42 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต506  วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

43 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต506  วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมสมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

44 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต507  วศิวกรรมอุตสาหการ ปกติ ปกติ วทิย์

45 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต507  วศิวกรรมอุตสาหการ ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

46 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต513  วศิวกรรมอุตสาหการ - เทคโนโลยีแม่พมิพ์ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

47 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต525  ภมูิสถาปตัยกรรม ปกติ ปกติ วทิย์

48 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต526  วศิวกรรมเคร่ืองมือและแม่พมิพ์ปกติ ปกติ วทิย์

49 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต527  วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม ปกติ ปกติ วทิย์

50 2557 นนทบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาโทวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต580  วศิวกรรมไฟฟาู สมทบ ปกติ วทิย์

51 2557 นนทบรีุคณะศิลปศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต 601  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากลปกติ ปกติ สังคม

52 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง356  การเงิน ปกติ ปกติ สังคม

53 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง356  การเงิน ปกติ ต่อเนื่อง สังคม

54 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง358  การตลาด ปกติ ปกติ สังคม

55 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง358  การตลาด สมทบ ปกติ สังคม

56 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง362  การบญัชี ปกติ ปกติ สังคม

57 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง362  การบญัชี สมทบ ปกติ สังคม

58 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง366  การเลขานุการ ปกติ ปกติ สังคม

59 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง368  คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ปกติ ปกติ สังคม

60 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง368  คอมพวิเตอร์ธรุกิจ สมทบ ปกติ สังคม

61 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 304  การบญัชี ปกติ ปกติ สังคม



62 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 304  การบญัชี ปกติ ต่อเนื่อง สังคม

63 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 304  การบญัชี สมทบ ต่อเนื่อง สังคม

64 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 305  เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจปกติ ปกติ วทิย์

65 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 305  เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

66 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 305  เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจสมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

67 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 306  การจัดการ - การจัดการทั่วไปปกติ ปกติ สังคม

68 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 306  การจัดการ - การจัดการทั่วไปปกติ ต่อเนื่อง สังคม

69 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 306  การจัดการ - การจัดการทั่วไปสมทบ ปกติ สังคม

70 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 306  การจัดการ - การจัดการทั่วไปสมทบ ต่อเนื่อง สังคม

71 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 308  การจัดการ - การจัดการส านักงานปกติ ปกติ สังคม

72 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 309  การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรมปกติ ปกติ วทิย์

73 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 310  การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรมปกติ ปกติ วทิย์

74 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 310  การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรมปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

75 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 310  การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรมสมทบ ปกติ วทิย์

76 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 310  การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรมสมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

77 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 312  การตลาด ปกติ ปกติ สังคม

78 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 312  การตลาด ปกติ ต่อเนื่อง สังคม

79 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 312  การตลาด สมทบ ต่อเนื่อง สังคม

80 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 312  การตลาด - การบริหารการตลาดปกติ ปกติ สังคม

81 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต 338  การบญัชี ปกติ ปกติ สังคม

82 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 341  การตลาด - การจัดการธรุกิจการค้าปลีกปกติ ปกติ สังคม

83 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโทบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต301  การจัดการทั่วไป สมทบ ปกติ สังคม

84 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโทบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต334  ระบบสารสนเทศ สมทบ ปกติ สังคม

85 2557 วาสุกรีคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโทบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต334  ระบบสารสนเทศ สมทบ ปกติ สังคม

86 2557 วาสุกรีคณะวทิยาลัยการจัดการปริญญาโทบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต390  บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สมทบ ปกติ สังคม

87 2557 วาสุกรีคณะวทิยาลัยการจัดการปริญญาโทบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต390  บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สมทบ ปกติ สังคม

88 2557 วาสุกรีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 402  เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ ปกติ วทิย์

89 2557 วาสุกรีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 402  เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

90 2557 วาสุกรีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีเทคโนโลยีบณัฑิต 416  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปกติ ปกติ วทิย์

91 2557 วาสุกรีคณะศิลปศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต 601  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากลปกติ ปกติ สังคม

92 2557 สุพรรณบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง154  ช่างไฟฟาู ปกติ ปกติ วทิย์

93 2557 สุพรรณบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง166  เทคนิคคอมพวิเตอร์ ปกติ ปกติ วทิย์

94 2557 สุพรรณบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต101  เทคโนโลยีเคร่ืองกล ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์



95 2557 สุพรรณบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต101  เทคโนโลยีเคร่ืองกล สมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

96 2557 สุพรรณบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต102  เทคโนโลยีโทรคมนาคม ปกติ ปกติ วทิย์

97 2557 สุพรรณบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต102  เทคโนโลยีโทรคมนาคม ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

98 2557 สุพรรณบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต103  เทคโนโลยีไฟฟาู ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

99 2557 สุพรรณบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต104  เทคโนโลยีอุตสาหการ ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

100 2557 สุพรรณบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต104  เทคโนโลยีอุตสาหการ สมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

101 2557 สุพรรณบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต105  วศิวกรรมเคร่ืองกล ปกติ ปกติ วทิย์

102 2557 สุพรรณบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต108  วศิวกรรมอุตสาหการ ปกติ ปกติ วทิย์

103 2557 สุพรรณบรีุคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต118  วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมปกติ ปกติ วทิย์

104 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง358  การตลาด ปกติ ปกติ สังคม

105 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง362  การบญัชี ปกติ ปกติ สังคม

106 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง368  คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ปกติ ปกติ สังคม

107 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 304  การบญัชี ปกติ ปกติ สังคม

108 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 304  การบญัชี ปกติ ต่อเนื่อง สังคม

109 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 305  เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจปกติ ปกติ วทิย์

110 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 305  เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

111 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 306  การจัดการ - การจัดการทั่วไปปกติ ปกติ สังคม

112 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 312  การตลาด ปกติ ปกติ สังคม

113 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 312  การตลาด ปกติ ต่อเนื่อง สังคม

114 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 312  การตลาด - การบริหารการตลาดปกติ ปกติ สังคม

115 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 338  การบญัชี ปกติ ปกติ สังคม

116 2557 สุพรรณบรีุคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 342  การจัดการ - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานปกติ ปกติ สังคม

117 2557 สุพรรณบรีุคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 402  เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ ปกติ วทิย์

118 2557 สุพรรณบรีุคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 402  เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

119 2557 สุพรรณบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต503  วศิวกรรมไฟฟาู ปกติ ปกติ วทิย์

120 2557 สุพรรณบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต503  วศิวกรรมไฟฟาู ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

121 2557 สุพรรณบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต503  วศิวกรรมไฟฟาู สมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

122 2557 สุพรรณบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต504  วศิวกรรมโยธา ปกติ ปกติ วทิย์

123 2557 สุพรรณบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต504  วศิวกรรมโยธา ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

124 2557 สุพรรณบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต504  วศิวกรรมโยธา สมทบ ปกติ วทิย์

125 2557 สุพรรณบรีุคณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต504  วศิวกรรมโยธา สมทบ ต่อเนื่อง วทิย์

126 2557 สุพรรณบรีุคณะศิลปศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต 601  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากลปกติ ปกติ สังคม

127 2557 สุพรรณบรีุคณะศิลปศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต 602  การทอ่งเที่ยวและการโรงแรมปกติ ปกติ สังคม



128 2557 สุพรรณบรีุคณะศิลปศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต 612  การทอ่งเที่ยว ปกติ ปกติ สังคม

129 2557 สุพรรณบรีุคณะศิลปศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต 613  การโรงแรม ปกติ ปกติ สังคม

130 2557 หนัตราคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง151  เทคนิคอุตสาหกรรม ปกติ ปกติ วทิย์

131 2557 หนัตราคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต101  เทคโนโลยีเคร่ืองกล ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

132 2557 หนัตราคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต104  เทคโนโลยีอุตสาหการ ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

133 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง255  เทคโนโลยีการเกษตร ปกติ ปกติ วทิย์

134 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 201  เกษตรกลวธิาน ปกติ ปกติ วทิย์

135 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 201  เกษตรกลวธิาน ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

136 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 201  เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตรปกติ ปกติ วทิย์

137 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 201  เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการเกษตรปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

138 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 203  ประมง ปกติ ปกติ วทิย์

139 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 203  ประมง ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

140 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 203  วทิยาศาสตร์การประมง ปกติ ปกติ วทิย์

141 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 203  วทิยาศาสตร์การประมง ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

142 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 206  พชืศาสตร์ ปกติ ปกติ วทิย์

143 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 206  พชืศาสตร์ ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

144 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 210  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปกติ ปกติ วทิย์

145 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 210  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

146 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 212  สัตวศาสตร์ ปกติ ปกติ วทิย์

147 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 212  สัตวศาสตร์ ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

148 2557 หนัตราคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 216  เทคโนโลยีการเกษตร ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

149 2557 หนัตราคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง350  การจัดการ ปกติ ปกติ สังคม

150 2557 หนัตราคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง368  คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ปกติ ปกติ วทิย์

151 2557 หนัตราคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 303  การบริหารธรุกิจการเกษตรปกติ ปกติ วทิย์

152 2557 หนัตราคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 303  การบริหารธรุกิจเกษตร ปกติ ปกติ วทิย์

153 2557 หนัตราคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 304  การบญัชี ปกติ ต่อเนื่อง สังคม

154 2557 หนัตราคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 305  เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจปกติ ปกติ วทิย์

155 2557 หนัตราคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 305  เทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

156 2557 หนัตราคณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรีบริหารธรุกิจบณัฑิต 306  การจัดการ - การจัดการทั่วไปปกติ ปกติ สังคม

157 2557 หนัตราคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 401  เคมี ปกติ ปกติ วทิย์

158 2557 หนัตราคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 402  เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ ปกติ วทิย์

159 2557 หนัตราคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 402  เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ ต่อเนื่อง วทิย์

160 2557 หนัตราคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 405  วทิยาการคอมพวิเตอร์ ปกติ ปกติ วทิย์



161 2557 หนัตราคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต 417  จุลชีววทิยา ปกติ ปกติ วทิย์

162 2557 หนัตราคณะศิลปศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต 601  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากลปกติ ปกติ สังคม

163 2557 หนัตราคณะศิลปศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต 602  การทอ่งเที่ยวและการโรงแรมปกติ ปกติ สังคม

164 2557 หนัตราคณะศิลปศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต 612  การทอ่งเที่ยว ปกติ ปกติ สังคม

165 2557 หนัตราคณะศิลปศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตรบณัฑิต 613  การโรงแรม ปกติ ปกติ สังคม

รวมทั้งหมด ปกีารศึกษา 2556



11,793    

2557 2556 2555 2554
2553/

ตกค้าง
รวม

กลุ่ม

สาขาวิชา

-         28          6            1            -         35          สังคม

-         6            1            -         -         7            สังคม

-         21          2            -         -         23          สังคม

15          17          4            -         -         36          วศิวะ

-         -         8            -         2            10          วศิวะ

24          8            1            -         -         33          วศิวะ

12          12          12          15          21          72          วศิวะ

13          -         1            -         -         14          วศิวะ

-         15          -         5            -         20          วศิวะ

-         8            -         -         -         8            วศิวะ

-         -         7            -         -         7            วศิวะ

30          12          9            15          29          95          ศึกษา

-         -         5            19          18          42          ศึกษา

17          11          11          11          17          67          ศึกษา

10          13          -         -         -         23          ศึกษา

17          24          13          17          21          92          ศึกษา

14          31          3            1            -         49          สังคม

72          65          61          56          7            261        สังคม

24          28          6            -         -         58          สังคม

-         -         8            1            -         9            สังคม

10          12          -         -         -         22          สังคม

19          18          1            -         -         38          สังคม

66          47          -         -         -         113        สังคม

-         -         -         2            -         2            วทิย์

-         -         -         -         1            1            วทิย์

42          64          41          50          27          224        วทิย์

7            -         -         -         -         7            วทิย์

25          25          26          22          37          135        วศิวะ

จ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นป ี(รหสัปกีารศึกษา)



-         -         -         4            -         4            วศิวะ

24          21          16          16          3            80          วศิวะ

-         -         -         -         4            4            วศิวะ

28          23          -         -         -         51          วศิวะ

-         -         11          6            -         17          วศิวะ

32          25          24          19          5            105        วศิวะ

31          25          30          12          10          108        วศิวะ

22          26          20          20          14          102        วศิวะ

31          10          18          20          18          97          วศิวะ

22          20          -         -         2            44          วศิวะ

-         -         32          7            7            46          วศิวะ

57          51          45          -         -         153        วศิวะ

-         -         -         22          2            24          วศิวะ

-         -         -         11          1            12          วศิวะ

-         -         -         -         2            2            วศิวะ

43          41          38          26          2            150        วศิวะ

-         -         -         1            2            3            วศิวะ

-         -         -         -         1            1            วศิวะ

23          18          11          -         -         52          วศิวะ

25          16          17          -         -         58          วศิวะ

12          -         -         -         -         12          วศิวะ

3            5            8            -         -         16          วศิวะ

40          36          19          16          1            112        มนุษย์

5            -         -         -         4            9            สังคม

22          -         -         -         -         22          สังคม

73          55          9            7            25          169        สังคม

-         -         -         -         18          18          สังคม

134        95          3            4            17          253        สังคม

-         -         -         -         3            3            สังคม

31          22          4            1            5            63          สังคม

128        70          5            3            21          227        สังคม

-         -         -         -         48          48          สังคม

-         -         -         114        14          128        สังคม



145        163        3            -         17          328        สังคม

38          34          2            -         15          89          สังคม

74          63          72          74          11          294        สังคม

88          121        6            -         4            219        สังคม

17          18          3            -         2            40          สังคม

-         -         -         -         -         -         สังคม

72          78          7            3            26          186        สังคม

-         -         -         -         -         -         สังคม

33          22          3            1            2            61          สังคม

69          73          37          34          2            215        สังคม

41          38          38          32          2            151        สังคม

63          47          1            4            -         115        สังคม

-         -         -         -         3            3            สังคม

17          18          -         -         -         35          สังคม

-         -         -         -         2            2            สังคม

-         -         39          34          5            78          สังคม

79          56          12          1            17          165        สังคม

11          6            -         1            4            22          สังคม

88          46          -         -         -         134        สังคม

152        152        129        -         -         433        สังคม

11          9            -         -         -         20          สังคม

-         -         -         -         1            1            สังคม

-         -         -         -         1            1            สังคม

-         -         -         -         1            1            สังคม

-         21          17          16          8            62          สังคม

-         15          15          6            3            39          สังคม

26          22          40          31          3            122        วทิย์

43          42          4            2            7            98          วทิย์

27          30          -         -         -         57          วทิย์

42          24          -         -         -         66          มนุษย์

28          23          3            -         1            55          วศิวะ

26          15          -         -         -         41          วศิวะ

-         30          5            -         -         35          วศิวะ



46          -         -         -         1            47          วศิวะ

-         -         1            -         -         1            วศิวะ

-         28          -         -         -         28          วศิวะ

27          33          -         -         -         60          วศิวะ

-         37          -         -         -         37          วศิวะ

30          -         -         1            -         31          วศิวะ

34          20          18          30          19          121        ศึกษา

30          15          19          14          19          97          ศึกษา

30          17          22          22          26          117        ศึกษา

16          22          -         -         -         38          สังคม

45          39          4            -         -         88          สังคม

31          37          3            -         -         71          สังคม

-         -         -         46          -         46          สังคม

47          48          1            -         -         96          สังคม

52          49          26          46          13          186        สังคม

54          36          3            -         -         93          สังคม

133        110        87          58          3            391        สังคม

-         -         21          22          4            47          สังคม

-         32          2            -         -         34          สังคม

38          36          -         -         -         74          สังคม

77          65          50          -         -         192        สังคม

57          -         -         -         -         57          สังคม

27          29          20          12          1            89          วทิย์

-         29          -         -         -         29          วทิย์

28          25          11          14          8            86          วศิวะ

32          30          30          5            -         97          วศิวะ

25          22          20          23          1            91          วศิวะ

65          48          23          22          4            162        วศิวะ

-         -         36          33          -         69          วศิวะ

29          27          -         -         -         56          วศิวะ

-         -         31          29          2            62          วศิวะ

39          21          20          13          -         93          มนุษย์

-         -         22          12          -         34          บริการ



20          25          -         -         -         45          บริการ

30          31          -         -         -         61          บริการ

30          -         -         -         -         30          วศิวะ

-         28          2            -         -         30          วศิวะ

-         33          -         -         -         33          วศิวะ

46          44          5            1            -         96          เกษตร

-         -         18          9            1            28          เกษตร

-         -         6            2            -         8            เกษตร

23          23          -         -         -         46          เกษตร

-         44          -         -         -         44          เกษตร

-         -         22          10          2            34          เกษตร

-         -         2            1            -         3            เกษตร

25          21          -         -         -         46          เกษตร

14          4            -         -         -         18          เกษตร

35          33          24          12          9            113        เกษตร

17          13          2            2            -         34          เกษตร

55          43          24          20          3            145        เกษตร

1            2            1            1            -         5            เกษตร

43          48          37          13          3            144        เกษตร

22          5            1            -         -         28          เกษตร

56          -         -         -         -         56          เกษตร

38          18          1            1            -         58          สังคม

21          24          -         1            -         46          สังคม

9            2            -         -         -         11          วทิย์

-         -         2            8            -         10          วทิย์

67          52          -         -         -         119        สังคม

-         -         -         1            -         1            สังคม

33          30          3            -         -         66          สังคม

146        126        55          36          5            368        สังคม

-         5            10          6            -         21          วทิย์

-         -         18          -         -         18          วทิย์

-         -         1            -         -         1            วทิย์

25          34          -         -         -         59          วทิย์



11          -         -         -         -         11          วทิย์

20          23          48          30          2            123        มนุษย์

-         -         19          25          1            45          บริการ

32          18          -         -         -         50          บริการ

30          25          -         -         -         55          บริการ

4,234      3,799      1,743      1,344      673        11,793    
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จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้าย

ทั้งหมด

จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้ายที่

ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ

จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้าย

ทั้งหมด

จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้ายที่

ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ

จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้าย

ทั้งหมด

จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้ายที่

ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ

             1,720                721           41.92              1,402                935          66.69              3,122              1,656              53.04

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                407                121           29.73                  -                      -               -                  407                121              29.73

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร                176                  52           29.55                  -                      -               -                  176                  52              29.55

3 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ                591                328           55.50              1,270                848          66.77              1,861              1,176              63.19

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                170                112           65.88                  -                      -               -                  170                112              65.88

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                376                108           28.72                  -                      -               -                  376                108              28.72

6 คณะศิลปศาสตร์                  -                      -  .                  96                  78          81.25                  96                  78              81.25

7 วทิยาลัยการจดัการ                  -                      -  .                  36                   9          25.00                  36                   9              25.00

ที่มา :   ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะบียน

ผู้จดัท า

นางสาวธารารัตน์ สุขไชย

ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

วนัที่ 20 ตุลาคม 2558

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558

รวมทั้งส้ิน

ที่มา

 :
คณะ

กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ รวมทั้งส้ิน

ตวัชี้วดัที่ 1.4.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลกัสตูรภายในระยะเวลาที่ก าหนด



วจ



เทอม 1 ว+ส ว ทั้งหมด

วทิย์ ส ทั้งหมด สังคม

รวม 1 ตามหลักสูตร 1 ตกค้าง รวม 1 ตามหลักสูตร 1 ตกค้าง

คอ 407 407 21 10 11 0 0 0 0

ทอ 176 176 42 33 9 0 0 0 0

บท 1861 591 145 115 30 1270 352 301 51

วท 170 170 18 6 12 0 0 0 0

วศ 376 376 120 35 85 0 0 0 0

ศศ 96 0 0 0 0 96 73 71 2

วจ 36 0 0 0 0 36 8 0 8

เทอม 2 ว+ส ว ทั้งหมด วทิย์ ส ทั้งหมด สังคม

1 ตามหลักสูตร 1 ตกค้าง 1 ตามหลักสูตร 1 ตกค้าง

คอ 380 380 119 110 9 0 0 0 0

ทอ 146 146 28 19 9 0 0 0 0

บท 1329 437 211 198 13 892 536 519 17

วท 158 158 111 106 5 0 0 0 0

วศ 372 372 135 61 74 0 0 0 0



ศศ 26 0 0 0 0 26 15 14 1

วจ 36 0 0 0 0 36 0 0 0

ว+ส ว ทั้งหมด วทิย์ ส ทั้งหมด สังคม

1 ตามหลักสูตร 1 ตกค้าง 1 ตามหลักสูตร 1 ตกค้าง

คอ 787 787 140 120 20 0 0 0 0

ทอ 322 322 70 52 18 0 0 0 0

บท 3190 1028 356 313 43 2162 888 820 68

วท 328 328 129 112 17 0 0 0 0

วศ 748 748 255 96 159 0 0 0 0

ศศ 122 0 0 0 0 122 88 85 3

วจ 72 0 0 0 0 72 8 0 8



จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำภำคกำรศึกษำที ่1  ปีกำรศึกษำ 2557

1 2 3 4 6 7 8 9

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ย

1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.  ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.  ปวส. ไฟฟ้า ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.  ปวส. ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.  ปวส. ช่างยนต์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.  ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

6 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.  ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

7 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

8 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ 28     

9 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

10 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

11 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

12 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

13 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ 33     

14 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

15 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

16 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

17 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

18 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

19 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

20 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

ค าอธิบาย

1 ที่ หมายถึงล าดับที่

2 คณะ/วิทยาลัย หมายถึงคณะ/วิทยาลัยที่เป็นเจ้าของหลักสูตร

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามศูนย์และรหัสปีการศึกษา (คน)

ที่ คณะ/วิทยาลัย ระดับ หลักสูตร ประเภท
ระยะเวลา 

(ปี)
กลุ่มสาขา

หันตรา



3 ระดับ หมายถึง ระดับ ปวส. ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก

4 หลักสูตร หมายถึงหลักสูตร เช่น ปวส.ช่างยนต์   บธ.บ. การจัดการ เป็นต้น

5 สาขาวิชา หมายถึงสาขาวิชาในหลักสูตร เช่น.ช่างยนต์   การจัดการ-การจัดการทั่วไป  การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น

6 ประเภท หมายถึงการจัดการศึกษาแบบปกติ เทียบโอน ต่อเนื่อง

7 ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา  เช่น 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี เป็นต้น

8 กลุ่มสาขา หมายถึงกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

9,13,17,21 จ านวนนักศึกษาปีสุดท้าย หมายถึงจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาเลยก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร

10,14,18,22 จ านวนนักศึกษาตกค้าง หมายถึงจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามระยะเวลาของหลักสูตร

11,15,19,23 จ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหดของหลักสูตร

12,16,20,24จ านวนนักศึกษาตกค้างส าเร็จการศึกษา หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหดของหลักสูตร
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าต
กค

้าง

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ยส
 าเร

็จต
าม
หล

ักส
ูตร

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าต
กค

้าง
ส า
เร็จ

กา
รศ
ึกษ

า

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ย

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าต
กค

้าง

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ยส
 าเร

็จต
าม
หล

ักส
ูตร

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าต
กค

้าง
ส า
เร็จ

กา
รศ
ึกษ

า

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ย

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าต
กค

้าง

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ยส
 าเร

็จต
าม
หล

ักส
ูตร

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าต
กค

้าง
ส า
เร็จ

กา
รศ
ึกษ

า

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ย

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าต
กค

้าง

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ยส
 าเร

็จต
าม
หล

ักส
ูตร

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าต
กค

้าง
ส า
เร็จ

กา
รศ
ึกษ

า

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ย

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าต
กค

้าง

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       10     -      2    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     23      4      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       17     4      -      1    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       8       1      -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     15      -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       12     36     -      -     -        1      

2       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     30      5      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     28      1      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       15     6      -      1    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     33      -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       8       -       -      -     37      -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       7       -       6      -     -        1      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       8       21     -      -     19      1      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       17     1      -      -     23      3      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       13     4      -      -     15      4      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       18     3      -      1    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

นครสวรรค์ นนทบุรี สุพรรณบุรี

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามศูนย์และรหัสปีการศึกษา (คน)

หันตรา วาสุกรี



หมายถึงสาขาวิชาในหลักสูตร เช่น.ช่างยนต์   การจัดการ-การจัดการทั่วไป  การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น

10



27 28 29 30 31 32

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ยส
 าเร

็จต
าม
หล

ักส
ูตร

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าต
กค

้าง
ส า
เร็จ

กา
รศ
ึกษ

า

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ย

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าต
กค

้าง

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ยส
 าเร

็จต
าม
หล

ักส
ูตร

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าต
กค

้าง
ส า
เร็จ

กา
รศ
ึกษ

า

-      -     -         10      -         2        

-      3    23       4       -         3        

-      -     -         -        -         -         

-      -     17       4       -         1        

-      -     8         1       -         -         

-      -     15       -        -         -         

-      1    12       37      -         1        

4      -     58       7       4        -         

-      1    28       1       -         1        

-      -     15       6       -         1        

-      -     33       -        -         -         

-      -     -         -        -         -         

-      -     78       -        -         -         

-      -     7         1       6        -         

-      1    27       22      -         1        

-      -     40       4       -         -         

-      -     28       8       -         -         

-      -     18       3       -         1        

-      -     -         -        -         -         

-      -     -         -        -         -         

สุพรรณบุรี

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามศูนย์และรหัสปีการศึกษา (คน)

รวม
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จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำภำคกำรศึกษำที ่2  ปีกำรศึกษำ 2557

1 2 3 4 6 7 8 9

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
าปี

สุด
ท้า

ย

1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.  ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.  ปวส. ไฟฟ้า ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.  ปวส. ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.  ปวส. ช่างยนต์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.  ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

6 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปวส.  ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

7 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

8 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ 26     

9 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

10 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

11 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

12 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

13 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ 31     

14 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

15 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

16 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

17 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

18 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

19 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

20 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาตรี  ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

21 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปวส.  ปวส. เทคโนโลยีการเกษตร ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ 43     

22 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. เกษตรกลวิธาน ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ 5       

23 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. เกษตรกลวิธาน ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

24 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ.  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ 43     

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามศูนย์และรหัสปีการศึกษา (คน)

หันตรา

ระยะเวลา 
(ปี)

กลุ่มสาขาที่ คณะ/วิทยาลัย ระดับ หลักสูตร ประเภท



24 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. ประมง ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ 5       

25 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. ประมง ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ 4       

26 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. วิทยาศาสตร์การประมง ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ 4       

27 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. พืชศาสตร์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ 12     

28 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. พืชศาสตร์ ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ 13     

29 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. พืชศาสตร์ - พืชสวน ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

30 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ 1       

31 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ 1       

32 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

33 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. สัตวศาสตร์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ 10     

34 เทคโนโลยีการเกษตรฯ ปริญญาตรี  วท.บ. สัตวศาสตร์ ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ 5       

35 บริหารธุกิจฯ ปวส. ปวส. การเงิน ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ -       

36 บริหารธุกิจฯ ปวส. ปวส. การจัดการ ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ 15     

37 บริหารธุกิจฯ ปวส. ปวส. การตลาด ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ -       

38 บริหารธุกิจฯ ปวส. ปวส. การบัญชี ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ -       

39 บริหารธุกิจฯ ปวส. ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ 19     

40 บริหารธุกิจฯ ปวส. ปวส. เลขานุการ ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ -       

41 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

42 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ 30     

43 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

44 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

45 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การจัดการ - การจัดการทั่วไป ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ 6       

46 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การจัดการ - การจัดการทั่วไป ปกติ เทียบโอน สังคมศาสตร์ 48     

47 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การจัดการ - การจัดการทั่วไป สมทบ เทียบโอน สังคมศาสตร์ -       

48 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การจัดการ - การจัดการส านักงาน ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ -       

49 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ -       

50 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม ปกติ เทียบโอน สังคมศาสตร์ -       

51 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การจัดการ - การจัดการอุตสาหกรรม สมทบ เทียบโอน สังคมศาสตร์ -       

52 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ -       

53 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด ปกติ เทียบโอน สังคมศาสตร์ -       

54 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การตลาด สมทบ เทียบโอน สังคมศาสตร์ -       

55 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การบัญชี ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ -       

56 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การบัญชี ปกติ เทียบโอน สังคมศาสตร์ 52     

57 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี  บธ.บ. การบัญชี สมทบ เทียบโอน สังคมศาสตร์ -       

58 บริหารธุกิจฯ ปริญญาตรี วท.บ. การบริหารธุรกิจเกษตร ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ 1       

59 วิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วท.บ. เคมี ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ 6       



60 วิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

61 วิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ สมทบ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

62 วิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

63 วิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

64 วิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

65 วิทยาศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

66 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

67 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

68 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

69 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

70 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

71 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

72 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

73 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

74 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

75 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

76 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

77 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

78 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

78 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

79 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

80 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ สมทบ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

81 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ- เทคโนโลยีแม่พิมพ์ ปกติ เทียบโอน วิทยาศาสตร์ฯ -       

82 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี สถ.บ. สถาปัตยกรรม ปกติ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

83 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาตรี สถ.บ. สถาปัตยกรรม สมทบ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

84 วิศวกรรมศาสตร์ฯ ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า สมทบ ปกติ วิทยาศาสตร์ฯ -       

85 ศิลปศาสตร์ ปวส. ปวส. การท่องเที่ยว ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ -       

86 ศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ศศ.บ. การท่องเที่ยว ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ -       

87 ศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ 7       

88 ศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม ปกติ เทียบโอน สังคมศาสตร์ -       

89 ศิลปศาสตร์ ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปกติ ปกติ สังคมศาสตร์ 4       

90 วิทยาลัยการจัดการ ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ สมทบ ปกติ สังคมศาสตร์ -       

391    

ข้อมูล ณ วันที่..................................ผู้จัดท าข้อมูล............................................ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ค าอธิบาย

รวมทั้งส้ิน



1 ที่ หมายถึงล าดับที่

2 คณะ/วิทยาลัย หมายถึงคณะ/วิทยาลัยที่เป็นเจ้าของหลักสูตร

3 ระดับ หมายถึง ระดับ ปวส. ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก

4 หลักสูตร หมายถึงหลักสูตร เช่น ปวส.ช่างยนต์   บธ.บ. การจัดการ เป็นต้น

5 สาขาวิชา หมายถึงสาขาวิชาในหลักสูตร เช่น.ช่างยนต์   การจัดการ-การจัดการทั่วไป  การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น

6 ประเภท หมายถึงการจัดการศึกษาแบบปกติ เทียบโอน ต่อเนื่อง

7 ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา  เช่น 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี เป็นต้น

8 กลุ่มสาขา หมายถึงกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

9,13,17,21 จ านวนนักศึกษาปีสุดท้าย หมายถึงจ านวนนักศึกษาที่ศึกษาเลยก าหนดระยะเวลาของหลักสูตร

10,14,18,22 จ านวนนักศึกษาตกค้าง หมายถึงจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามระยะเวลาของหลักสูตร

11,15,19,23 จ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหดของหลักสูตร

12,16,20,24จ านวนนักศึกษาตกค้างส าเร็จการศึกษา หมายถึง จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเกินระยะเวลาที่ก าหดของหลักสูตร
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-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       5      -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     23      -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       10     2      -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       8       1      -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     12      -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       12     27     4      2    -        -       

-       8       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     30      -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     28      -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       14     2      14    2    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     31      -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       5       -       -      -     36      -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       1       -       -      -     -        1      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       8       19     -      2    19      1      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       17     1      -      -     23      3      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       13     4      12    -     15      4      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       18     3      5      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

2       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

1       -       1       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

3       -       1       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามศูนย์และรหัสปีการศึกษา (คน)

หันตรา วาสุกรี นครสวรรค์ นนทบุรี สุพรรณบุรี



2       2       1       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

1       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

7       5       3       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

3       -       2       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

1       1       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

1       -       1       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

3       9       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       2       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          4       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

1       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       25       38     -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     21      -       

-       -       -       87       26     -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     38      4      

-       -       -       62       29     -       -       -       -       -       -       29     4      -      -     32      3      

-       -       -       21       9       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       8         6       2       -       -       -       -       -       44     4      34    2    10      5      

3       -       1       111      6       89     1       -       -       -       -       26     -       22    -     36      3      

-       -       -       18       4       6       1       5       1       5       -       11     7      4      4    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

2       4       2       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     13      -       

2       22     1       73       28     50     -       -       -       -       -       16     1      3      -     20      3      

-       -       -       21       4       18     1       21     -       14     -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       7         1       1       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       9         2       4       1       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       40       8       12     1       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       17       2       16     -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       15       3       10     1       -       -       -       -       -       -       -      -     10      3      

-       -       -       47       22     26     3       -       -       -       -       -       -       -      -     32      1      

-       -       -       6         5       6       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       9         9       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     2       -       

-       48     -       159      20     146   3       -       -       -       -       -       -       -      -     48      -       

-       -       -       35       17     15     -       28     2       27     -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       2       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       



-       -       -       22       3       22     -       -       -       -       -       -       -       -      -     12      1      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

1       -       1       39       10     12     2       -       -       -       -       -       -       -      -     29      -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       2      -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       50     16     33    2    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       16     3      -      2    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       4      -      3    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       11     6      -      6    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       19     3      4      1    14      7      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       28     20     -      10  30      2      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       20     25     -      14  19      21     

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       11     11     1      2    2       -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     35      4      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       23     12     5      5    31      3      

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       21     2      7      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       12     -      6    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       2      -      2    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       45     -       5      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       20     2      15    2    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       3      -      1    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       1      -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       22     15     15    2    -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       5       5      -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       5       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

-       -       -       -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

1       1       1       -          -       -       -       -       -       -       -       12     -       6      -     3       -       

-       -       -       36       68     -       -       -       -       -       -       -       -       -      -     -        -       

34      109    15      867       324    435    14      54      3        46      -         535    224    189   70   654     69      



หมายถึงสาขาวิชาในหลักสูตร เช่น.ช่างยนต์   การจัดการ-การจัดการทั่วไป  การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น
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-      -     -         5       -         -         

-      -     23       -        -         -         

-      -     -         -        -         -         

-      -     10       2       -         -         

-      -     8         1       -         -         

-      -     12       -        -         -         

-      -     12       27      4        2        

8      -     56       -        16      -         

28    -     28       -        28      -         

-      -     14       2       14      2        

-      -     31       -        -         -         

-      -     -         -        -         -         

-      -     72       -        -         -         

-      -     1         1       -         -         

-      -     27       20      -         2        

19    -     40       4       19      -         

12    3    28       8       24      3        

-      -     18       3       5        -         

-      -     -         -        -         -         

-      -     -         -        -         -         

-      -     43       2       -         -         

-      -     5         1       -         1        

-      -     -         3       -         1        

-      -     43       -        -         -         

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามศูนย์และรหัสปีการศึกษา (คน)

สุพรรณบุรี รวม



-      -     5         2       2        1        

-      -     4         1       -         -         

-      -     4         -        -         -         

-      -     12       7       5        3        

-      -     13       3       -         2        

-      -     -         -        -         -         

-      -     1         1       1        -         

-      -     1         1       -         1        

-      -     -         -        -         -         

-      -     10       3       9        -         

-      -     5         -        2        -         

-      -     -         4       -         -         

-      -     15       1       -         -         

-      -     46       59      -         -         

-      -     125     30      -         -         

-      -     142     36      -         -         

-      -     21       9       -         -         

5      3    62       15      41      5        

31    1    203     12      142     3        

-      -     29       11      15      5        

-      -     -         -        -         -         

8      -     19       2       12      2        

13    3    157     34      88      4        

-      -     21       4       32      1        

-      -     7         1       1        -         

-      -     9         2       4        1        

-      -     40       8       12      1        

-      -     17       2       16      -         

7      1    25       6       17      2        

19    -     79       23      45      3        

-      -     6         5       6        -         

2      -     11       9       2        -         

48    -     259     20      242     3        

-      -     35       17      42      -         

-      -     1         -        -         -         

-      -     6         -        2        -         



10    -     34       4       32      -         

-      -     -         -        -         -         

27    -     68       11      39      3        

-      -     -         2       -         -         

-      -     -         -        -         -         

-      -     50       16      33      2        

-      -     16       3       -         2        

-      -     -         4       -         3        

-      -     11       6       -         6        

-      1    33       10      4        2        

7      2    58       22      7        12      

-      15  39       46      -         29      

-      -     13       11      1        2        

2      -     35       4       2        -         

-      -     54       15      5        5        

-      -     21       2       7        -         

-      -     -         12      -         6        

-      -     -         2       -         2        

-      -     45       -        5        -         

-      -     20       2       15      2        

-      -     -         3       -         1        

-      -     -         -        -         -         

-      -     -         1       -         -         

-      -     22       15      15      2        

-      -     -         -        -         -         

-      -     5         5       -         -         

-      -     -         -        -         -         

-      -     -         -        -         -         

-      -     7         -        5        -         

-      -     -         -        -         -         

2      -     19       1       9        1        

-      -     36       68      -         -         

248   29   2,447   672     1,027   128      



2054 128



            2,338

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               175

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร               244

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ               985

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               244

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์               305

6 คณะศิลปศาสตร์               385

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

       จัดท าโดย ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดท า

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

                       3.96

                       3.99

                       3.95

                       3.99

                       3.92

                       3.95

                       3.96

                       3.99

                       3.92

                       3.95

                          3.97

                          3.97

                          3.99

                          3.92

                          3.94

                       3.98

ที่มา : รายงานการประเมนิผลความพงึพอใจที่มต่ีอสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิปกีารศึกษา 2557

                        4.04

                        3.91

รวมทั้งส้ิน                         3.96

                        3.99

                        3.93

                        3.97

                        3.93                           3.97

                          3.96                        3.96

                       3.96

                       3.96

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 1.4.3 รอ้ยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรยีนต่อคุณภาพหอ้งเรยีนหอ้งปฏบิตัิการ ทรพัยากรการเรยีนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ คณะ
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

ความพงึพอใจหอ้งเรียน
ความพงึพอใจ

หอ้งปฏบิติัการ

ความพงึพอใจ

ทรัพยากรการเรียนรู้
ภาพรวมความพงึพอใจ

 ค่าคะแนนเฉล่ีย  ค่าคะแนนเฉล่ีย  ค่าคะแนนเฉล่ีย  ค่าคะแนนเฉล่ีย



        79.21

        79.80

        78.93

        79.80

        78.47

        79.03

        79.20



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2. สรา้งและพัฒนางานวิจัย หรอืงานสรา้งสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

กก. กค. กผ. กบ. กพ. กบน. กบส. กบว. สคศ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

1 ฐานข๎อมูลโครงการวจิัย ผ๎ูท างานวจิัย งบประมาณ

สนับสนุนงานวจิัย/งานสร๎างสรรค์

       -        -        -        -        -        -        -        -        - 
P P P P P P P

       -        -        - 

2 ฐานข๎อมูลจ านวนงานวจิัยหรืองานสร๎างสรรค์ ที่

ตีพิมพ์ เผยแพรํ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

       -        -        -        -        -        -        -        -        - 
P P P P P P P

       -        -        - 

3 ฐานข๎อมูลจ านวนงานวจิัย หรืองานสร๎างสรรค์ ที่

น าไปใช๎ประโยชน์

       -        -        -        -        -        -        -        -        - 
O P P P P P O

       -        -        - 

4 ฐานบันทึกข๎อมูลอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ประจ าทีไ่ด๎รับการพัฒนาด๎านการวจิัย

       -        -        -        -        -        -        -        -        - 
P P P P P P O

       -        -        - 

5 ฐานบันทึกข๎อมูลอนุสิทธบิัตร/สิทธบิัตร/ลิขสิทธิ/์

เคร่ืองหมายการค๎า

       -        -        -        -        -        -        -        -        - 
O P O O P O O

       -        -        - 

6 ฐานบันทึกข๎อมูลจ านวนโครงการเชิงบูรณาการ        -        -        -        -        -        -        -        -        - 
O P O O O O O

       -        -        - 

7 ฐานบันทึกข๎อมูลจ านวนคร้ังในการจัดประชุม

วชิาการ

       -        -        -        -        -        -        -        -        - 
O O O P P O O

       -        -        - 

P 

O

O

ต าแหนํง : นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีทีร่ายงาน  30 ก.ย. 58

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อมูล ณ  30 กันยายน 2558

ที่ แบบจัดท า
หน่วยงาน

ผ๎ูตรวจสอบ : น.ส.ชิดชนก  นิลพลับ

หนํวยงานรายงานขอ๎มลู / ขอ๎มลูครบถว๎น

รายงานแตํไมมํขีอ๎มลู/หนํวยงานไมมํคํีาเปูาหมาย

หนํวยงานไมรํายงานขอ๎มลู



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

ตัวชี้วดัที่ 2.1 จ านวนงานวจิยัหรืองานสร๎างสรรค์ ที่

ตีพิมพ์ เผยแพรํ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

125

(141)

 -

(2)

22 (18) 20 (22) 25 (25) 21 (18) 22 (54) 28 (1) (1)              -                -              - 

ตัวชี้วดัที่ 2.2 จ านวนงานวจิยั หรืองานสร๎างสรรค์ ที่

น าไปใชป๎ระโยชน์

60 (35) 12 (0) 10 (12) 12 (13) 10 (7) 12 (1) 5 (2)               -                   -              -                -              - 

ตัวชี้วดัที่ 2.1.1 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าและนักวจิยั

ประจ าที่ได๎รับการพัฒนาด๎านการวจิยัตํอปี

25 

(43.92)

                 - 25 

(25.56)

25 

(31.51)

25 

(76.87)

25 

(20.43)

25 

(48.31)

25

(35.06)

              - 25

(0)

             -                -              - 

ตัวชี้วดัที่ 2.1.2  เงินสนับสนุนงาน วจิยั/งานสร๎างสรรค์

กลํุมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย/ีคน/ปี*

60,000 

(66,087.53)

                 - 60,000 

(17,074.44)

60,000 

(122,759.59)

60,000 

(33,469.39)

60,000 

(84,964.52)

60,000 

(60,580.67)

                    -               - 60,000 

(1,280,000.00)

             -                -              - 

ตัวชี้วดัที่ 2.1.3 เงินสนับสนุนงาน วจิยั/งานสร๎างสรรค์

กลํุมสาขาวชิามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์/คน/ปี*

25,000 

(26,528.48)

                 -                  -                  - 25,000 

(27,942.58)

                 -                  - 25,000 

(24,609.35)

              -                   -              -                -              - 

ตัวชี้วดัที่ 2.1.4 จ านวนอนุสิทธบิัตร/สิทธบิัตร/ลิขสิทธิ์/

เคร่ืองหมายการค๎า

2                  -                  - 0 (1)                  -                  - 0 (1)                     -               -                   -              -                -              - 

ตัวชี้วดัที่ 2.2.1 จ านวนโครงการวจิยัเชงิบูรณาการ 1                  -                  - 1                  -                  -                  -                     -               -                   -              -                -              - 

ตัวชี้วดัที่ 2.3.1 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าและนักวจิยั

ประจ าที่น าผลงานวจิยั/งานสร๎างสรรค์ไปเผยแพรํ

22 

(24.13)

                 - 22 

(20.00)

22 

(30.14)

22 

(16.29)

22 

(19.35)

22 

(60.67)

22 

(1.30)

              - 22 

(0)

             -                -              - 

ตัวชี้วดัที่ 2.3.2 ร๎อยละของอาจารยป์ระจ าและนักวจิยั

ประจ าที่น าผลงาน วจิยั/งานสร๎างสรรค์ไปใชป๎ระโยชน์

12 

(6.08)

                 - 12 

(0)

12 

(16.44)

12 

(8.47)

12 

(7.53)

12 

(1.12)

12 

(2.60)

              - 12 

(0)

             -                -              - 

ตัวชี้วดัที่ 2.4.1 จ านวนคร้ังของการจดัประชมุวชิาการ 1 (3)                  -                  -                  -                  - 0 (2) 1 (1)                     -               -                   -              -                -              - 

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยทุธศาสตร์พัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประเด็นยทุธศาสตร์/กลยทุธ/์ตัวชี้วดัของมหาวทิยาลัย
มทรส. หนํวยงานรับผิดชอบ

กลยทุธ์ที่ 2.3 สง่เสริมสนับสนุนการน าผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2. สร้างและพัฒนางานวจิยั หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชน สงัคมและประเทศชาติ

กลยทุธ์ที่ 2.1 พัฒนางานวจิยัให้มีคุณภาพสงู

กลยทุธ์ที่ 2.2 ปรับทิศทางการวจิยัสู่การวจิยัเชิงบูรณาการ

กลยทุธ์ที่ 2.4 สง่เสริมสนับสนุนการจดัประชุมวชิาการ



แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2. สรา้งและพัฒนางานวิจัย หรอืงานสรา้งสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

เปา้ประสงค์ที่ 2. งานวิจัย หรอืงานสรา้งสรรค์ มีคุณภาพสามารถน าไปพัฒนาชุมชน สังคมใหเ้ข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพในการ

แข่งขันแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร ่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ 100 190  125 141 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนงานวิจัย หรอืงานสรา้งสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ 50 24  60 35 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนางานวิจัยใหม้ีคุณภาพสูง

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอ้ยละของบคุลากรที่ได้รบัการพัฒนาด้านการวิจัยต่อปี 20 16.47  25 43.92 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เงนิสนับสนุนงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี /ต่อคน/ปี 0 - - 60000 66,087.53 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 เงนิสนับสนุนงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์/ต่อคน/ป)ี 0 - - 25000  26,528.48 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 จ านวนอนุสิทธิบตัร/สิทธิบตัร/ลิขสิทธิ/์เครือ่งหมายการค้า 0 - - 0 2 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ปรบัทศิทางการวิจัยสู่การวิจัยเชิงบรูณาการ

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จ านวนโครงการวิจัยเชิงบรูณาการ 0 1  1 1 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสรมิสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ไปเผยแพรห่รอืน าไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ไปเผยแพร่ 20 32.13  22 24.13 

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 10 3.95  12 6.08 

กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 จ านวนครัง้ของการจัดประชุมวิชาการ 0 1  1 3 

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-พ.ศ.2560 (ฉบบัปรงุ พ.ศ.2558)

ประเด็นยุทธศาสตร ์/ เปา้ประสงค์ /  ตัวชี้วัด / กลยุทธ์ / โครงการที่ส าคัญ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งและพัฒนางานวิจัย หรอืงานสรา้งสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ   ณ 1 ตุลาคม 2557- 30  กันยายน 2558

2557 2558
สถานะ

ค่าเปา้หมาย

สถานะ



ตัวชี้วัดที่ใช้ในการค านวณจ านวณ 10  ตัวชี้วัด

หมายเหตุ : สถานะการด าเนินงาน

 ̃           สู̃งกว่าเปา้หมาย   6   รายการ

            เปน็ไปตามเปา้หมาย 1 รายการ

            ต่ ากว่าเปา้หมาย   3  รายการ

            อยู่ระหว่างด าเนินการ 0 รายการ



จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ

                  141         74    52.48         67    47.52

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                     18         11    61.11          7    38.89

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                     22         15    68.18          7    31.82

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                     25          7    28.00         18    72.00

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     18          2    11.11         16    88.89

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                     54         36    66.67         18    33.33

6 คณะศิลปศาสตร์                      1           -         -            1   100.00

7 วทิยาลัยการจัดการ                       -           - #DIV/0!           - #DIV/0!

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา                      1          1   100.00           -         -   

9 กองบริหารทรัพยากรนนทบรีุ                      2          2   100.00           -         -   

นางสาวชิดชนก   นิลพลับ  ต าแหนํง  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

รวมทั้งส้ิน

ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร ่ในระดับชาติหรอืนานาชาติ

ที่ คณะ

จ านวนงานวจิัย

หรืองานสร๎างสรรค์
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นายกฤษณะ  จิรสารสวัสด์ิ วส. ระดับชาติ RMUTNC  7th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58

45 การประเมินหลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตร์บณัฑิต พ.ศ.

2554  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

นนทบรีุ

ผศ.ภทัราวดี  ศิริวรรณ วส. ระดับชาติ RMUTNC  7th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58

46 การท ากระดาษจากต๎นธูปฤาษี นายสุทธิสาร  อนันตรัตนชัย วส. ระดับชาติ RMUTNC  7th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58

47 การพฒันาคอนกรีตส าหรับงานซํอมถนนคอนกรีตแบบ

เรํงดํวน

นางสาวอาทมิา ดวงจันทร์ วส. ระดับชาติ RMUTNC  7th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58

48 การศึกษาสมบติัวัสดุท าไส๎แบบเกลือผสมส าหรับงาน

หลํอฉีดอะลูมิเนียม

นายพพิฒัน์  สุจิตธรรมกุล วส. ระดับชาติ RMUTNC  7th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58

49 การสร๎างเคร่ืองผลิตโอโซนเพือ่บ าบดัน้ าเสียส าหรับใช๎ใน

ครัวเรือน

นายประวิทย์  ตฤณรัชตเมธี วส. ระดับชาติ RMUTNC  7th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58

50 ผลของวัสดุเส๎นใยและอนุภาคตํอสมบติัทางกลของวัสดุ

ผสมโพลีเมอร์ส าหรับท าใบกังหนัลมผลิตกระแสไฟฟาู

ผศ.ร าพงึ  เจริญยศ วส. ระดับชาติ RMUTNC  7th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58
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51 การศึกษาการใช๎ตัวเก็บประจุไฟฟาูแทนแบตเตอร่ี

ส าหรับรถจักรยานไฟฟาู

นายปฏวิัติ    บญุมา วส. ระดับชาติ RMUTNC  7th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58

52 เคร่ืองซีลถุงข๎าวเกษตรอินทรีย์ระบบสูญญากาศ นายเฉียว      เกตุแก๎ว วส. ระดับชาติ RMUTNC  7th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58

53 การศึกษาความเหมาะสมของทางระบายน้ าในเขต

เทศบาลต าบลศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบรีุ

นางสาวอรวรรณ       จันทสุทโธ วส. ระดับชาติ RMUTNC  7th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58

54 การประยุกต์ใช๎โอโซนเพือ่บ าบดัน้ าเหลือทิ้งจาก

กระบวนการผลิตก๏าซชีวภาพ

นายวิสุทธิ์  ตันติรํุงเรือง วส. ระดับชาติ RMUTNC  7th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58

55 An Experiment in Powder Metallurgy-Sintering 

of Fe-Cu

ดร.สมพงษ์  พริิยายนต์ วส. ระดับนานาชาติ RMUTIC  6th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58

56 A Low-Cost Data Acquisition System with 

WinFACT Program for Ungergraduate Control 

System Instruction

ผศ.ดร.ปรีชา  สาคะรังค์ วส. ระดับนานาชาติ RMUTIC  6th  มทร.อีสาน 1-3 กย.58

57 การทดสอบระบบขับเคล่ือนแบบไฮบริดส าหรับ

รถจักรยานยนต์

ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์ คอ. ระดับชาติ วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปทีี่7 ฉบบัที่ 2 หน๎า

112-118

กรกฎาคม - ธันวาคม 

2557

58 การสร๎างและประเมินการสอนของหลักสูตรฝึกอบรม

ศิษย์พระดาบส เร่ืองการติดต้ังจานดาวเทยีม

ผศ.อนันท ์คัมภริานนท์ คอ. ระดับชาติ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปทีี่ 9 ฉบบัที่ 1 

หน๎า80-90

มี.ค.-58

59 การตรวจการท าข๎อสอบแบบปรนัย ด๎วยปจัจัยสีและ

ความหนาแนํนที่ตํางกันโดยใช๎วิธีการประมวลผลภาพ

อ.วันเพญ็ ผลิศร คอ. ระดับชาติ วารสรครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปทืี่ 13 ฉบบัที่ 3 หน๎า 

19-25

ก.ย.-ธ.ค.2557

60 Problems and Need Help of Frozen Shrimp 

Industry Small and Medium in the Central 

Region of the Lower Three Provinces

ผศ.ดร.เทพนารินทร์  ประพนัธ์พฒัน์ วิศวกรรมอุตสา

หการ

คอ. นนทบรีุ ระดับนานาชาติ Indexed by SCOPUS 27-28 ตุลาคม 2557

61 Experimental  Investigation of Energy 

Performance of Split type Air Conditioning for 

building under various indoor set point 

temperatures and different air flow rates 

through cooling coil

ดร.นิรันดร์  วัชโรดม วิศวกรรมเคร่ืองกล คอ. หนัตรา ระดับนานาชาติ วารสาร International Science Index  (word 

academy of Science Engineering and 

Technology)

Vol : 8  No : 11,2014 

November 13-14 ,2014

62 การผลิตแก็สชีวมวลจากเปลือกกระจับโดยแก็สซิฟเิคชั่น นายจีรัฐติกุล  กล๎าหาญ วิศวกรรมเคร่ืองกล คอ. สุพรรณบรีุ ระดับชาติ The 7th Thailand Renewable Energy for 

Community: TREC-7

12-14 พฤศจิกายน 2557

63 การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ชํวยสอน วิชาโลหะ

วิทยาในงานวิศวกรรม

นายนิกร  สุกขชาติ วิศวกรรมอุตสา

หการ

คอ. นนทบรีุ ระดับชาติ Proceeding  24 มกราคม 2558

64 รูปแบบการบริหารจัดการที่ดี ในมุมมองของบคุลากร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมูิ

นายด าเนิน  ไชยแสน วิศกวรรมอุตสา

หการ

คอ. นนทบรีุ ระดับชาติ เข๎ารํวมประชุมผลงานวิชาการระดับชาติพะเยา คร้ังที่ 4 

ปกีารศึกษา 2557

29-30 มกราคม 2558

65 A study of Energy in Split type Air Conditioning 

System Using Alternative Refregerant

ดร.นิรันดร์  วัชโรดม วิศวกรรมเคร่ืองกล คอ. หนัตรา ระดับนานาชาติ วารสาร SEGA 04 Sustainable Energy and Green 

Architecture (Session II Policy, Design and 

Practice of the Sustainable Development PD02)

30-31 มีนาคม 2558

66 เร่ือง การพฒันาส่ือการสอนมัลติมีเดีย รายวิชา "เขียน

แบบวิศวกรรม" สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

ผศ.ดร.เทพนารินทร์  ประพนัธ์พฒัน์ วิศวกรรมอุตสา

หการ

คอ. นนทบรีุ ระดับชาติ เข๎ารํวมการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มรภ.สงขลา 

วิจัย คร้ังที่ 3 "ลํุมน้ าทะเลสาบสงขลา" โดยตีพมิพ์

เผยแพรํในวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ ลํุมน้ า

ทะเลสาบสงขลา คร้ังที่ 3 (ฉบบับทคัดยํอ) หน๎า 142-143

28-29 พฤษภาคม 2558

67 เร่ือง Effect of using Games in Domputer 

Programming on Flowchart Learning and 

Retention for Undergraduate Student

ดร.บญุธิดา  ชุนงาม วิศวกรรม

คอมพวิเตอร์

คอ. สุพรรณบรีุ ระดับนานาชาติ เข๎ารํวมน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ (4th 

International Conference on Computing and 

Artificial Intelligence (ICCAI's) โดยตีพมิพเ์ผยแพรํใน

วารสาร International Journal of Computer 

Science and Electronics Engineering (IJCSEE) 

Volume 3, Issue 3 (2015) ISSN 2320-4028 

(Online) p.232-235

18-19 มิถุนายน 2558

68 เร่ือง Master plan for restoring art and cultural at

 WatsarBaukum
ดร.กฤตย์ตนัย  ธารารัตนสุวรรณ เทคนิคศึกษา คอ. สุพรรณบรีุ ระดับนานาชาติ ตีพมิพใ์นวารสาร Fine Arts Internation Journal of 

the July-December, 2014 Issue, ISSN 0859-9866

  ธันวาคม 2557

69 เร่ือง การศึกษาผลกระทบของชํองวํางอากาศของเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟาูตามแนวแกนหมุนของกังหนัลมผลิต

กระแสไฟฟาู

นายสยามรัฐ  เพกิอาภรณ์ คอ. สุพรรณบรีุ ระดับชาติ Proceeding 27-29 พ.ค. 58

70 เร่ือง Influences of Relative Humidity on the 

Electric Field and Potential on Suspension 

Insulator String

นายสยามรัฐ  เพกิอาภรณ์ คอ. สุพรรณบรีุ ระดับนานาชาติ Proceeding 11-14 มิ.ย. 58
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71 เร่ือง ปญัหาในการประกอบกิจการและความต๎องการ

ชํวยเหลือของอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ

เพือ่การสํงออก ตามพกิัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์

ผศ.ดร.เทพนารินทร์  ประพนัธ์พฒัน์ วิศวกรรมอุตสา

หการ

คอ. นนทบรีุ ระดับชาติ เข๎ารํวมการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มอบ. วิจัย 

คร้ังที่ 9  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ภาค

โปสเตอร์) โดยตีพมิพเ์ผยแพรํในวารสาร การประชุม

วิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 9 "การพฒันา

ทอ๎งถิ่นสํูภมูิภาคอาเซียน: ความหลากหลายบนพืน้ที่

ชายแดน" (ฉบบับทคัดยํอ) หน๎า 203

2-3 ก.ค. 58

72 Influences of Relative Humidity on the Electric 

Field and Potential on Suspension Insulator 

String

นายสยามรัฐ  เพกิอาภรณ์ เจ๎าหน๎าที่

บริหารงานทั่วไป

คอ. สุพรรณบรีุ ระดับนานาชาติ Proceeding 11-14 มิ.ย. 58

73 ชุดทดลองสายอากาศยากิพืน้ฐาน นายวิชัย  นระมาตย์ ผ๎ูปฏบิติังาน

หอ๎งปฏบิติัการ

คอ. สุพรรณบรีุ ระดับชาติ เข๎ารํวมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล คร้ังที่ 6  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ระหวํางวันที่ 23-25 ก.ค. 57 โดยตีพมิพ์

เผยแพรํในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคร้ังที่ 6 

ฉบบัเดือนมิถุนายน 2558  หน๎า 121-127

เดือนมิ.ย. 58

74 ปญัหาในการประกอบกิจการและความต๎องการ

ชํวยเหลือของอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ

เพือ่การสํงออก ตามพกิัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์

ผศ.ดร.เทพนารินทร์  ประพนัธ์พฒัน์ วิศวกรรมอุตสา

หการ

คอ. นนทบรีุ ระดับชาติ เข๎ารํวมการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มอบ. วิจัย 

คร้ังที่ 9  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ภาค

โปสเตอร์) โดยตีพมิพเ์ผยแพรํในวารสาร การประชุม

วิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย คร้ังที่ 9 "การพฒันา

ทอ๎งถิ่นสํูภมูิภาคอาเซียน: ความหลากหลายบนพืน้ที่

ชายแดน" (ฉบบับทคัดยํอ) หน๎า 203

2-3 ก.ค. 58

75 สมรรถนะการรวมตัวและการจัดกลํุมเฮทเทอชีสของ

ข๎าวโพดเทนีย 10 พนัธุ์

รศ.ดร.กิตติ  บญุเลิศนิรันดร์ พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ วารสารแกํนเกษตร ปทีี4่3 ฉบบัที่ 1 

มกราคม-มีนาคม 2558

76 Effect of Substituting Premature Rice flour on 

the Quality of Normal Wheat Bread

ผศ.ทศพร  นามโฮง ทอ. หนัตรา ระดับนานาชาติ The 4th International Symosium on the Fusion 

Science and Technologies 2015

เอกสารที่นักวิจัยขอไป

น าเสนอผลงาน ณ 

ตํางประเทศ /12-14 ม.ค.

58

77 Elite Thein in bred Lines Utilized to be 

Synthetic Variety

รศ.ดร.กิตติ  บญุเลิศนิรันดร์ ทอ. หนัตรา ระดับนานาชาติ International Symosium on Agricutural 

Technology 

เอกสารที่นักวิจัยขอไป

น าเสนอผลงาน ณ 

ตํางประเทศ/ 1-3 ก.ค.58
78 Foliar application of urea in combination with 

chitosan on yield potential of waxy corn under 

waterlogging

รศ.ดร.สุชาดา  บญุเลิศนิรันดร์ ทอ. หนัตรา ระดับนานาชาติ 12th International Conference of the European 

Chitin Sosiety และ 13th International Conference

 on Chitin and Chitosan

เอกสารที่นักวิจัยขอไป

น าเสนอผลงาน ณ 

ตํางประเทศ 30 ส.ค.- 2 

ก.ย. 58

79 Potharvest application of Chitosan and Calcium 

mixture on 'Hom Thong' banana (Musa 

acuminata, AAA group) ripening and finger drop

ผศ.ละอองศรี ศิริเกษร ทอ. หนัตรา ระดับนานาชาติ 12th International Conference of the European 

Chitin Sosiety และ 13th International Conference

 on Chitin and Chitosan

เอกสารที่นักวิจัยขอไป

น าเสนอผลงาน ณ 

ตํางประเทศ  30 ส.ค.- 2 

ก.ย. 58

80 Effects of Chitosan Conentration and Soaked 

Period on Thein Corn Seed Storability

รศ.ระวีวรรณ  สุวรรณศร ทอ. หนัตรา ระดับนานาชาติ 12th International Conference of the European 

Chitin Sosiety และ 13th International Conference

 on Chitin and Chitosan

เอกสารที่นักวิจัยขอไป

น าเสนอผลงาน ณ 

ตํางประเทศ  31 ส.ค.- 2 

ก.ย. 58

81 การพฒันาเคร่ืองแหวกรํองต๎นข๎าวเพือ่กลํุมเกษตรกร รศ.อ านวยพศ ทองค า เทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกลเกษตร

ทอ. หนัตรา ระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 6 และการจด

อนุสิทธิบตัร

2558

82 ศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเขียวพนัธุ์

สํงเสริมในพืน้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 6

2558

83 ผลของไคโตซานตํอผลผลิตมะเขือเทศเชอรีนอกฤดู

ภายใต๎สภาพโรงเรือนตาขําย

รศ.กิตติ บญุเลิศนิรันดร์ พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 6

2558

84 Effect of Rice Leaf Cutting Length on Rice Yield ผศ.ฉวีวรรณ บญุเรือง พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ Proceedings of The 5thRajamangala University of 

Technology International Conference

2558

85 สมรรถนะการรวมตัวและการจัดกลํุมเฮทเทอโรซีสของ

ข๎าวโพดเทยีน 10 พนัธุ์

รศ.กิตติ บญุเลิศนิรันดร์ พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ วารสารแกํนเกษตร ปทีี4่3 ฉบบัที่ 1 

มกราคม-มีนาคม 2558

86 ไมโครกรีนพชืพืน้บา๎น รศ.อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ น.ส.พ.กสิกร 2558

87 การใช๎ไคโตซานรํวมกับปุ๋ยไนโตรเจนในการผลิตข๎าว รศ.สุชาดา บญุเลิศนิรันดร์ พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ คร้ังที่ 53 ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2558

88 Hypoxic Responses of 6 Commercial Waxy Corn 

Varieties

รศ.สุชาดา บญุเลิศนิรันดร์ พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับนานาชาติ 2nd International Symposium on Agricultural 

Technology

2558

89 การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลา

นิลแดงระหวํางการใหอ๎าหารในชํวงเวลากลางวันและ

ชํวงเวลากลางคืน

รศ.เจษฎา อิสเหาะ วิทยาศาสตร์การ

ประมง

ทอ. หนัตรา ระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 6

2558
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90 Effect of Germinated Brown Rice on the 

Characteristic of Steamed Chive Dumpling

ผศ.นิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการ

อาหาร

ทอ. หนัตรา ระดับนานาชาติ Proceedings of The 5thRajamangala University of 

Technology International Conference

2558

91 การใช๎ฮอร์โมน PGF2∞ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพระบบ

สืบพนัธุ์ และเหนี่ยวน าการเปน็สัดในโคเนื้อของเกษตร

รายยํอย

ผศ.สหสั นุชนารถ สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 6
2558

92 การประดิษฐ์ตะแกรงปรับระดับเพือ่ใหแ๎ชํแข็งหลอดน้ า

เชื้อโคในกลํองโฟม

ผศ.สหสั นุชนารถ สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 6
2558

93 การศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพน้ านมแพะใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผศ.ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์ สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 6
2558

94 สมรรถนะการรวมตัวและการจัดกลํุมเฮทเทอชีสของ

ข๎าวโพดเทนีย 10 พนัธุ์

รศ.ดร.กิตติ  บญุเลิศนิรันดร์ พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ วารสารแกํนเกษตร ปทีี4่3 ฉบบัที่ 1 

มกราคม-มีนาคม 2558

95 The expression of neurogenic markers after 

neuronal induction of chorion-derived 

mesenchymal stromal cells

นางสาวกุลิสรา มรุปณัฑ์ธร สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ Neurological Research ฉบบัที่ 37 เลํมที่ 6 เดือน 

พฤษภาคม 2015 เลขหน๎า

 545-552

96 The effect of bone morphogenetic protein-2 on 

the osteogenic differentiation of mesenchymal 

stem cells derived from placenta,chorion and 

amnion.

นางสาวกุลิสรา มรุปณัฑ์ธร สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา ระดับชาติ TU-stem cell conference:recent updates in 

stem cell researchs and applications
วันที่ 10 มีนาคม 2558 

เวลา 8.30-15.30 น. ณ 

หอ๎งสโมสร ชั้น 4 อาคาร

คุยณากร คณะ

แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

97 Violent relaxation as viewed by the Lynden-Bell 

theory

ดร.ถิรวุฒิ  วรกิจพนูผล ฟสิิกส์ วท. นนทบรีุ ระดับนานาชาติ 6th RMUTSB, 5th RMUTIC July 23-25, 2015

98 Influence of Field Waveform on Dynamic 

Hysteresis Scaling Behaviors in PMN-PT Crystal

นายณัฐพงศ์  สนองคุณ ฟสิิกส์ วท. นนทบรีุ ระดับนานาชาติ 6th RMUTSB, 5th RMUTIC July 23-25, 2015

99 Artificial Nose for Fragrant Rice Discrimination ดร.พนิดา  หลํองวงศ์ตระกูล ฟสิิกส์ วท. นนทบรีุ ระดับนานาชาติ 6th RMUTSB, 5th RMUTIC July 23-25, 2015

100 Indium Oxide doped Tin Grown Zinc Oxide 

Naro-rod for Improving Phenol Aqueous 

Detection

ดร.สุธิษา  เละเซ็น วท. ระดับนานาชาติ The International Conference on Safe and 

Sustainable Nanotechnology (in conjunction 

with 4th German-thai Symosium on 

Nanoscience and Nanotechnology, GTSINN 

2014) จังหวัดพษิณุโลก

14-17 ต.ค.57

101 Development of Chemical Sensor Array for Rice 

Aroma Detection

ดร.พนิดา  หลํอวงศ์ตระกูล วท. ระดับนานาชาติ The International Conference on Safe and 

Sustainable Nanotechnology (in conjunction 

with 4th German-thai Symosium on 

Nanoscience and Nanotechnology, GTSINN 

2014) จังหวัดพษิณุโลก

14-17 ต.ค.57

102 Mathematical Model of Influenza Dynamics 

Compare the Incubation period and Control: in 

THAILAND

ดร.รุจิรา  คงนุ๎ย วท. ระดับนานาชาติ Mathematical Methods & Computational 

Techniques in Science & Engineering  ประเทศกรีช

28-30 พ.ย.57

103 A Process Model of Decision Support System 

for Projects Selection

นายประดิษฐ์  สงค์แสงยศ วท. ระดับนานาชาติ 2015 4th International Conference no 

Economics and Finance Research (ICEFR 2015) 

ประเทศญี่ปุุน

9-10 เม.ย.58

104 Rice Aromatic Gene Detection on Gold 

nanoparticles modified Tin-doped Indium Oxide 

Film via Electrochemical Measurement 

ดร.สุธิษา  เละเซ็น วท. ระดับนานาชาติ The 5th International Symposium on Organic 

and Inorganic Electronic Materials and Ralated 

Nanotechnologies (EM-NANO2015) ประเทศญี่ปุุน

16-19 มิ.ย.58

105 2.Indium Oxide doped Tin based Zinc Oxide 

Naro-rod for Electrochemical Phenol Detection

ดร.สุธิษา  เละเซ็น วท. ระดับนานาชาติ The 5th International Symposium on Organic 

and Inorganic Electronic Materials and Ralated 

Nanotechnologies (EM-NANO2015) ประเทศญี่ปุุน

16-19 มิ.ย.58

106 Growth of Nanostructure TiO2 Films by Glancing 

Angle Deposition

ดร.ธีระยุทธ  เพลิดพร้ิง วท. ระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Applied 

Physics and Meterial Applications (ICAPM2015) 

ประเทศไทย

28-30 พ.ค.58

107 A Novel Wearable Electronic Nose for 

Healthcare Based on Flexible Printed Chemical 

Sensor Array

ดร.พนิดา หลํอวงศ์ตระกูล วท. ระดับนานาชาติ Sensors(ISSN 1424-8220) ฉบบัที่ 14 เลํม 10 หน๎า

19700-19712

ต.ค.-57

108 Spherical symmetry breaking in cold 

gravitatioanl collapse of isolated systems

นายถิรวุฒิ  วรกิจพนูผล วท. ระดับนานาชาติ Monthly Notices of the Royal Astronomical 

Society (MNRAS) ฉบบัที่ 446 เลํม 2 หน๎า 1335-1346

ม.ค.-58

109 พฤติกรรมการใช๎ไฟฟาูของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

ดร.รุจิรา  คงนุ๎ย วท. ระดับชาติ การพฒันาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปทีี่ 2 ฉบบัที่ 3 หน๎า

293-303

ก.ย.-ธ.ค.57
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110 System Analysis of Virtual Team in Cloud 

Computing to Enhance Teamwork Skills of 

Undertraduate Students

นายวาฤทธิ์ กันแก๎ว วท. ระดับนานาชาติ Procedia-Social and Behavioral Sciences ฉบบัที่ 

174 หน๎า 4096-4102

2558

111 ปญัหาและอุปสรรคจากสภาพการเรียนจริงของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 

ในการเรียนรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร

ดร.รุจิรา  คงนุ๎ย วท. ระดับชาติ วารสารศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปทีี่ 26 ฉบบัที่ 1

 หน๎า43-52

ม.ค.-เม.ย.58

112 Thermoelectric properties of Ga0.20In0.30 

P0.20Co4Sb12

ดร.อดุลย์  หาญวังมํวง ฟสิิกส์ วท. นนทบรีุ ระดับนานาชาติ 6th RMUTSB, 5th RMUTIC July 23-25, 2015

113 Reduction of thermal conductivity in PbTe:Tl by 

alloying with TlSbTe2

ดร.เอนก  เจริญภกัดี ฟสิิกส์ วท. นนทบรีุ ระดับนานาชาติ 6th RMUTSB, 5th RMUTIC July 23-25, 2015

114 Predicting Residential Requirement from 

Personal Data by Data Classification Techniques

นายพฤฒิพงศ์  เพง็ศิริ เทคโนโลยี

สารสนเทศ

วท. วาสุกรี ระดับนานาชาติ 6th RMUTSB, 5th RMUTIC July 23-25, 2015

115 การลดระยะเวลาในการผลิตแค๏ปหมู นายพรเทพ    แก๎วเชื้อ

นายวรินทร์    เกียรตินุกูล

นางอรวิกา     ศรีทอง

นายชาคริต    ศรีทอง

การจัดการ บท. วาสุกรี ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขํายงานวิศวกรรมอุต

สาหการ ประจ าป ี2557  (IE  NETWORK 

CONFERRENCE 2014) 

ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเทศไทย

30 - 31ตุลาคม 2557

116 การปรับปรุงคลังสินค๎า กรณีศึกษา AAA จ ากัด นายพรเทพ    แก๎วเชื้อ

นายวรินทร์    เกียรตินุกูล

นางอรวิกา     ศรีทอง

นายชาคริต    ศรีทอง

นายกอบชัย    เมฆดี

นายณัฏฐ์พชัร์ ลาภบ ารุงวงศ์

น.ส.สุตาภทัร  จันทร์ประเสริฐ

นายพงศกร     เอี่ยมสะอาด

การจัดการ บท. วาสุกรี ระดับชาติ การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด๎านการจัดการโล

จิสติกส์และโซํอุปทาน  (THAI VCML2014)

ณ กรุงเทพ ประเทศไทย

21-พ.ย.-57

117 A Comparative Study of Accounting Practices 

and Tax Practices of Installment Sales, Hire – 

Purchase and Leasing Businesses

ผศ.สุรชัย   เอมอักษร การบญัชี บท. สุพรรณบรีุ ระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการนานาชาติ 

4th International Society on the Fusion Science

 and Technology 2015  (ISF 2015)

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเทศไทย

12 – 16 มกราคม 2558

118 Factors related to Decision Making on Further 

Study in Bachelor Degree of Accounting 

(Transfer Program), Rajamangala University of 

Technology

น.ส.ฐิติธนา      ไตรสิทธิ์

น.ส.วราภรณ์    นาคใหมํ

น.ส.จุรีพร         สุขสมกิจ

การบญัชี บท. สุพรรณบรีุ ระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการนานาชาติ 

4th International Society on the Fusion Science

 and Technology 2015  (ISF 2015)

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเทศไทย 

12 – 16 มกราคม 2558

Comparative efficiency of artificial neural 

network to predict spring-back value in U-

bending process of high strength steel

นายอาคม  สงเคราะห์ สารสนเทศฯ บท. วาสุกรี ระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015

International Conference on Intelligent Materials

 and Manufacturing 

ณ จังหวัดภเูก็ต ประเทศไทย

16 – 17 มกราคม 2558

16 – 17 มกราคม 2558

Comparative efficiency of artificial neural 

network to predict spring-back value in U-

bending process of high strength steel

นายอาคม  สงเคราะห์ สารสนเทศฯ บท. วาสุกรี ระดับนานาชาติ Applied Mechanics and Materials (Quartile 3) เม.ย.-58

120 Knowledge, understanding and perception of 

people on the local tax authority service in 

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

น.ส.ศศินันท ์  ศาสตร์สาระ การเงินฯ บท. การเงินฯ ระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการนานาชาติ WEI 

InternationalMultidisciplinary Academic 

Conference Barcelona

ณ บาเซโลนํา ประเทศสเปน

18 – 21 มกราคม 2558

121 Efficiency and Agribusiness Management of 

Cassava Productionin  Uthaithani Province

น.ส.สุพรรณี  ชีนะเภท บริหารธุรกิจฯ บท. หนัตรา ระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการนานาชาติ WEI 

InternationalMultidisciplinary Academic 

Conference Barcelona

ณ บาเซโลนํา ประเทศสเปน

18 – 21 มกราคม 2558

122 The development and exploring the efficiency 

of knowledge management system in the 

wisdom of pottery industry in     Ko Kred 

Community, Nonthaburi

น.ส.จิตรลดา พรหมมากรณ์ สารสนเทศฯ บท. นนทบรีุ ระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการนานาชาติ WEI 

InternationalMultidisciplinary Academic 

Conference Barcelona ณ บาเซโลนํา ประเทศสเปน

18 – 21 มกราคม 2558
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123 Effectiveness Study of Bachelor degree Business 

information technology Department

Rajamangala University of Technology 

Suvarnabhumi

น.ส.กัลยานี  นุ๎ยฉิม สารสนเทศฯ บท. นนทบรีุ ระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการนานาชาติ WEI 

InternationalMultidisciplinary Academic 

Conference Barcelona

ณ บาเซโลนํา ประเทศสเปน

18 – 21 มกราคม 2558

124 Studying of male adolescent’s Perception in 

Bangkok towards facial surgery

น.ส.กนกวลี   คงสง การจัดการ บท. นนทบรีุ ระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการนานาชาติ WEI 

InternationalMultidisciplinary Academic 

Conference Barcelona

ณ บาเซโลนํา ประเทศสเปน

18 – 21 มกราคม 2558

125 Detection of Creative Accounting in Financial 

Statements by Model The Case Study of 

Companies Listed on the Stock Exchange of 

Thailand

นายธนธร  จงศิริฐิติศักด์ิ การบญัชี บท. หนัตรา ระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการนานาชาติ WEI 

InternationalMultidisciplinary Academic 

Conference Barcelona

ณ บาเซโลนํา ประเทศสเปน

18 – 21 มกราคม 2558

126 การพฒันาระบบโปรแกรมการวางแผนการผลิต นายพรเทพ  แก๎วเชื้อ

นายกอบชัย  เมฆดี

น.ส.ศิขรินทร์  เที่ยงทตั

นายวิทยา   นามเสาร์

การจัดการ บท. วาสุกรี ระดับชาติ การประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

คร้ังที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทร์ิน

จังหวัดปทมุธานี  ประเทศไทย

24-ม.ค.-58

127 The Promotion Mix which Affected to 

Consumers Purchase Decision in OTOP Products 

in Suphanburi Province       

นางสาวศุภากร  เอี่ยมอ าพร การตลาด บท. สุพรรณบรีุ ระดับนานาชาติ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2014 International 

Conference on Advanced Management Science

 and Information Engineeing (AMSIE 2014) ณ เขต

บริหารพเิศษฮํองกงแหงํธารณรัฐประชาชนจีน

19 – 20 เมษายน 2558

128 Factors on Appliance of Managerial Accountong 

in relation to the Success of Business 

Operations for Manufcturing Industries in the 

Central Region of Thailand

น.ส.วราภรณ์  นาคใหมํ บท. ระดับนานาชาติ 2015 International Conference on Management 

Engineering and Technology Application 

Information (MEIT 2015)  เขตบริหารพเิศษฮํองกง

แหงํสาธารณรัฐประชาชนจีน

เอกสารที่นักวิจัยขอไป

น าเสนอผลงาน ณ 

ตํางประเทศ  18-21 

เม.ย.58

129 Factors affecting the image of Rajamangala 

University of Technology Suvarnabhumi

น.ส.จุรีพร  สุขสมกิจ บท. ระดับนานาชาติ 2016 International Conference on Management 

Engineering and Technology Application 

Information (MEIT 2015)  เขตบริหารพเิศษฮํองกง

แหงํสาธารณรัฐประชาชนจีน

เอกสารที่นักวิจัยขอไป

น าเสนอผลงาน ณ 

ตํางประเทศ   18-21

เม.ย.58

130 The Relationahip between Ethics of Certified 

Public Accountant to Asean Economic 

Community Preparedness of Certified Public 

Account (CPA) in Thailand

น.ส.ดารารัตน์  โพธิ์ประจักษ์ บท. ระดับนานาชาติ International Busiess Research, Economics,  

Finance and MIS Conference (BREFM) ประเทศ

ญี่ปุุน

เอกสารที่นักวิจัยขอไป

น าเสนอผลงาน ณ 

ตํางประเทศ  20-22 ก.ค.

58

131 Compare the Level of Corporate Responsibility 

Disclosure

นางนราภรณ์  สุขอยูํ บท. ระดับนานาชาติ International Busiess Research,  Economics, 

Finance and MIS Conference (BREFM) ประเทศ

ญี่ปุุน

 20-22 ก.ค.58

132 Service Quality Strategic of Hotel Business: An 

Empirical Study Influence On Service Loyalty

ผศ.ดร.วสุธิดา  นุริตมนต์ การตลาด บท. วาสุกรี ระดับนานาชาติ การประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการใน

ระดับนานาชาติ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุุน

20 – 21 กรกฏาคม 2558

133 The Relationahip between Corporate 

Governance Disclosure and Return of Equity of 

Stakeholders Listed Companies the Stoke 

Exchange of Thailand

ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณี บท. ระดับนานาชาติ International Busiess Research, Economics, 

Finance and MIS Conference (BREFM) ประเทศ

ญี่ปุุน

22 - 21 กรกฎาคม 2558

134 การลดเวลาในกระบวนกาผลิตเคร่ืองแชํเย็น รํุน P นายพรเทพ   แก๎วเชื้อ การจัดการ บท. วาสุกรี ระดับชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 1 ประจ าป ี2558 "The

 1 RMUTL Chiangrai National Conference" 

(RCCON 2015)

22 - 24 มีนาคม 2558

135 การพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์คัมบงั (E-Kanban) เพือ่

การลดต๎นทนุสินค๎าคงคลัง

นายพรเทพ   แก๎วเชื้อ การจัดการ บท. วาสุกรี ระดับชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติ  "วิทยาศาสตร์วิจัย" คร้ังที่ 7 29 - 31 ,มีนาคม 2558

136 COST – BENEFIT ANALYSIS AND INVESTMENT 

VALUATION OF SESBANIA PLANTING IN 

PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE

นางนันทพรรด์ิ   นิตยพงศ์ชัย การจัดการ บท. หนัตรา ระดับนานาชาติ น าเสนอผลงานวิชาการ ณ ตํางประเทศ  กรุงโรม 

ประเทศอิตาลี

18 – 19 กันยายน 2557

137 วิถีการตลาดโคเนื้อในพืน้ที่ภาคใต๎ตอนลํางของประเทศ

ไทย

นางกนกพร   ภาคีฉาย การเงินฯ บท. การเงินฯ ระดับชาติ วารสารวิจัย “วิทยาสารเกษตรศาสตร์ ” สาขา

สังคมศาสตร์ ปทีี่ 35 ฉบบัที่ 2

 ปทีี่ 35 ฉบบัที่ 2

138 ความพงึพอใจในการประยุกต์การเรียนแบบการแขํงขัน นายพรเทพ   แก๎วเชื้อ การจัดการ บท. วาสุกรี ระดับชาติ การประชุมมหานครวิชาการด๎านงานวิจัยด๎านงานวิจัย

และเทคโนดลยีเพือ่การศึกษา คร้ังที่ 8

16 กรกฏาคม 2558
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139 Service Quality Strategic of Hotel Business: An 

Empirical Study Influence On Service Loyalty

ผศ.ดร.วสุธิดา  นุริตมนต์ การตลาด บท. วาสุกรี ระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติ ณ เมืองซัปโปโร ประเทศ ญีปุุน 20 - 21 กรกฎาคม 2558

140 Team-Based Learning to Enhance Thai 

Undertraduate Learners' Achievement 

Motivation in English Report Writing Course

ผศ.นันทวดี  วงษ์เสถียร ศศ. ระดับนานาชาติ European Conference on Language Learing 2015 

 United Kingdom
1-5 ก.ค.58

141 ผลของข๎างกล๎องงอกตํอการเจริญและการผลิตกรดของ

จุลินทรีย์โปรไบโอติก

นายสุรัตน์ วังพกิุล สวพ. ระดับชาติ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

คร้ังที่ 7 (ภาคโปสเตอร์)

วันที่ 1-3 ก.ย. 58

ที่มา :  หนํวยงาน

ข๎อมูล  ณ 30 ก.ย. 58



จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ

35       32    91.43         -          -           3       8.57         -       -   

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0         - #DIV/0!         - #DIV/0!         - #DIV/0!         - #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 12       11    91.67         -          -           1       8.33         -       -   

3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13       12    92.31         -          -           1       7.69         -       -   

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7         7   100.00         -          -           -          -           -       -   

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1         -         -           -          -           1    100.00         -       -   

6 คณะศิลปศาสตร์ 2         2   100.00         -          -           -          -           -       -   

7 วิทยาลัยการจัดการ 0         - #DIV/0!         - #DIV/0!         - #DIV/0!         - #DIV/0!

8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0         - #DIV/0!         - #DIV/0!         - #DIV/0!         - #DIV/0!

9 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 0         - #DIV/0!         - #DIV/0!         - #DIV/0!         - #DIV/0!

นางสาวชิดชนก   นิลพลับ  ต าแหนํง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน

รวมทั้งส้ิน

ที่มา :

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์

ที่ คณะ

จ านวนงานวิจัยหรือ

งานสร๎างสรรค์ ที่

น าไปใช๎ประโยชน์

เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ ทางอ๎อม



สังกดั

สาขา คณะ ศูนย์

1
โครงการการพฒันาหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ รายวชิา 

502-27-01  อเิล็กทรอนิกส์วศิวกรรม  หลักสูตร

วศิวกรรมไฟฟาู  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

สุวรรณภมูิ

รศ.นภทัร วจันเทพนิทร์ วศิวกรรมไฟฟาู วส. นนทบรีุ เชิงพาณิชย์ บ เอลเว(ํประเทศไทย) จก.

2 แนวทางการอนุรักษบ์ทเพลงเกีย่วกบัเหด็ในเชิงสร๎างสรรค์ ดร.บญุสมหญงิ  พลเมืองดี ภาษา ศศ. หนัตรา เชิงสาธารณะ องค์การบริหารสํวนต าบลสามเรือน หนังสือรับรอง

3 การพฒันาความสามารถในการอาํนอยาํงมีวจิารณญาณ

โดยใช๎การสอนด๎วยกลวธิสืีบสอบ

อ.ขวญัชนก  นัยจรัญ ภาษา ศศ. หนัตรา เชิงสาธารณะ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภฏัก าแพงเพชร หนังสือรับรอง

4 ผลของการใช๎สารสกดัจากต๎นขะจาวและหางไหลติอการ

ควบคุมเหบ็ในโคและขี้เร้ือนในสุนัข

ผศ.วรรณดี  แสงดี ชีววทิยา วท. หนัตรา สาธารณะ วดัเวฬุวนาราม เลขที ่389 หมูํ 8 ต าบลแมํทะ 

อ าเภอแมํทะ จงัหวดัล าปาง

5 การปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาสังเคราะหโ์ดยใช๎ถํานกมั

มันต์ทีผ่ลิตจากต๎นไมยราบยกัษ์

นางสาวกาญจนา 

พศิาภาค

เคมี วท. หนัตรา สาธารณะ หมูํบา๎น ต.กบเจา อ.บางบาล จ.

พระนครศรีอยธุยา (นายภมร  เต็มรักษ)์

6 ความต๎องการฝึกอบรมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง

ของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา

นางประนอม  สุขเกือ้ เคมี วท. หนัตรา สาธารณะ/นโยบาย หมูํบา๎น ต.กบเจา อ.บางบาล จ.

พระนครศรีอยธุยา (นาสนิท  พศิาภาค)

7 Thermoelectric Properties of Sn2+-Substituted 

CuFeO2 Delafossite-Oxide

ดร.เอนก 

เจริญภกัดี

ฟสิิกส์ วท. นนทบรีุ สาธารณะ/ด๎านการเรียนการสอน ศูนยว์จิยัเทอร์โมอเิล็กทริก คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร (ผศ.

ทศวรรษ  สีตะวนั)

8 Effect of Annealing Temperature on Structure 

and Optical Properties of

Ta2O5 thin films Prepared by DC Magnetron 

Sputtering

ดร.เอนก  

เจริญภกัดี

ฟสิิกส์ วท. นนทบรีุ สาธารณะ/ด๎านการเรียนการสอน ศูนยว์จิยัเทอร์โมอเิล็กทริก คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร (ผศ.

ทศวรรษ  สีตะวนั)

9 Synthesis and Thermoelectric Properties of 

Cu0.95Pt0.05Fe0.97Sn0.03O2 Delafossite- Oxide

ดร.เอนก  

เจริญภกัดี

ฟสิิกส์ วท. นนทบรีุ สาธารณะ/ด๎านการเรียนการสอน ศูนยว์จิยัเทอร์โมอเิล็กทริก คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร (ผศ.

ทศวรรษ  สีตะวนั)

10 Reinvestigation the thermal and electrical 

transport properties of Tl7Sb2

ดร.เอนก  

เจริญภกัดี

ฟสิิกส์ วท. นนทบรีุ สาธารณะ/ด๎านการเรียนการสอน ศูนยว์จิยันาโนเทคโนโลยบีรูณาการ  คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกนํ (นายวทิยา 

อมรกจิบ ารุง)

11 การพฒันาแหลํงเรียนร๎ูวฒันธรรมทอ๎งถิ่นออนไลน์

จงัหวดัสุพรรณบรีุ

ดร.วชัรี  เพช็รวงษ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศ

บท. สุพรรณ เชิงสาธารณะ วฒันธรรมจงัหวดัสุพรรณบรีุ/30 มกราคม 2558

12 เกมส์ผจญภยั ๗ โบราณสถานอ าเภอสามชุก ดร.วชัรี  เพช็รวงษ์ สารสนเทศ บท. สุพรรณบรีุ เชิงสาธารณะ วดัสามชุก  อ.สามชุก

13 ส่ือวดับางขวากและวดัสามซุกเหมือนจริง ดร.วชัรี  เพช็รวงษ์ สารสนเทศ บท. สุพรรณบรีุ เชิงสาธารณะ วดัสามชุก  อ.สามชุก

14 การสังเคราะหผ์ลกระทบตํอประเทศไทยจากการจดัการ

โครงสร๎างพืน้ฐานด๎านโลจสิติกส์และการปรับรูปแบบโซํ

อปุทานภายใต๎บริบทประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนระยะที่

 2

นายศุภกร    ล้ิมคุณธรรมโม สารสนเทศ บท. วาสุกรี เชิงสาธารณะ การพฒันาระบบโลจสิติกส์ สภาหอการค๎าแหงํ

ประเทศไทย

15 การเพืม่สมรรถนะเพือ่รองรับการเปดิเสรีการค๎าบริการ

ทางบญัชีในอาเซียนของผ๎ูท าบยัชีในจงัหวดัสุพรรณบรีุ

ผ๎ูชํวยศาสตาจารยสุ์รชัย  เอมอกัษร บญัชี บท. สุพรรณบรีุ เชิงสาธารณะ หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั พ ีแอนด์ เอส ออดิท

16 การพฒันาผลิตภณัฑ์หตักรรมทอ๎งถิ่นแบบมีสํวนรํวม : 

กรณีศึกษากลํุมจกัสานตะกร๎าหวาย อ าเภอผักไห ํ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

นางรสสุคนธ ์ แยม๎ทองค า การตลาด บท. วาสุกรี เชิงสาธารณะ พฒันาชุมชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

17 การวเิคราะหศั์กยภาพของธรุกจิทีพ่กัแบบโฮม สเตยเ์พือ่

รองรับการเข๎ารํวมประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

กรณีศึกษาจงัหวดัสุพรรณบรีุ

นางสาวอโณทยั  ทพิเนตร การเงิน บท. วาสุกรี เชิงสาธารณะ บริษทั อยธุยาอนิเตอร์เซอร์วสิ จ ากดั

18 การรับร๎ูสารสนเทศเกีย่วกบัอยธุยาของนักทอํงเทีย่วทีม่า

ทอํงเทีย่ว จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

ผศ.วทิยา  ประพณิ สารสนเทศ บท. หนัตรา เชิงสาธารณะ บริษทั อยธุยาอนิเตอร์เซอร์วสิ จ ากดั

19 ผลกระทบจากการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนตํอ

เกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวในจงัหวดัสุพรรณบรีุ ปเีพาะปลูก 

๒๕๕๖/๒๕๕๗

นางสาวเพยีงทพิย ์ ศรีบญุเรือง การเงิน บท. สุพรรณบรีุ เชิงสาธารณะ ส านักงานเกษตรเกษตร อ าเภอศรีประจนัต์

20 การศึกษาปญัหาการบริหารจดัการธรุกจิทีพ่กัในเขต

อ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบรีุ

ดร.ลัดดาวลัย ์ส าราญ การจดัการ บท. สุพรรณบรีุ เชิงสาธารณะ หา๎งหุน๎สํวนจ ากดั หวงักู๏แอนด์ปา๋  ทราเวล

21 การบริการวชิาการทีก่อํใหเ๎กดิรายได๎กบัหนํวยงาน

ภายนอก

คณะกรรมการบริการวชิาการ บท. สุพรรณบรีุ เชิงพาณิชย์ หนํวยงานภายนอก

22 คลังปญัญาชุมชน เกษตรพชืไรํ: ปราชญไ์ทย นาย

ประเสริฐ  ปัน้ปล๎อง

นางสาวเบญ็จมาส  นาควงษ์ การจดัการ บท. สุพรรณบรีุ เชิงสาธารณะ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอคํายบางระจนั

23 การวเิคราะหต๎์นทนุและผลตอบแทนการปลูกออ๎ยของ

เกษตรกร

นางนราภรณ์  สุขอยูํ บญัชี บท. วาสุกรี เชิงสาธารณะ ผ๎ูจดัการสหกรณ์ผ๎ูปลูกพชืผักผลไม๎สระบรีุ จ ากดั

24 โครงการเพิม่มุลคําผลิตภณัฑ์แปรรูปจากกล๎วย ดร.วจิติรา  เหลียวตระกลู วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีาร

อาหาร

ทอ. หนัตรา เชิงสาธารณะ กลํุมสตรีบา๎นแค ต าบลบา๎นแค อ าเภอผักไห ํ

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

แบบฟอร์มการน าไปใช๎

ประโยชน์ คลินิกเทคโนโลย ี

มทรส.

25 การใช๎เคร่ืองใหอ๎าหารปลาอตัโนมัติและเคร่ืองใหอ๎ากาศ

อยาํงมีประสิทธภิาพในการเล้ียงปลานิลแดงในกระชังใน

บอํดิน

รศ.เจษฏา  อสิเหาะ วทิยาศาสตร์การ

ประมง

ทอ. หนัตรา เชิงพานิชย์ 1.บริษทัชุมแสง

2.ภมูิพฒัน์ฟาร์ม จ.นครนายก

3.บางปะกงฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ฐานขอ้มลูจ านวนงานวิจยั หรอืงานสรา้งสรรค์ ที่น าไปใชป้ระโยชน์

ที่ ชื่อผลงานวจิยัหรืองานสร๎างสรรค์ น าไปใช๎ประโยชน์
ชื่อผ๎ูน าไปใช๎ประโยชน์/คณะ (ค าน าหน๎าชื่อ/

ชื่อ/สกลุ)
การน าไปใช๎ประโยชน์ ชื่อหนํวยงาน/ผ๎ูใช๎ประโยชน์ เอกสารหลักฐาน



สังกดั

สาขา คณะ ศูนย์

ที่ ชื่อผลงานวจิยัหรืองานสร๎างสรรค์ น าไปใช๎ประโยชน์
ชื่อผ๎ูน าไปใช๎ประโยชน์/คณะ (ค าน าหน๎าชื่อ/

ชื่อ/สกลุ)
การน าไปใช๎ประโยชน์ ชื่อหนํวยงาน/ผ๎ูใช๎ประโยชน์ เอกสารหลักฐาน

26 การประยกุต์ใช๎กล๎องเวบ็แคมและเทคนิคการ

ประมวลผลจากภาพดิจติอลส าหรับตรวจวดัความเข๎ม

ของแอมโมเนียรวม และไนไตรทใ์นน้ าจดื

รศ.เจษฏา  อสิเหาะ วทิยาศาสตร์การ

ประมง

ทอ. หนัตรา เชิงสาธารณะ 1.หอ๎งปฏบิติัการคุณภาพน้ า ภาควชิาเพาะเล้ียง

สัตวน์้ า คณะประมง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

2.หอ๎งปฏบิติัการคุณภาพน้ า สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์การประมง  คณะทอ. มทรส.

27 เทคนิคใหมํส าหรับการนับไขํปลา : ด๎วยโปรแกรม 

Imagel

รศ.เจษฏา  อสิเหาะ วทิยาศาสตร์การ

ประมง

ทอ. หนัตรา เชิงสาธารณะ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การประมง  คณะทอ.

 มทรส.

28 การถํายทอดเทคโนโลยกีารปลูกข๎าวโพด ผศ.วสุ  สันติมิตร พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา เชิงสาธารณะ เกษตรกร

29 การบรูณาการเทคโนโลยกีารปลูกข๎าวโพดเทยีนบา๎น

เกาะกบัภมูิปญัญาเกษตรกร

ผศ.วสุ  สันติมิตร พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา เชิงสาธารณะ สถาบนัวจิยัและพฒันา หนังสือรับรอง

30 การพฒันาเคร่ืองผลิตดอกไม๎จนัทร์เพือ่สิสาหกจิชุมชนวดั

ไผํโสมนริทร์

รศ.อ านวยพศ  ทองค า เทคโนโลยี

เคร่ืองจกัรกลเกษตร

ทอ. หนัตรา เชิงสาธารณะ กลํุมวสิาหกจิชุมชนวดัไผํโสมนรินทร์ หนังสือรับรอง

31 เคร่ืองแหวกรํองต๎นข๎าวเพือ่กลํุมเกษตรกรหมูํที ่5 ต.

ปลายกดั อ.บางซ๎าย จ.พระนครศรีอยธุยา

รศ.อ านวยพศ  ทองค า เทคโนโลยี

เคร่ืองจกัรกลเกษตร

ทอ. หนัตรา เชิงสาธารณะ กลํุมวสิาหกจิชุมชนวดัไผํโสมนรินทร์ หนังสือรับรอง

32 พฒันาการเพาะเหด็ตับเตําเหด็เอคโตไมคอร์ไรซํา รศ.ดร.รววีรรณ  เด่ือมขันมณี พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา เชิงสาธารณะ ผ๎ูทีรํ่วมงานและผ๎ูทีส่นใจ น าเสนอโปสเตอร์"การประชุม

วชิาการระดับนานาชาติ 

มหาวทิยาลัยเทคโนดลยรีาช

มงคลคร้ังที ่6 ณ.มทร.อสีาน 

นครราชสีมา 

อ.เมืองจ.นครราชสีมา

33 พฒันาการเพาะเหด็ตับเตําเหด็เอคโตไมคอร์ไรซํา รศ.ดร.รววีรรณ  เด่ือมขันมณี พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา เชิงสาธารณะ ชุมชนทีป่ลูกเหด็ ต.สามเรือน และผ๎ูสนใจ น าเสนอโปสเตอร์"งานวนัเหด็

ตับเตําคร้ังที ่6" ต.สามเรือน 

อ.บางปะอนิ จ.

พระนครศรีอยธุยา

34 การประยกุต์ใช๎การประมวลผลภาพและคล่ืนหลายชํวง

ความถี่ในการผลิตข๎าว

รศ.ดร.รววีรรณ  เด่ือมขันมณี พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา เชิงสาธารณะ ผ๎ูทีรํ่วมงานและผ๎ูทีส่นใจ น าเสนอ โปสเตอร์ "มหกรรม

งานวจิยัแหงํชาติ 2557"

35 การประยกุต์ใช๎การประมวลผลภาพและคล่ืนหลายชํวง

ความถี่ในการผลิตข๎าว

รศ.ดร.รววีรรณ  เด่ือมขันมณี พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา เชิงสาธารณะ ผ๎ูทีรํ่วมงานและผ๎ูทีส่นใจ น าเสนอ โปสเตอร์ "การ

ประชุมวชิาการ The 5 th 

Rajamangala University of 

Technology Internationnal 

Conferrence (5 th 

RMUTIC)  Technology and 

Innovation towards 

ASEAN )

ทีม่า :  หนํวยงาน

ข๎อมูล  ณ 30 ก.ย. 58



จ านวน ร๎อยละ

               576.00                253              43.92

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                  90.00                  23              25.56

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                  73.00                  23              31.51

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                153.50                118              76.87

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  93.00                  19              20.43

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                  89.00                  43              48.31

6 คณะศิลปศาสตร์                  77.00                  27              35.06

7 วทิยาลัยการจัดการ                         -                    - #DIV/0!

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา                    0.50                    -                  -   

* จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า  ณ กันยายน 2558

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารยประจ าและนักวจิัยประจ าใหนับระยะเวลาการท างาน ดังนี
้
 9-12 เดือน คิดเปน 1 คน
 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
 นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถน ามานับได๎

นางสาวชิดชนก   นิลพลับ  ต าแหนํง  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน

รวมทั้งส้ิน

ที่มา :

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รบัการพัฒนาด้านการวิจัยต่อปี

ที่ คณะ

จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย

ประจ าทั้งหมด

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่

ได๎รับการพฒันาด๎านการวจิัยตํอปี



ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน

ที่มา :



ที่ หัวข๎อที่ได๎รับการพัฒนา
หนํวยงานที่จดัการพัฒนา

ด๎านการวิจยั
วัน/เดือน/ปี ที่จดั

จ านวนชัว่โมงที่

ได๎รับการพัฒนา
สถานที/่จงัหวัด

สาขา คณะ ศูนย์

1  ผศ.ดร.อ านาจ    จ ารัสจรุงผล วส. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31-ม.ีค.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

2 . ผศ.ภัทราวดี   ศิริวรรณ วส. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31-ม.ีค.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

3   ผศ.ร าพึง    เจริญยศ วส. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31-ม.ีค.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

4  ดร.ศรีสุดา   ไชยทองสุก วส. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31-ม.ีค.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

5 . อาจารย์ณัฐวดี  เตมียกลุ วส. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31-ม.ีค.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

6  อาจารย์กฤษณะ  จริสารสวัสด์ิ วส. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31-ม.ีค.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

7  อาจารย์ภัทรมาศ  เทียมเงิน วส. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31-ม.ีค.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

8  อาจารย์อภิโชติ  อุฬารตินนท์ วส. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31-ม.ีค.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

9 ดร.ณัฐวฒิุ   อนิทบตุร วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่2)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

10 ดร.ไพบลูย ์ เกยีรติสุขคณาธร วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่2)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

11  ดร.เฉลียว  เกตุแกว๎ วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่2)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

12  ดร.เชิดศักด์ิ   สุขศิริพฒันพงษ์ วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่2)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

13 อาจารยอ์รวรรณ  จนัทสุทโธ วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่2)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 สถาบันวิจยัและพัฒนา/

พระนครศรีอยุธยา

14 อาจารย์อาทิมา  ดวงจนัทร์ วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่3)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พค.58

โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

15 อาจารย์ณฐพงศ์ จนัทร์เพ็ชร วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่3)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พค.58

โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

16 ดร.วาณิช  นิลนนท์ วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่3)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พค.58

โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

17 อาจารย์ทินกร  เขียวรี วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่3)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พค.58

โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

18 ดร.สมพร  ศรีวัฒนผล วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่3)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พค.58

โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

19  อาจารย์ธานี  สมวงศ์ วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่3)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พค.58

โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

20 ผศ.วารุณี กรุดพันธ์ วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่3)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พค.58

โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

21 ดร.สมพงษ์ พิริยายนต์ วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่3)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พค.58

โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

22 อาจารย์ประวิทย์  ตฤณรัชตเมธี วส. โครงการพฒันาโจทยว์จิยัเชิงบรูณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เปน็

ส าคัญ (กจิกรรมที ่3)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พค.58

โรงแรมนนทบุรีพาเลซ 22

23 ดร.ฐิติกร  โพธิศ์รีบิ้ง โยธา วส. นนทบุรี โครงการนักวิจยัต๎นกล๎าพัฒนาสุวรรณภูมิ สถาบันวิจยัและพัฒนา 22 กค.58 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

24 ดร.อรวลี อมรลีตระกลุ สถาปัตยกรรม วส. นนทบุรี โครงการนักวิจยัต๎นกล๎าพัฒนาสุวรรณภูมิ สถาบันวิจยัและพัฒนา 22 กค.58 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

25

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟูา

วส. นนทบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

26

ผศ.พัชระ  กญัจนกาญจน์

สาขาวิชา

วิศวกรรม

เคร่ืองมือและ

แมํพิมพ์

วส. นนทบุรี

การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

27

นายธานิท อํอนปรางค์

สาขาวิชา

วิศวกรรม

เคร่ืองมือและ

แมํพิมพ์

วส. นนทบุรี

การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

28

นายสัญญา ค าจริง

สาขาวิชา

วิศวกรรม

เคร่ืองมือและ

แมํพิมพ์

วส. นนทบุรี

การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

29

นายเฉลิม ขุนเอียด

สาขาวิชา

วิศวกรรม

เคร่ืองมือและ

แมํพิมพ์

วส. นนทบุรี

การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ฐานบันทึกข้อมูลอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้บัการพัฒนาดา้นการวิจัย

ชือ่ผ๎ูที่ได๎รับการพัฒนาด๎านการวิจยั (ค า

น าหน๎าชือ่/ชือ่/สกลุ)

สังกดั



ที่ หัวข๎อที่ได๎รับการพัฒนา
หนํวยงานที่จดัการพัฒนา

ด๎านการวิจยั
วัน/เดือน/ปี ที่จดั

จ านวนชัว่โมงที่

ได๎รับการพัฒนา
สถานที/่จงัหวัด

สาขา คณะ ศูนย์

ชือ่ผ๎ูที่ได๎รับการพัฒนาด๎านการวิจยั (ค า

น าหน๎าชือ่/ชือ่/สกลุ)

สังกดั

30

ดร.ภาสพิรุฬห์ ศรีส าเริง

สาขาวิชา

วิศวกรรม

เคร่ืองมือและ

แมํพิมพ์

วส. นนทบุรี

การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

31

อาจารย์ปกรณ์ สมบูรณ์กจิ

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟูา

วส. นนทบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

32

ผศ.ดร.ยุทธนา กนัทะพะเยา

สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟูา

วส. นนทบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

33 นายอานนท์ พํวงชิงงาม สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟูา

วส. สุพรรณบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

34 ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จนัทร์ตรี สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟูา

วส. สุพรรณบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

35 นายปฎิวัติ บุญมา สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟูา

วส. สุพรรณบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

36 นายวิสุทธิ ์ตันติรํุงเรือง สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟูา

วส. สุพรรณบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

37 นางวันทิตา ปาลิเอกวุฒิ วสาขาวิชา

วิศวกรรม

ส่ิงแวดล๎อม

วส. นนทบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

38 นางสาวปิติพร มโนค๎ุน วสาขาวิชา

วิศวกรรม

ส่ิงแวดล๎อม

วส. นนทบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

39 นายณฐพงศ์ จนัทร์เพ็ชร์ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. นนทบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

40 นายสุทธิสาร อนันตรัตนชัย สาขาวิชา

วิศวกรรมอุต

สาหการ

วส. นนทบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

41 นายพิพัฒน์ สุจติธรรมกลุ สาขาวิชา

วิศวกรรมอุต

สาหการ

วส. นนทบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

42 อาจารย์อนุชา ขวัญสุข สาขาวิชา

วิศวกรรมอุต

สาหการ

วส. นนทบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

43 นายปพน สมประสงค์ สาขาวิชา

วิศวกรรมอุต

สาหการ

วส. นนทบุรี
การเขียนบทคัดยํอภาษาองักฤษในบทความวิจยั(Intensive covrse of 

Writing and Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มท

รส.นนทบุรี

19-23 พ.ค. 58

40 ชม.

อาคาร 18 ชัน้ 6  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ฯ จงัหวัด

นนทบุรี

44 อ.ศิริศักด์ิ  ชัวชุม สังคมศาสตร์ฯ ศศ. หันตรา เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

45 ดร.พลารัก  ไชยโย ภาษา ศศ. สุพรรณบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

46 อ.สุพรรณี  อาศัยราช ภาษา ศศ. สุพรรณบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

47 อ.วิไลลักษณ์  แกว๎กระจาํง ภาษา ศศ. สุพรรณบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

48 อ.จติราภรณ์  เถรวัตร ทํองเที่ยว ศศ. สุพรรณบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

49 อ.จฬุารัตน์  ชัยพิทักษ์ ภาษา ศศ. หันตรา เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

50 อ.ประสงค์  ทองสา สังคมศาสตร์ฯ ศศ. สุพรรณบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

51 อ.สัมพันธ์  สุกใส สังคมศาสตร์ฯ ศศ. นนทบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

52 อ.จริาณีย์  พันมูล สังคมศาสตร์ฯ ศศ. นนทบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

53 อ.วโรทัย  สมมิตร ภาษา ศศ. นนทบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

54 อ.ปวีณา  จนัทร์สุวรรณ ภาษา ศศ. นนทบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

55 อ.ศิลาวุฒิ  แฉํงเจริญ ภาษา ศศ. นนทบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

56 น.ส.วิภาพร  ไกรศรี จนท. ศศ. นนทบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา



ที่ หัวข๎อที่ได๎รับการพัฒนา
หนํวยงานที่จดัการพัฒนา

ด๎านการวิจยั
วัน/เดือน/ปี ที่จดั

จ านวนชัว่โมงที่

ได๎รับการพัฒนา
สถานที/่จงัหวัด

สาขา คณะ ศูนย์

ชือ่ผ๎ูที่ได๎รับการพัฒนาด๎านการวิจยั (ค า

น าหน๎าชือ่/ชือ่/สกลุ)

สังกดั

57 น.ส.วรรณภา  ใหญํมาก จนท. ศศ. หันตรา เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

58 น.ส.ภัทร์ฐิตา  สุภาโสต จนท. ศศ. หันตรา เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

59 นางสุดารัตน์  อ่ าปั้น จนท. ศศ. หันตรา เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุนอุดหนุน

การวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

60 ดร.ณัฐวิภา  วิริยา ภาษา ศศ. นนทบุรี พัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เป็นส าคัญ สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 มีนาคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

61 ผศ.รํุงภัสสรณ์  ศรัทราธนพัฒน์ ภาษา ศศ. นนทบุรี พัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เป็นส าคัญ สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 มีนาคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

62 อ.จริาณีย์  พันมูล สังคมศาสตร์ฯ ศศ. นนทบุรี พัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เป็นส าคัญ สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 มีนาคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

63 ผศ.ลัดดา  แพรภัทริศุทธิ์ สังคมศาสตร์ฯ ศศ. หันตรา พัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เป็นส าคัญ สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 มีนาคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

64 อ.วรรษา  พรหมศิลป์ ทํองเที่ยว ศศ. หันตรา พัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์เป็นส าคัญ สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 มีนาคม 2558 8 ช.ม. ศูนย์หันตรา

65 ดร.ธารนี  นวัสนธี ทํองเที่ยว ศศ. หันตรา เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอโครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิง

บูรณาการ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พฤษภาคม 2558 8 ช.ม. นนทบุรี

66 อ.สัมพันธ์  สุกใส สังคมศาสตร์ฯ ศศ. นนทบุรี เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอโครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิง

บูรณาการ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พฤษภาคม 2558 8 ช.ม. นนทบุรี

67 อ.อนุสรณ์  แซํจนัทร์ ภาษา ศศ. นนทบุรี เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอโครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิง

บูรณาการ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พฤษภาคม 2558 8 ช.ม. นนทบุรี

68 อ.จฬุารัตน์  ชัยพิทักษ์ ภาษา ศศ. หันตรา เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอโครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิง

บูรณาการ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พฤษภาคม 2558 8 ช.ม. นนทบุรี

69 อ.ปวีณา  จนัทร์สุวรรณ ภาษา ศศ. นนทบุรี เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอโครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิง

บูรณาการ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พฤษภาคม 2558 8 ช.ม. นนทบุรี

70 อ.สุภาวดี  เผือกฟัก สังคมศาสตร์ฯ ศศ. สุพรรณบุรี เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอโครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิง

บูรณาการ

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15 พฤษภาคม 2558 8 ช.ม. นนทบุรี

27

71 รศ.ระวีวรรณ  สุวรรณศร พืชศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

72 ผศ.ดร.อ านาจ  ศิลวัตร - ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

73 รศ.ดร.รวีวรรณ เด่ือมขันมณี พืชศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

74 รศ.อุดมลักษณ์  มัจฉาชีพ พืชศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

75 ผศ.ดร.ศรีปาน  เชยกล่ินเทศ พืชศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

76 ผศ.ทศพร  นามโฮง วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

การอาหาร

ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

77 ผศ.สุริยา  แกว๎กอง สัตวศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

78 รศ.เจษฎา  อิสเหาะ วิทยาศาสตร์

การประมง

ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

79 ผศ.สุรเชษฐ์  บ ารุงคีรี เทคโนโลยี

เคร่ืองจกัรกล

เกษตร

ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

80 รศ.อ านวยพศ  ทองค า เทคโนโลยี

เคร่ืองจกัรกล

เกษตร

ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

81 รศ.ดร.สุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์ พืชศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

82 นางสาวจนัทร์เพ็ญ  บุตรใส วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

การอาหาร

ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

83 ผศ.ดร.สุภาวดี  โกยดุลย์ วิทยาศาสตร์

การประมง

ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

84 ผศ.ฐานิศวร์  ชิตธนาเศรษฐ์ สัตวศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

85 ผศ.มานะ  สุภาดี สัตวศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

86 นางสาวเสนํห์  บัวสนิท วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

การอาหาร

ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

87 ผศ.ละอองศรี  ศิริเกษร พืชศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา



ที่ หัวข๎อที่ได๎รับการพัฒนา
หนํวยงานที่จดัการพัฒนา

ด๎านการวิจยั
วัน/เดือน/ปี ที่จดั

จ านวนชัว่โมงที่

ได๎รับการพัฒนา
สถานที/่จงัหวัด

สาขา คณะ ศูนย์

ชือ่ผ๎ูที่ได๎รับการพัฒนาด๎านการวิจยั (ค า

น าหน๎าชือ่/ชือ่/สกลุ)

สังกดั

88 นางสาวสุภาพร  พาเจริญ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

การอาหาร

ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

89 ดร.ทัศนีย์  นลวชัย วิทยาศาสตร์

การประมง

ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

90 ผศ.วสุ  สันติมิตร พืชศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

91 ผศ.กมลลักษณ์  ล๎อทอง พืชศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

92 ผศ.อติชาติ  ภูมิวณิชชา สัตวศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

93 ผศ.วชิรา  สารฤทธิ์ พืชศาสตร์ ทอ. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจยั คณะทอ. 23-ม.ิย.-58 6 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา 23

94 ดร.เอนก เจริญภักดี ฟิสิกส์ วท. นนทบุรี น าเสนอผลงาน เข๎ารํวมการประชุมทาง

วิชาการอุดมศึกษาไทย

และไต๎หวัน คร้ังที่ 4

23-26  พ.ย. 58 12 ณ ประเทศไต๎หวัน

95 ดร.เบญจพร สวํางศรี คณิตศาสตร์ วท. สุพรรณบุรี น าเสนอผลงาน เข๎ารํวมและน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการใน

งานวิจยันานาชาติด๎าน

ศิลปวัฒนธรรม
20-21 พ.ย.58

9 ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม

96 ดร.ธีระยุทธ เพลิดพร้ิง ฟิสิกส์ วท. นนทบุรี น าเสนอผลงาน เข๎ารํวมน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการระดับ

นานาชาติ

28-30 พ.ค. 58 18 ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

97 ดร.เบญจพร สวํางศรี คณิตศาสตร์ วท. สุพรรณบุรี เข๎ารํวมประชุมวิชาการ เข๎ารํวมประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ราชภัฎร์ธานี

วิจยั คร้ังที่ 10 "งานวิจยั

และงานสร๎างสรรค์ เพื่อ

พัฒนาท๎องถิน่ที่ยัง่ยืน"
20-21 พ.ย.58

12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์

ธานี

98 ดร.เอนก เจริญภักดี ฟิสิกส์ วท. นนทบุรี เข๎ารํวมสัมมนา เข๎ารํวมสัมมนาวิชาการ

เร่ือง "อุดมศึกษากบัการ

ปฏิบัติการศึกษา"

5-7 ก.พ.58 18 ณ เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอน

เวนชัน่ เซ็นเตอร์ อุดรธานี

99 นายประดิษฐ์ สงค์แสงยศ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

วท. หันตรา เข๎ารํวมประชุมและน าเสนอผลงานทางวิชาการ เข๎ารํวมประชุมวิชาการ

และน าเสนอผลงานทาง

วิชาการระดับนานาชาติ 

2015

7-11 เม.ย. 58 12 ณ เมืองโตเกยีว ประเทศญี่ปุุน

6

100 ดร.พนิดา  หลํอวงศ์ตระกลู วท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 3 เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอ

โครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อให๎ได๎รับ

ทุนอุดหนุนการวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15-พ.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

101 ดร.รุจริา  คงนุย๎ วท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 3 เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอ

โครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อให๎ได๎รับ

ทุนอุดหนุนการวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15-พ.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

102 ดร.วิชนี  มีโต วท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

103 ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป วท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 3 เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอ

โครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อให๎ได๎รับ

ทุนอุดหนุนการวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15-พ.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

104 ดร.สามารถ  ตํายขาว วท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 3 เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอ

โครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อให๎ได๎รับ

ทุนอุดหนุนการวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15-พ.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

105 ดร.สุธิษา  เละเซ็น วท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 3 เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอ

โครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อให๎ได๎รับ

ทุนอุดหนุนการวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15-พ.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

106 ผศ.ชืน่สุมณ  ยิม้ถิน วท. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยัสถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

107 ผศ.ดร.ทักษิณา  เครือหงส์ วท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 3 เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอ

โครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อให๎ได๎รับ

ทุนอุดหนุนการวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15-พ.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

108 ผศ.พินทุศร  ปัสนะจะโน วท. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

109 อ.ธนวัฒน์  พงษ์สุวรรณ วท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา



ที่ หัวข๎อที่ได๎รับการพัฒนา
หนํวยงานที่จดัการพัฒนา

ด๎านการวิจยั
วัน/เดือน/ปี ที่จดั

จ านวนชัว่โมงที่

ได๎รับการพัฒนา
สถานที/่จงัหวัด

สาขา คณะ ศูนย์

ชือ่ผ๎ูที่ได๎รับการพัฒนาด๎านการวิจยั (ค า

น าหน๎าชือ่/ชือ่/สกลุ)

สังกดั

110 อ.ลักษนันท์  พลอยวัฒนาวงษ์ วท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

111 อ.สิทธิกร  มังคลา วท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

112 อ.อนุชา  ซาเฮาะ วท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 3 เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอ

โครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อให๎ได๎รับ

ทุนอุดหนุนการวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15-พ.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

113 ดร.คมสันต์  งามข า คอ. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

114 ดร.พงศ์ศักด์ิ  เกดิลาภี

คอ.

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

115 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

การผลิตแกส็ชีวมวลจากเปลือกกระจบัโดยแกส็ซิฟิเคชัน่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา

มงคลรัตนโกสินทร์

12-14 พฤศจกิายน 2557 14  ชัว่โมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ จงัหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

116 โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

เร่ือง Master plan for restoring art and cultural at 

WatsarBaukum

 กรกฎาคม - ธันวาคม 

2557

117 อ.จนัทิมา  หิรัญอํอน คอ. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

118 อ.ณัฎฐ์  สิริวรรธนานนท์ คอ. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

119 อ.ธงชัย  อรัญชัย คอ. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

120 อ.พีรพล  จนัทร์หอม คอ. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 3 เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอ

โครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อให๎ได๎รับ

ทุนอุดหนุนการวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15-พ.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

121 อ.ภีรศักด์ิ  เผําผาง คอ. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 3 เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอ

โครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อให๎ได๎รับ

ทุนอุดหนุนการวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15-พ.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

122 อ.อายุทธ์  เรืองทอง คอ. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 3 เทคนิคการพัฒนาข๎อเสนอ

โครงการวิจยัและแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการเพื่อให๎ได๎รับ

ทุนอุดหนุนการวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 15-พ.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

123 อ.รํุงโรจน์  แกว๎ศรีงาม คอ. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

124 อ.วัชรพงษ์  เล็กสุวงษ์ คอ. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

125 อ.สุธี  ล้ีจงเพิ่มพูน คอ. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

126 อ.สุริยา ประสมทอง คอ. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

127 อ.เอกชัย  รัตนบรรลือ คอ. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

นายจรัีฐติกลุ  กล๎าหาญ วิศวกรรมเคร่ือง

กล

คอ. สุพรรณบุรี

อ.กฤตย์ตนัย  ธารารัตนสุวรรณ คอ.
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Problems and Need Help of Frozen Shrimp Industry 

Small and Medium in the Central Region of the 

Lower Three Provinces

ICIEM 2014 27-28 ตุลาคม 2557 14 ชัว่โมง ประเทศสเปน

เร่ือง การพัฒนาส่ือการสอนมัลติมีเดีย รายวิชา "เขียนแบบ

วิศวกรรม" สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 28-29 พ.ค. 58 14 ชัว่โมง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

จงัหวัดสงขลา

เร่ือง ปัญหาในการประกอบกจิการและความต๎องการ

ชํวยเหลือของอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะเพื่อ

การสํงออก ตามพิกดัอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2-3 ก.ค. 58 14 ชัว่โมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

จงัหวัดอุบลราชธานี

เข๎ารํวมการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ  มอบ. วิจยั คร้ังที่ 

9  อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอุบลราชธานี (ภาคโปสเตอร์) 

โดยตีพิมพ์เผยแพรํในวารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ 

มอบ. วิจยั คร้ังที่ 9 "การพัฒนาท๎องถิน่สํูภูมิภาคอาเซียน: 

ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน" (ฉบับบทคัดยํอ) หน๎า 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2-3 ก.ค. 58 14  ชัว่โมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วา

รินช าราบ จงัหวัดอุบลราชธานี

Experimental  Investigation of Energy Performance 

of Split type Air Conditioning for building under 

various indoor set point temperatures and different 

air flow rates through cooling coil

13-14 พฤศจกิายน 2557 14 ชัว่โมง ประเทศญี่ปุุน

A study of Energy in Split type Air Conditioning 

System Using Alternative Refregerant

SEGA 04 30-31 มีนาคม 2558 14 ชัว่โมง โรงแรมชฎา  กรุงเทพมหานคร

130 นายนิกร  สุกขชาติ วิศวกรรมอุต

สาหการ

คอ. นนทบุรี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน วิชาโลหะวิทยาใน

งานวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  24 มกราคม 2558 7 ชัว่โมง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  จงัหวัด

ปทุมธานี

131 นายด าเนิน  ไชยแสน วิศวกรรมอุต

สาหการ

คอ. สุพรรณบุรี รูปแบบการบริหารจดัการที่ดี ในมุมมองของบุคลากรคณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

29-30 มกราคม 2558 7 ชัว่โมง

132 ดร.บุญธิดา  ชุนงาม วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์

คอ. สุพรรณบุรี เร่ือง Effect of using Games in Domputer 

Programming on Flowchart Learning and Retention 

for Undergraduate Student

ICCAI'15 18-19 ม.ิย. 58 14 ชัว่โมง บาศญํา บีซ โฮเทล แอนด์ รี

สอร์ท พัทยา  จงัหวัดชลบุรี

133 นายสยามรัฐ  เพิกอาภรณ์ เจา๎หน๎าที่

บริหารงาน

ทั่วไป

คอ. สุพรรณบุรี เร่ือง การศึกษาผลกระทบของชํองวํางอากาศของเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟูาตามแนวแกนหมุนของกงัหันลมผลิตกระแสไฟฟูา

 / เร่ือง Influences of Relative Humidity on the 

Electric Field and Potential on Suspension Insulator 

String

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล  / Eco-Energy

 and Materials Science 

and Engineering 

Symposium

 27-29 พ.ค. 58 /11-14 

ม.ิย. 58

7 ชัว่โมง /21  

ชัว่โมง

โรงแรม A-one The Royal 

Cruise  จงัหวัดชลบุรี / โรงแรม

 พีซลากนูํา รีสอร์ทแอนด์สปา  

จงัหวัดกระบี่

134 นายวิชัย  นระมาตย์ ผ๎ูปฏิบัติงาน

ห๎องปฏิบัติการ

คอ. สุพรรณบุรี เข๎ารํวมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 คร้ังที่ 6  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ระหวํางวันที่ 23-25 ก.ค. 57 โดยตีพิมพ์เผยแพรํในรายงาน

สืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลคร้ังที่ 6 ฉบับเดือนมิถุนายน 2558  หน๎า

 121-127

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

23-25 ก.ค. 57 14 ชัว่โมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์

พระนครศรีอยุธยา  หันตรา

135 นายสุประวิทย์  เมืองเจริญ วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

และ

โทรคมนาคม

คอ. สุพรรณบุรี Design and of Frequency Filter with Finite Impulse 

Reaponse

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

12-16  มกราคม 2558 14 ชัว่โมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์

พระนครศรีอยุธยา  หันตรา

136 ดร.ณัฐพัชร์ ลาภบ ารุงวงศ์ บท. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29-ม.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

137 ดร.วัชรี  เพ็ชรวงษ์ บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

138 ดร.แสงทอง  บุญยิง่ บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

139 ผศ.กนัธิชา ทองพูล บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

140 ผศ.จทัรวัทน์  อัครเมธานนท์ บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

141 ผศ.ชสนา  หยกสหชาติ บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

142 ผศ.ดร.จนัทนา  แสนสุข บท. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

143 ผศ.ภัทรวดี  ภัทรกลุพงษ์ บท. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29 มกราคม 2558 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

144 ผศ.มงคล  ณ ล าพูน บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

นนทบุรี128 ผศ.ดร.เทพนารินทร์  ประพันธ์พัฒน์ วิศวกรรมอุต

สาหการ

หันตรา

คอ.

129 ดร.นิรันดร์  วัชโรดม วิศวกรรมเคร่ือง

กล

คอ.



ที่ หัวข๎อที่ได๎รับการพัฒนา
หนํวยงานที่จดัการพัฒนา

ด๎านการวิจยั
วัน/เดือน/ปี ที่จดั

จ านวนชัว่โมงที่

ได๎รับการพัฒนา
สถานที/่จงัหวัด

สาขา คณะ ศูนย์

ชือ่ผ๎ูที่ได๎รับการพัฒนาด๎านการวิจยั (ค า

น าหน๎าชือ่/ชือ่/สกลุ)

สังกดั

145 ผศ.วรรณา  ศรีเพ็ชราพร บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

146 ผศ.สุรชัย  เอมอักษร บท. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29-ม.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

147 อ.จนัทร์เพ็ญ  วรรณารักษ์ บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

148 อ.จฑุาทิพ  ทุมขุนทด บท. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29-ม.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

149 อ.เนรัญชรา  บุญเกษม บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

150 อ.ปวันนพัสตร์  ศรีทรงเมือง บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

151 อ.ปัทมา  พุทธชาด บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

152 อ.พรเทพ  แกว๎เชือ้ บท. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29-ม.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

153 อ.ศศินันท์  ศาสตร์สาระ การเงินและ

เศรษฐศาสตร์

บท. วาสุกรี โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั /เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุน

วิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 19 ม.ค. 58 / 22-23 

มิถุนายน 58

มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

154 อ.ศุภกร  ล้ิมคุณธรรมโม บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

155 อ.สุกญัญา  เจริญกจิธนลาภ บท. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29-ม.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

156 อ.สุตาภัทร  จนัทร์ประเสริฐ บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 2 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ชุมชนและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) 

จงัหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจยัและพัฒนา 22-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

157 อ.สุธาทิพย์  เลิศวิวัฒน์ชัยพร บท. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29-ม.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

158 อ.ไสว  เทศพันธ์ บท. โครงการพัฒนาโจทย์วิจยัเชิงบูรณาการโดยเน๎นผ๎ูใช๎ประโยชน์

เป็นส าคัญ กจิกรรมที่ 1 การก าหนดโจทย์วิจยัจากวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs)

สถาบันวิจยัและพัฒนา 31 ม.ีค.58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

159 อ.อนุทิตา  เล็กเพชร สารสนเทศ บท. สุพรรณบุรี โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจยั

สถาบันวิจยัและพัฒนา 29-ม.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ /

พระนครศรีอยุธยา

160 นางกลัยาณี                นุย๎ฉิม สารสนเทศ บท. นนทบุรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

161 นายไพฑูรย์                 จนัทร์เรือง สารสนเทศ บท. นนทบุรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

162 นางสาวจติรลดา            พรหมมากรณ์ สารสนเทศ บท. นนทบุรี โครงการนักวิจยัพี่เล้ียง/ การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ  /โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักวิจยั /เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎

ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.

58 /22-23 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

163 ผศ.พจนา                    จนัทรภาส การจดัการ บท. นนทบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

164 นางสาวกนกวลี            คงสง การจดัการ บท. นนทบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

165 ผศ.จริาภรณ์               เอื้อสิริพรฤทธิ์ การจดัการ บท. นนทบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

166 นายธนธร                   จงศิริฐิติศักด์ิ บัญชี บท. นนทบุรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ / เทคนิค

การเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.

58 /22-23 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

167 นางสาวชุติมา              กล้ันไพฑูรย์ สารสนเทศ บท. นนทบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

168 นางสาวอรคพัฒร์          บัวลม ธุรกจิเกษตร บท. หันตรา  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

169 นางนนทลี                  บุญทัด การุณยศิริ การจดัการ บท. หันตรา  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ /เทคนิค

การเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.

58 /22-23 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

170 นางสาวศศิประภา         บุญเลิศ สารสนเทศ บท. หันตรา เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

171 ผศ.ดร.ศิริมา                 แกว๎เกดิ บัญชี บท. หันตรา เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

172 นางสาวปิยะรัตน์           โพธิย์๎อย บัญชี บท. หันตรา เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี



ที่ หัวข๎อที่ได๎รับการพัฒนา
หนํวยงานที่จดัการพัฒนา

ด๎านการวิจยั
วัน/เดือน/ปี ที่จดั

จ านวนชัว่โมงที่

ได๎รับการพัฒนา
สถานที/่จงัหวัด

สาขา คณะ ศูนย์

ชือ่ผ๎ูที่ได๎รับการพัฒนาด๎านการวิจยั (ค า

น าหน๎าชือ่/ชือ่/สกลุ)

สังกดั

173 นางสาวนัฐกานต์           ทิพยโสตถิ บัญชี บท. หันตรา เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

174 รศ.ดุษฎี                      พรหมทัต ธุรกจิเกษตร บท. หันตรา เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

175 ผศ.เสาวนีย์                   บุญโต การตลาด บท. สุพรรณบุรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

176 นางสาวจนัทร์เพ็ญ           วรรณารักษ์ การตลาด บท. สุพรรณบุรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

177 นายวีรยุทธ                  ไทยโพธิศ์รี การจดัการ บท. สุพรรณบุรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

178 นายธนภัทร                 ขาววิเศษ การจดัการ บท. สุพรรณบุรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

179 นายจกัรกฤษณ์              มะโหฬาร บัญชี บท. สุพรรณบุรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

180 นางสาววราภรณ์             นาคใหมํ บัญชี บท. สุพรรณบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

181 นายสิทธิวรรต               รอบร๎ู สารสนเทศ บท. สุพรรณบุรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ /เทคนิค

การเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั /เทคนิคการ

เขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.

58 /22-23 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

182 นางสาววรนุช               จนัทร์โอ สารสนเทศ บท. สุพรรณบุรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ / การ

เขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

183 นางสาวศุภากร             เอี่ยมอ าพร การตลาด บท. สุพรรณบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

184 ผศ.เสาวณีย์                   บุญโต การตลาด บท. สุพรรณบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

185 ผศ.วุฒิพงษ์                    เขือ่นดิน สารสนเทศ บท. สุพรรณบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

186 นางสาวฐิติธนา                ไตรสิทธิ์ บัญชี บท. สุพรรณบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

187 นางสาวลัดดาวัลย์             ส าราญ การจดัการ บท. สุพรรณบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

188 ผศ.ราตรี                         เอี่ยมประดิษฐ์ สารสนเทศ บท. สุพรรณบุรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.

58 / 22-23 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

189 ผศ.บุญสํง                      วงษ์ฤทธิ์ การตลาด บท. วาสุกรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ /เทคนิค

การเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.

58 / 22-23 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

190 ผศ.พูลสิน                       กล่ินประทุม บัญชี บท. วาสุกรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

191 นางนราภรณ์                    สุขอยูํ บัญชี บท. วาสุกรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

192 นางสาวดารารัตน์                โพธิป์ระจกัษ์ บัญชี บท. วาสุกรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

193 นางสาวกาญจนาวดี             ส าลีเทศ การตลาด บท. วาสุกรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ /เทคนิค

การเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.

58/22-23 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

194 นางสาวกนกกาญจน์            กลํอมเกลา การเงินและ

เศรษฐศาสตร์

บท. วาสุกรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ /เทคนิค

การเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

195 นายเขตต์                        เลิศวิวัฒนพงษ์ การเงินและ

เศรษฐศาสตร์

บท. วาสุกรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

196 นางสาวเพ็ญพระพักตร์        มานะปรีชาดีเลิศ บัญชี บท. วาสุกรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

197 นางสาวณัฐฐิณี                  คงไกรฤกษ์ สารสนเทศ บท. วาสุกรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

198 นางสาวศิริมา                   แกว๎เกดิ บัญชี บท. วาสุกรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

199 นายบุญเชิด                       ศิริยศ การจดัการ บท. วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

200 นางสาวสุตาภัทร                 จนัทร์ประเสริฐ การจดัการ บท. วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

201 นางสาวเนรัญชรา                บุญกเษม การจดัการ บท. วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

202 นางสุวพีร์                         ชัยพฤกษ์ การเงินและ

เศรษฐศาสตร์

บท. วาสุกรี
เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

203 นางสาวอโณทัย                   ทิพเนตร การเงินและ

เศรษฐศาสตร์

บท. วาสุกรี
เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

204 นายปราชญ์                        พวงเงิน การตลาด บท.

วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

205 นางชุตินันท์                        วิลามาศ การตลาด บท.

วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

206 นางสาวชุติกาญจน์                เล๎าสกลุ การตลาด บท.

วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
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207 นางสาวนภสร                      เช็กชืน่กลุ การตลาด บท.

วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

208 นางสาวจริาพร                     กรัดเพ็ชร์ การตลาด บท.

วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

209 นางสาววันวิสา                     กล่ินหอม บัญชี บท.

วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

210 นางสาววิชุดา                       สมงาม บัญชี บท.

วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

211 นายอดิศักด์ิ                         สาระธรรม บัญชี บท.

วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

212 นางสาวกาญจนา                   ไกรสดับ สารสนเทศ บท.

วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

213 ดร.จนัทิมา                           เอกวงษ์ สารสนเทศ บท. วาสุกรี  การเขียนบทวามวิจยัเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ /เทคนิค

การเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

16 ม.ีค 58และ 26  ม.ีค.

58 /22-23 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

214 นางสาวคลองรัตน์              อนุศาสนนันท์ สารสนเทศ บท.

วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

215 ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์สุรพล         สังฆโสภณ การตลาด บท.

วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

216 ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์อรนุช         ร๎ูปิติวิริยะ การเงินและ

เศรษฐศาสตร์

บท.
วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

217 นางสาวนันทิยา                 ตันติดลธเนศ สารสนเทศ บท.

วาสุกรี เทคนิคการเขียนข๎อเสนอโครงการวิจยัให๎ได๎รับทุนวิจยั

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์

22-23 มิถุนายน 58     14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

218 ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์จนิตนา  เกดิลาภี

สารสนเทศ

บท.

นนทบุรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

219 ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา  นุริตมนต์

การตลาด

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

220 ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์วิทยา  ประพิณ

สารสนเทศ

บท.

หันตรา เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

221 ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์สนอง  เกตแกว๎

การจดัการ

บท.

หันตรา เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

222 ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์ ดร.โกศล  จติวิรัตน์

การจดัการ

บท.

นนทบุรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

223 ดร.นวพร                             สังวร

การจดัการ

บท.

หันตรา เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

224 ดร.ลัดดาวัลย์                       ส าราญ

การจดัการ

บท.

สุพรรณบุรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

225 นายบารมี                           โอสธีรกลุ

สารสนเทศ

บท.

สุพรรณบุรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

226
นายเอกลักษณ์                     สงวนแสง

การเงินและ

เศรษฐศาสตร์

บท.
สุพรรณบุรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58
    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

227 นายธเนตร                           ฉวีวรรณ

สายสนับสนุน

บท.

สุพรรณบุรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

228 ดร.กลัยา                             ตันมณี

บัญชี

บท.

นนทบุรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

229 นายศักรินทร์                        ถิรธรรมพล

บัญชี

บท.

นนทบุรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

230 นางสาวสุพรรณี                    ชีนะเภท บริหารธุรกจิ

การเกษตร

บท.
หันตรา เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58
    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

231
นางสาวอครพัฒร์                  บัวลม

บริหารธุรกจิ

การเกษตร

บท.
หันตรา เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58
    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

232 ผ๎ูชํวยศาสตราจารย์กลุประภัสสร์  สุขีโรจน์

บัญชี

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

233 นางสาววชิราภรณ์                 พลภาณุมาศ

สารสนเทศ

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

234 นายศุภกร                            ล้ิมคุณธรรม

โม การจดัการ

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

235 นายพรเทพ                          แกว๎เชือ้

การจดัการ

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

236 นางสาวศิริพร                       มาลัยเปีย

บัญชี

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

237
นางสาวกนกพร                    ภาคีฉาย

การเงินและ

เศรษฐศาสตร์

บท.
วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58
    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

238 นางรสสุคนธ์                        แย๎มทองค า

การตลาด

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

239 นายนพปฎล                        ขิงทอง

การตลาด

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

240 นางนิสาลินี                         พฤทธิต์ระกลู

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

241 นางสาวกติกา                       เล็กจ าปี

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี



ที่ หัวข๎อที่ได๎รับการพัฒนา
หนํวยงานที่จดัการพัฒนา

ด๎านการวิจยั
วัน/เดือน/ปี ที่จดั

จ านวนชัว่โมงที่

ได๎รับการพัฒนา
สถานที/่จงัหวัด

สาขา คณะ ศูนย์

ชือ่ผ๎ูที่ได๎รับการพัฒนาด๎านการวิจยั (ค า

น าหน๎าชือ่/ชือ่/สกลุ)

สังกดั

242 นายธีระวัฒน์                       วิลามาศ

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

243 นางวรพรรณ                        จนัเที่ยง

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

244 นางสาวนิม่นวล                     ทําสละ

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

245 นางสาวมณฑาทิพย์                เดือนสุกแสง

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

246 นางสาวศศิธร                        เพียงอ๎อย

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

247 นางสาวบัวทิพย์                    สนทอง

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

248 นางสาวสุณิสา                      สุขไสยา

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

249 นางสาวเกวรี                        ทรัพย์ประเสริฐ

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

250 นางสาวมารีนา                     อรุณบุญลือ

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

251 นางสาวมลฤดี                       สุภีแดน

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

252 นางสาวบุษกร                       บุญชํวย

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

253 นางสาวสุวิตา                        พฤกษอาภรณ์

สายสนับสนุน

บท.

วาสุกรี เทคนิคการบูรณาการวิจยักบัการเรียนการสอน

แผนกวิจยัและนวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์ 24-26 มิถุนายน 58

    14 ซม. คณะบริหารธุรกจิฯ ศูนย์         

พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี



จ านวน สัดสํวน/คน จ านวน สัดสํวน/คน จ านวน สัดสํวน/คน

          394.50     26,071,530       66,087.53           181.50       4,814,920       26,528.48           576.00     30,886,450       53,622.31

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม            90.00       1,536,700       17,074.44                   -                   - #DIV/0!            90.00       1,536,700       17,074.44

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร            73.00       8,961,450     122,759.59                   -                   - #DIV/0!            73.00       8,961,450     122,759.59

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ            49.00       1,640,000       33,469.39           104.50       2,920,000       27,942.58           153.50       4,560,000       29,706.84

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี            93.00       7,901,700       84,964.52                   -                   - #DIV/0!            93.00       7,901,700       84,964.52

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์            89.00       5,391,680       60,580.67                   -                   - #DIV/0!            89.00       5,391,680       60,580.67

6 คณะศิลปศาสตร์                   -                   - #DIV/0!            77.00       1,894,920       24,609.35            77.00       1,894,920       24,609.35

7 วทิยาลัยการจัดการ                   -                   - #DIV/0!                   -                   - #DIV/0!                   -                   - #DIV/0!

8 สถาบันวจิัยและพัฒนา              0.50         640,000   1,280,000.00                   -                   - #DIV/0!              0.50         640,000   1,280,000.00

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า  ณ กันยายน 2558

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารยประจ าและนักวจิัยประจ าใหนับระยะเวลาการท างาน ดังนี้


 9-12 เดือน คิดเปน 1 คน

 6 เดือนขึน้ไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน

 นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถน ามานับได๎

ทีม่า : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน

นางสาวชิดชนก   นิลพลับ  ต าแหนํง  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

เงินสนับสนุนงานวจิัย/งาน

สร๎างสรรค์

รวมทัง้ส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชีว้ัดที ่2.1.2 เงนิสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ต่อคน/ปี

ตัวชีว้ัดที ่2.1.3 เงนิสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ กลุม่สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ /ต่อคน/ป)ี

ที่ คณะ

กลํุมสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลํุมสาขาวชิามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ รวม

จ านวนอาจารย์

ทัง้หมด

เงินสนับสนุนงานวจิัย/งาน

สร๎างสรรค์
จ านวนอาจารย์

ทัง้หมด

เงินสนับสนุนงานวจิัย/งาน

สร๎างสรรค์
จ านวนอาจารย์

ทัง้หมด



สังกดั

6 ปจัจยัทีม่ีผลตํอความส าเร็จของการผลิตข๎าวนาโยน รศ.ดุษฎ ี  พรหมทตั  บท. สังคมศาสตร์ ถํายทอดเทคโนโลยี งบแผํนดิน           300,000.00  ด าเนินการเสร็จส้ิน     300,000.00

7 ประสิทธภิาพการใช๎บญัชีต๎นทนุสํูการปฏบิติัของ

เกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามันในจงัหวดัสระบรีุ

ผศ.ศิริมา  แกว๎เกดิ  บท. สังคมศาสตร์ ถํายทอดเทคโนโลยี งบแผํนดิน           150,000.00  ด าเนินการเสร็จส้ิน     150,000.00

28 การวเิคราะหรู์ปแบบการสร๎างแบรนด์ของ

ผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม(SMEs)

 กรณีศึกษาภาคธรุกจิบริการ ซ่ึงได๎รับรางวลัทีดี่

ทีสุ่ดในประเทศไทย

ผศ.จนัทรวทัน์  อคัรเมธานนท์  บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู งบแผํนดิน 350,000.00          สํงรายงานความกา๎วหน๎าและเบกิ

เงินงวดที ่2

    315,000.00

29 กลยุทธก์ารตลาดของธรุกจิขนาดยํอมสํูประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน

ดร.นวพร  สังวร  บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู งบแผํนดิน 550,000.00          สํงรายงานความกา๎วหน๎าและเบกิ

เงินงวดที ่2  / ขอขยายระยะเวลา ถึง

 กนัยายน 2559

    495,000.00

75 การพฒันาแบบจ าลองเส๎นทางการเดินทพัและ

บทเรียนทอ๎งถิ่นกา๎วแรกแหงํการกูเ๎อกราชของ

สมเด็จพระเจา๎ตากสินมหาราช

 บท. สังคมศาสตร์ ถํายทอดเทคโนโลยี กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
300,000.00          เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 210,000.00    

148 โครงการพฒันาบรรจภุณัฑ์อาหารประเภท

น้ าพริกส าเร็จรูปของกลํุมสตรีชุนชนบา๎นเชือก 

อ าเภอบางบาลจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

149 ความค๎ุมคําในเชิงธรุกจิของการผลิตข๎าวฮางของ

เกษตรกรจงัหวดัสกลนคร

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

150 การเพิม่สมรรถนะเพือ่รองรับการเปดิเสรีการค๎า

บริการทางบญัชีในอาเซียนของผ๎ูท าบญัชีใน

จงัหวดัสุพรรณบรีุ

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

151 การออกแบบอลักอริทมึส าหรับก าจดัจดุเสียบน

พืน้ทีใ่บพชื

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

152 การศึกษาและประยุกต์ใช๎คลาวน์คอมพวิต้ิงใน

การจดัการระบบแผนการศึกษาส าหรับการ

ปรึกษา

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

153 ปจัจยัทีม่ีผลตํอความพร๎อมของผ๎ูท าบญัชีใน

จงัหวดัสุพรรณบรีุ เพือ่รองรับการเปน็ประชาคม

เศรษฐกจิอาเชียน (AEC)

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

154 การพฒันาระบบสืบค๎นโครงงานสหกจิศึกษาผําน

แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏบิติัการแอนดรอยย์

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00            สํงรายงานความกา๎วหน๎าและเบกิ

เงินงวดที ่2
27,000.00      

155 การมีสํวนรํวมในการด าเนินงานวสิาหกจิชุมชุน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

156 การศึกษาสภาพปจัจบุนั ปญัหาอปุสรรค และ

ความต๎องการพฒันาทางด๎านเทคโนโลยี

สารสนเทศของหนํวยงานภาครัฐ  จงัหวดั

สุพรรณบรีุ

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

157 ปจัจยัทีสํ่งผลตํอความเข๎มแข็งของชุมชน ตลาด

สามชุกร๎อยป ีจงัหวดัสุพรรณบรีุ

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00            สํงรายงานความกา๎วหน๎าและเบกิ

เงินงวดที ่2
27,000.00      

158 การพฒันาโมเดลความสัมพนัธเ์ชิงสาเหตุของ

ปจัจยัทีสํ่งผลตํอผลการปฏบิติังานของผ๎ูท าบญัชี

เขตภาคกลางของประเทศไทย

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

159 ความสัมพนัธร์ะหวาํงสภาพแวดล๎อมทางธรุกจิ

กบัประสิทธภิาพการท างานของนักบญัชีส านัก

งานสอบบญัชีในจงัหวดัสุพรรณบรีุ

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00            สํงรายงานความกา๎วหน๎าและเบกิ

เงินงวดที ่2
27,000.00      

160 การวเิคราะหศั์กยภาพของธรุกจิทีพ่กัแบบโฮมส

เตย์เพือ่รองรับการเข๎ารํวมประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน กรณีศึกษาจงัหวดัสุพรรณบรีุ

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

161 การสร๎างบทปฏบิติัการสํูความส าเร็จ วชิาหลัก

เศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

162 ปจัจยัทีสํ่งผลตํอการเตรียมความพร๎อมเพือ่เข๎าสํู

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนของผ๎ูสอบบญัชีรับ

อนุญาตในประเทศไทย

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

163 การศึกษาทศันคติและปจัจยัของครูมัธยมศึกษา

จากโรงเรียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและ

จงัหวดัอาํงทอง ตํอการวางแผนการเงินสํวนบคุคล

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

164
แนวทางการพฒันาทกัษะการบริหารและการ

ปฏบิติังานตามกระบวนการบริหารจดัการของ

ผ๎ูบริหารระดับต๎นในการนิคมอตุสาหกรรมแหงํ

ประเทศไทย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

165 ความคิดเหน็ของผ๎ูท าบญัชีในจงัหวดัสุพรรณบรีุ

ตํอหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพส านักงานบญัชี

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

166 การใช๎แบบจ าลองเพือ่ค๎นหาการตกแตํงเลขใน

งบการเงิน กรณีศึกษา:บริษัทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย์แหงํประเทศไทย

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

 แบบรายงาน B161-164,B171-174,SP212-213

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558
ฐานข้อมูลโครงการวิจยั ผู้ท างานวิจยั งบประมาณสนับสนุนงานวิจยั/งานสรา้งสรรค์

ที่ ชื่อโครงการวจิยั
ชื่อผ๎ูท างานวจิยั ทกุคน (ค าน าหน๎าชื่อ/

ชื่อ/สกลุ)
กลํุม ประเภทงานวจิยั แหลํงงบประมาณ

จ านวนเงินทีไ่ด๎รับ

การสนับสนุน
ผลการด าเนินโครงการวจิยั ผลการเบกิจาํย



สังกดัที่ ชื่อโครงการวจิยั
ชื่อผ๎ูท างานวจิยั ทกุคน (ค าน าหน๎าชื่อ/

ชื่อ/สกลุ)
กลํุม ประเภทงานวจิยั แหลํงงบประมาณ

จ านวนเงินทีไ่ด๎รับ

การสนับสนุน
ผลการด าเนินโครงการวจิยั ผลการเบกิจาํย

167 ระดับการเปดิเผยข๎อมูลความรับผิดชอบตํอ

สังคมทีสํ่งผลกระทบตํอการด าเนินงานของบริษัท

ในกลํุมอตุสาหกรรมอาหารและกลํุม

อตุสาหกรรมยานยนต์และชิ้นสํวน ทีจ่ดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แหงํประเทศไทย

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

168 วเิคราะหต๎์นทนุและผลตอบแทนจากผลิตภณัฑ์ 

OTOP : กรณีศึกษากลํุมจกัสานหวายไม๎ไผํ ต.วงั

ลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

169 การประยุกต์ใช๎โครงขํายประสาทเทยีมส าหรับ

พยากรณ์จ านวนนักศึกษาทีจ่ะเข๎าศึกษาตํอใน

คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

170 การวเิคราะหร์ะยะเวลาในการปลูกทดแทนที่

เหมาะสมของยางพารา

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

171 การวเิคราะหศั์กยภาพของตลาดสามชุก เพือ่

รองรับการทอํงเทีย่วอยํางยั่งยืน

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00            สํงรายงานความกา๎วหน๎าและเบกิ

เงินงวดที ่2
27,000.00      

172 การวเิคราะหต๎์นทนุและผลตอบแทนของการ

เล้ียงสุกรขุน ในอ าเภอสามชุก  จงัหวดัสุพรรณบรีุ

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

173 ผลกระทบจากการใช๎เครือขํายทางสังคมทีม่ีตํอ

ชีวติประจ าวนัของนักศึกษามหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

174 การศึกษาสมรรถนะของนักศึกษาสหกจิศึกษา 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศธรุกจิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 

ตามความคิดเหน็ของสถานประกอบการ

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

175 ความคาดหวงัของนักศึกษาชั้นปทีี ่1 ปกีารศึกษา

 2557 ทีม่ีตํอเนือ้หารายวชิาการเขียนโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ 1

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

176 ความส าคัญและการเตรียมความพร๎อมของธรุกจิ

เกษตรในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเพือ่รองรับ

การเข๎าสํูประชาคมเศรษฐกจิอาเชียน

บท. สังคมศาสตร์ สร๎างองค์ความร๎ู กองทนุสํงเสริม

งานวจิยั
30,000.00           เสนอขออนุมัติและเบกิเงินงวดที ่1 21,000.00      

238 การสร๎างเอกลักษณ์ผลิตภณัฑ์ชุมชน ต .ทบัน้ า 

และต.บา๎นม๎า อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา

นางสาวศศินันท ์ ศาสตร์สาระ บท สังคมศาสตร์ ส านักงานกองทนุ

สนับสนุนการวจิยั 

(สกว.)

          200,000.00

247 การบริหารจดัการชํองทางการจดัจ าหนํายข๎าว

มาตรฐานเกษตรปลอดภยัของวสิาหกจิชุมชน

พนัธุ์ข๎าวไทย ศูนย์ปราชญ์เกษตรช๎างใหญํ 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

นายศุภกร ล้ิมคุณธรรมโม บท สังคมศาสตร์ ส านักงานกองทนุ

สนับสนุนการวจิยั 

(สกว.)

          200,000.00

2720000

ด้านวิทย์

                        1,536,700.00

                        8,961,450.00

                        1,640,000.00

                        7,901,700.00

                        5,391,680.00

                           640,000.00

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                 2,920,000.00

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์                 1,894,920.00

สถาบนัวจิยัและพฒันา

คณะ ด้านสังคม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร



อนสิุทธิบตัร สิทธิบตัร ลิขสิทธิ์
เคร่ืองหมาย

การค๎า
รวม

                 1               -                  1                   -            2

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                   -               -                   -                   -            - 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร                  1               -                   -                   -            1

3 คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ                   -               -                   -                   -            - 

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   -               -                   -                   -            - 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                   -               -                  1                   -            1

6 คณะศิลปศาสตร์                   -               -                   -                   -            - 

7 วิทยาลัยการจัดการ                   -               -                   -                   -            - 

8 สถาบนัวิจัยและพัฒนา                   -               -                   -                   -            - 

นางสาวชิดชนก   นลิพลับ  ต าแหนงํ  นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

ข๎อมูล ณ 30 กนัยายน 2558

ที่มา : งานติดตามและประเมนิผล  กองนโยบายและแผน

รวมทั้งส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชีว้ัดที ่2.1.4 จ านวนอนุสทิธิบตัร/สทิธิบตัร/ลขิสทิธิ์/เครื่องหมายการค้า

ที่ คณะ

จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช๎





สาขา คณะ ศูนย์

1 ระบบควบคุม 1 (Control System 1) ผศ.ดร.ยทุธนา  กนัทะพะเยา วิศวกรรม วส. นนทบุรี ลิขสิทธิ์ ISBN : 978-616-374-609-2

2 เคร่ืองแหวกรํองต๎นขา๎ว รศ.อ านวยพศ ทองค า เทคโนโลยี

เคร่ืองจกัรกล

เกษตร

ทอ. หันตรา อนุสิทธิบัตร หนํวยจดัการทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาและถาํยทอดเทคโนโลยี

แหํงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคล

วันที ่16 มกราคม 2558

3

4

5

6

7

8

9

10

ทีม่า :  หนํวยงาน

ขอ๎มูล ณ 30 ก.ย. 58

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ฐานบนัทึกข้อมูลอนุสิทธิบตัร/สิทธิบตัร/ลิขสิทธิ์/เครือ่งหมายการค้า

ที่
ชื่อผลงานทีไ่ด๎รับการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/

เคร่ืองหมายการค๎า

ชื่อผ๎ูน าเสนอ/คณะ การจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/

เคร่ืองหมายการค๎า (ค าน าหน๎าชื่อ/ชื่อ/สกลุ)

สังกดั

ประเภท

หนํวยงานทีรั่บการจดอนุ

สิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/

เคร่ืองหมายการค๎า

วัน/เดือน/ปี ทีไ่ด๎รับการจด

อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/

ลิขสิทธิ์/เคร่ืองหมายการค๎า



ที่ คณะ จ านวนโครงการวจิัยเชิงบรูณาการ

                                            1

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                             - 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                             1

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                             - 

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                             - 

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                             - 

6 คณะศิลปศาสตร์                                             - 

7 วทิยาลัยการจัดการ                                             - 

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา                                             - 

นางสาวชิดชนก   นิลพลับ  ต าแหนํง  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

ข๎อมูล  ณ 30 กันยายน 2558

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จ านวนโครงการวิจัยเชิงบรูณาการ

รวมทั้งส้ิน

ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน



ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน



สาขา คณะ ศูนย์

1 1.รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร พืชศาสตร์ ทอ หันตรา 4,000,000

2.รศ.ดร.กติติ บุญเลิศนิรันดร์ พืชศาสตร์ ทอ หันตรา

3.รศ.ดร.ระวีวรรณ เด่ือมขันมณี พืชศาสตร์ ทอ หันตรา

4.ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง คณิตศาสตร์ วท หันตรา

5.ดร.ธารณี นวัสนธี การทํองเที่ยว ศศ หันตรา

อาจารยฉ์ัตรพล พิมพา วิศวกรรมอตุสาหการ คอ สุพรรณบุรี

อาจารยสุ์ประวิทย ์เมืองเจริญ อเิล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

คอ

สุพรรณบุรี

อาจารยจ์รัีฐติกลุ กล๎าหาญ วิศวกรรมเคร่ืองกล คอ สุพรรณบุรี

อาจารยป์ิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ เทคนิคศึกษา คอ สุพรรณบุรี

อาจารยธ์งชัย อรัญชัย วิศวกรรมอตุสาหการ คอ สุพรรณบุรี

ผศ.ละอองศรี ศิริเกษร พืชศาสตร์ ทอ หันตรา

รศ.กติติ   บุญเลิศนิรันดร์ พืชศาสตร์ ทอ หันตรา

รศ.สุชาดา   บุญเลิศนิรันดร์ พืชศาสตร์ ทอ หันตรา

อาจารยศ์ศินันท์  ศาสตร์สาระ การเงินและเศรษฐศาสตร์ บท วาสุกรี

อาจารยม์งคล  ณ ล าพูน ระบบสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

บท

นนทบุรี

อาจารยน์พปฎล  ขิงทอง การตลาด บท วาสุกรี

อาจารยอ์ธิวัฒน์ เกยีรติพีรติกลุ มทร.รัตน

โกสิน

อาจารยด์ ารงค์ศักด์ิ หัตถศาสตร์ การจดัการ บท วาสุกรี

อาจารยอ์าคม  สงเคราะห์ ระบบสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

บท

วาสุกรี

ดร.แสงทอง  บุญยิง่ ระบบสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

บท

วาสุกรี

อาจารยป์ระภาส  กลับนวล คณิตศาสตร์ วท วาสุกรี

อาจารยว์ันดี ศรีสวัสด์ิ ภาษาองักฤษ ศศ วาสุกรี

อาจารยว์รรษา  พรหมศิลป์ การทํองเที่ยว ศศ หันตรา

ดร.ธารนี  นวัสนธี การทํองเที่ยว ศศ หันตรา

อาจารยน์ิสาชล  ตรีไพบูลย์ สังคม ศศ วาสุกรี

อาจารยก์งัสดาล ญาณจนัทร์ ภาษาองักฤษ ศศ วาสุกรี

ดร.บุญสมหญิง  พลเมืองดี ภาษาไทย ศศ หันตรา

ดร.ธารนี  นวัสนธี การทํองเที่ยว ศศ หันตรา

อาจารยว์รรษา  พรหมศิลป์ การทํองเที่ยว ศศ หันตรา

อาจารยเ์บญจพร  เชื้อผ้ึง การโรงแรม ศศ หันตรา

อาจารยธ์าริดา  สกลุรัตน์ การโรงแรม ศศ หันตรา

อาจารยสุ์ขุม  คงดิษฐ์ การทํองเที่ยว ศศ หันตรา

อาจารยจ์ฬุารัตน์  ชัยพิทักษ์ ภาษาไทย ศศ หันตรา

นายศุภฤกษ์  กล่ันกล๎า (นายก อบต.สาม

เรือน)

อบต.สาม

เรือน

อาจารยย์พุิน  พูนดี วิทยาศาสตร์การประมง ทอ หันตรา

อาจารยท์ัศนีย ์นลวชัย วิทยาศาสตร์การประมง ทอ หันตรา

ดร.วิจติรา เหลียวตระกลู วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

อาจารยว์ชิรญา เหลียวตระกลู วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

อาจารยศิ์ริศักด์ิ  บัวชุม สังคม ศศ หันตรา

ผศ.ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์ สังคม ศศ หันตรา

ผศ.วิทยา ประพิณ ระบบสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

บท หันตรา

5.การศึกษาองค์ความร๎ูทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นใน

พืน้ที่ต าบลทับน้ า อ าเภอบางปะหัน 

จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

6.แผนการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิง

นิเวศอยาํงมีสํวนรํวมของชุมชนสาม

เรือน จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

7.ฐานข๎อมูลคุณภาพน้ าและความ

หลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาใน

คลองโพธิ์ ต าบลสามเรือน อ าเภอ8.การสร๎างมูลคําเพิม่ของเห็ดตับเตํา

โดยการยดือายกุารเกบ็รักษาและ

การพัฒนาบรรจภุัณฑ์

9.การศึกษาข๎อมูลเชิงประจกัษ์การ

จดัการอาชีพและรายได๎เพือ่จดัท า

แผนพัฒนาต าบลทับน้ าอ าเภอบาง

ปะหัน จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

4.ระบบฐานข๎อมูลเพือ่สนับสนุนการ

ตัดสินใจในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรน้ าทางการเกษตร ชุมชน

ทับน้ า อ.บางปะหัน จ. 

พระนครศรีอยธุยา

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ฐานบันทึกข้อมูลจ านวนโครงการเชิงบูรณาการ

ที่ ชื่อโครงการวิจยับูรณาการ
ชื่อผ๎ูท างานวิจยั ทุกคน (ค าน าหน๎าชื่อ/

ชื่อ/สกลุ)

สังกดั
หัวข๎อการบูรณาการงานวิจยั

แหลํง

งบประมาณ
จ านวนเงิน

การปรบัปรงุระบบการจดัการ

งานวิจยัเพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่จงัหวัด

นนทบุร ีสุพรรณบุร ีและ

พระนครศรอียธุยา ประกอบด๎วย

โครงการยอํย 14 โครงการยอํย

สกว.รํวมกบั 

มทรส.

1.การสร๎างเคร่ืองล๎างหัวมันเทศโดย

ใช๎แรงดันน้ าและชุดอบแห๎ง

2.การพัฒนาการผลิตมันเทศเพือ่

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตและลด

ต๎นทุน

3.การสร๎างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ชุมชน ต.ทับน้ า และต.บ๎านม๎า อ.

บางปะหัน จ.พระนครศรีอยธุยา



สาขา คณะ ศูนย์
ที่ ชื่อโครงการวิจยับูรณาการ

ชื่อผ๎ูท างานวิจยั ทุกคน (ค าน าหน๎าชื่อ/

ชื่อ/สกลุ)

สังกดั
หัวข๎อการบูรณาการงานวิจยั

แหลํง

งบประมาณ
จ านวนเงิน

ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

ผศ.ทศพร  นามโฮง วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

ผศ.นัยวิท  เฉลิมนนท์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

ผศ.นิษฐกานต์   ประดิษฐ์ศรีกลุ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

ผศ.สุภาวดี  รอดศิริ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

อาจารยว์รรณา  ขันธชัย วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

อาจารยว์ิจติรา  เหลียวตระกลู วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

อาจารยว์รรภา  วงศ์แสงธรรม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

อาจารยเ์สนํห์  บัวสนิท วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

อาจารยจ์นัทร์เพ็ญ  บุตรใส วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

อาจารยว์ชิรญา  เหลียวตระกลู วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

ทอ หันตรา

อาจารยสุ์ภาวดี โกยดุลย์ วิทยาศาสตร์การประมง ทอ หันตรา

อาจารยผ์กามาศ ศรีจริยา วิทยาศาสตร์การประมง ทอ หันตรา

รศ.ดร.กติติ   บุญเลิศนิรันดร์ พืชศาสตร์ ทอ หันตรา

อาจารยศุ์ภกร ล้ิมคุณธรรมโม การจดัการ บท วาสุกรี

ผศ.บุญสํง วงษ์ฤทธิ์ การตลาด บท วาสุกรี

อาจารยน์ันทพร  ห๎วยแกว๎ การตลาด บท วาสุกรี

อาจารยพ์รเทพ  แกว๎เชื้อ การจดัการ บท วาสุกรี

อาจารยก์อบชัย เมฆดี การจดัการ บท วาสุกรี

อาจารยพ์งศกร เอีย่มสอาด การจดัการ บท วาสุกรี

อาจารยสั์มพันธ์ สุกใส สังคม ศศ นนทบุรี

อาจารยจ์ริาณีย ์พันมูล สังคม ศศ นนทบุรี

อาจารยว์าสนา มะลินิน ศศ

อาจารยน์ัทธี เพชรบุรี ภาษาไทย ศศ วาสุกรี

ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง คณิตศาสตร์ วท หันตรา

นางสาวปรางค์วิไล  ยัง่ยนื สวส หันตรา

11.การเล้ียงปลาแบบอควาโปนิคเพือ่

เป็นอาชีพทางเลือก

12.การบริหารจดัการชํองทางการ

จดัจ าหนํายข๎าวมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัยของวิสาหกจิชุมชนพันธุ์

ข๎าวไทย ศูนยป์ราชญ์เกษตรช๎างใหญํ

 จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

13.การศึกษาความเป็นเครือขําย

ทางสังคม คุณภาพชีวิต และ

ส่ิงแวดล๎อม เพือ่การจดัท า

แผนพัฒนาต าบลสามเรือน อ าเภอ

บางปะอนิ จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

14.การประเมินผลโครงการวิจยัของ

หนํวยนวัตกรรมเพือ่สังคมและชุมชน

10.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก

มันเทศที่ปลูกในชุมชนทับน้ า อ าเภอ

บางปะหัน จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา



จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ

            576.00             139      24.13             35       6.08

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม               90.00               18      20.00               -          -   

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร               73.00               22      30.14             12     16.44

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ             153.50               25      16.29             13       8.47

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               93.00               18      19.35               7       7.53

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์               89.00               54      60.67               1       1.12

6 คณะศิลปศาสตร์               77.00                1       1.30               2       2.60

7 วทิยาลัยการจัดการ                      -                 - #DIV/0!               - #DIV/0!

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา                 0.50                1    100.00               -          -   

*

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารยประจ าและนักวจิัยประจ าใหนับระยะเวลาการท างาน ดังนี
้

 9-12 เดือน คิดเปน 1 คน

 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน

 นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถน ามานับได๎

นางสาวชิดชนก   นิลพลับ  ต าแหนํง  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

ข๎อมูล ณ 30 กันยายน 2558

ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน

รวมทั้งส้ิน

ที่มา :

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า  ณ กันยายน 2558

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ไปเผยแพร่

ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์ไปใช้ประโยชน์

ที่ คณะ

จ านวนอาจารย์

ประจ าและ

นักวจิัยประจ า

ทั้งหมด

น าผลงานวจิัย/งาน

สร๎างสรรค์ไปเผยแพรํ

น าผลงานวจิัย/งาน

สร๎างสรรค์ไปใช๎ประโยชน์



Workshop ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค
ระดบั

นานาชาติ
รวม

                   1                     -                 -                2                3

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                     -                     -                 -                 -                - 

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร                     -                     -                 -                 -                - 

3 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ                     -                     -                 -                 -                - 

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    1                     -                 -                1                2

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                     -                     -                 -                1                1

6 คณะศิลปศาสตร์                     -                     -                 -                 -                - 

7 วทิยาลัยการจดัการ                     -                     -                 -                 -                - 

8 สถาบันวจิยัและพัฒนา                     -                     -                 -                 -                - 

นางสาวชดิชนก   นิลพลับ  ต าแหนํง  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

ขอ๎มลู  ณ 30 กนัยายน 2558

ที่มา : งานติดตามและประเมนิผล  กองนโยบายและแผน

รวมทั้งส้ิน

ที่มา :

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ

 พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชี้วดัที่ 2.4.1 จ านวนครั้งของการจดัประชุมวชิาการ

ที่ คณะ

จ านวนครั้งในการจดัประชุมวชิาการ



ที่มา :



สาขา คณะ ศูนย์ แหลํงงบประมาณ จ านวนเงิน

1 การจดัประชมุวชิาการนานาชาติ คร้ังที ่4 ISFT 

2015

วส. นานาชาติ การเผยแพรํแลกเปล่ียน

ความร๎ู ความกา๎วหนา๎ของ

งานวจิยั ส าหรับบคุลากร 

จากสถาบนัและองค์กรตํางๆ 

น าเสนองานวจิยัระดับ

นานาชาติ

12-14 ม.ค. 58 งปร. 1,182,000 บาท

2 โครงการวดิยาวชิาการ ฟสิิกส์ วท. นนทบรีุ workshop น าสนอผลงานวจิยั 18-19  พฤษภาคม  

2558

งปม.              100,000

3 โครงการจดัประชมุวชิาการมทางเทอร์โมอเิล็กท

ริกระดับนานาชาติ  SACT 2015

ฟสิิกส์ วท. นนทบรีุ ประชมุระดับนานาชาติ น าสนอผลงานวจิยัพฒันา

นกัวจิยัของประเทศด๎านเทอร์

โทอเิล็กทริกสํูสากลเพือ่

แขงํขนักบันานาประเทศ

20-25  ธนัวาคม  2557 งปร.              100,000

4

5

6

7

8

9

10

ทีม่า :  หนวํยงาน

ขอ๎มลู ณ 30 กนัยายน 2558

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ฐานบนัทกึขอ้มลูจ านวนครัง้ในการจดัประชมุวชิาการ

ที่ ชือ่โครงการจดัประชมุวชิาการ
สังกดั

ประเภทงานประชมุ
กจิกรรม/ผลการด าเนนิการ

จดัประชมุวชิาการ
วนั/เดือน/ปทีีจ่ดัประชมุ

งบประมาณทีไ่ด๎รับจดัสรร



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3. ปรบัปรงุและพัฒนาการให้บรกิารวิชาการเพ่ือสรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสรา้งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

กก. กค. กผ. กบ. กพ. กบน. กบส. กบว. สคศ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

1 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการ

วชิาการ

       -        - P        -        -        -        -        -        - 
P P P P P P P P

       -        -        - 

2 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการ

วชิาการทีม่ีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนและ/หรืองานวจิัย

       -        -        -        -        -        -        -        -        - 

P P P P P P P

       -        -        - 

3 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการ

วชิาการทีม่ีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วนร่วมของ

ชุมชน สังคม

       -        -        -        -        -        -        -        -        - 

P O P P O P P

       -        -        - 

4 จ านวนชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการ

ให้บริการวชิาการเชิงบูรณาการ โดยการร่วมมือ

ระหวา่งคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

       -        -        -        -        -        -        -        -        - 

O O O P O P P

       -        -        - 

5 จ านวนศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนาม        -        -        -        -        -        -        -        -        - O O O O O P P        -        -        - 

6 จ านวนหลักสูตรทีส่ร้างรายได้จากการบริการ

วชิาการ

       -        -        -        -        -        -        -        -        - 
O O P O O P P

       -        -        - 

7 จ านวนรายได้จากการบริการวชิาการ        -        -        -        -        -        -        -        -        - O O P P O P P        -        -        - 

P 

O

O

ผู้ตรวจสอบ : น.ส.ชิดชนก  นิลพลับ

ต าแหน่ง : นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีทีร่ายงาน 30 ก.ย. 58

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2557 - 30  กันยายน 2558

ที่ แบบจัดท า
หน่วยงาน

หน่วยงานรายงานขอ้มลู / ขอ้มลูครบถว้น

รายงานแต่ไมม่ขีอ้มลู/หน่วยงานไมม่ค่ีาเป้าหมาย

หน่วยงานไมร่ายงานขอ้มลู



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการวชิาการ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์

88 (89.70) 88 (88.65) 88 (89.23) 88 (90.53) 88 (88.22) 88 (88.82) 88 (95.00) 88 (90.25) 88 (86.87)

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ/วชิาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ

88 (89.40) 88 (88.00) 88 (89.30) 88 (87.63) 88 (88.61) 88 (88.60) 88 (95.00) 88 (86.97) 88 (91.08)

 ตัวชี้วดัเชิงเวลา : โครงการบริการวชิาการที่

ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

ภายในเวลา 1 ปี

82 (83.33) 82 (0) 82 (100) 82 (89.47) 82 (90.00) 82 (100) 82 (50.00) 82 (75.00) 82 (60.00)

 เชิงปริมาณ :  จ านวนโครงการ/กิจกรรม

บริการวชิาการแก่สังคม

50 (60) 1 (1) 6 (6) 18 (19) 10 (10) 8 (8) 2 (2) 4 (4) 10 (10)

 เชิงปริมาณ :  จ านวนผู้รับบริการจาก

โครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม

3800 (6242) 207 (49) 440 (328) 1,050 (795) 1080 (2,048) 1100 (715) 572 (140) 565 (290) 1360 (1,877)

 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ในกระบวนการให้บริการ

85 (89.14) 85 (0) 85 (89.10) 85 (87.96) 85 (88.62) 85 (86.50) 85 (95.00) 85 (88.63) 85 (88.20)

 เชิงเวลา :  งานบริการวชิาการแล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด

100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100)

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จา่ยของการให้บริการ

วชิาการตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร

6.0300 

(5.4590)

0.3086 

(0.0091)

0.5855 

(0.5617)

0.4312 

(0.4336)

0.5668 

(0.5492)

0.1341 

(0.1340)

0.1916 

(0.1774)

0.1252 

(0.1233)

3.6870 

(3.4707)

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 58

แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการ/ผลผลิต/

ตัวชี้วดั

มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 เป้าหมายการให้บรกิารที ่3.  เพ่ือเผยแพรค่วามรู้โดยมุง่เน้นการถ่ายทอดด้านชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

ผลผลิตที ่3 : ผลงานการให้บรกิารวิชาการ



ที่ คณะ จ านวนโครงการ/

กิจกรรมบริการ

วชิาการทัง้หมด

จ านวน

ผู้รับบริการจาก

โครงการ/

กิจกรรมบริการ

วชิาการแก่สังคม

ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการใน

กระบวนการให้บริการ

 ร้อยละของโครงการ/

กิจกรรมบริการวชิาการ

แล้วเสร็จตามระยะเวลา

ทีก่ าหนด

ร้อยละของผู้เข้ารับ

บริการวชิาการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ/วชิาชีพ

ต่อประโยชน์จาก

การบริการ

ค่าใช้จ่ายโครงการ/

กิจกรรมบริการ

วชิาการ

                  60               6,242                    89.14                     100.00                   89.70                  89.40          5,459,074.50

1 กองนโยบายและแผน                    1                   49                          -                     100.00                   88.65                  88.00               9,190.00

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                    6                 328                    89.10                     100.00                   89.23                  89.30            561,664.12

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                   19                 795                    87.96                     100.00                   90.53                  87.63            433,619.00

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ                   10               2,048                    88.62                     100.00                   88.22                  88.61            549,235.00

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    8                 715                    86.50                     100.00                   88.82                  88.60            134,008.00

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                    2                 140                    95.00                     100.00                   95.00                  95.00            177,358.71

6 คณะศิลปศาสตร์                    4                 290                    88.63                     100.00                   90.25                  86.97            123,253.75

8 สถาบันวจิัยและพัฒนา                   10               1,877                    88.20                     100.00                   86.87                  91.08          3,470,745.92

9 วทิยาลัยการจัดการ                     -                     - #DIV/0!                          -                         -                        -   

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 58

เชงิเวลา :  งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ้่ายของการใหบ้ริการวิชาการตามงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร

รวมทัง้ส้ิน

ทีม่า :  งานติดตามและประเมินผล

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ตวัชีว้ัดเชงิปริมาณ : ผู้เขา้รับบริการวิชาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์

ตวัชีว้ัดเชงิคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/วิชาชพีตอ่ประโยชน์จากการบริการ

เชงิปริมาณ :  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

เชงิปริมาณ :  จ านวนผู้รับบริการจากโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

เชงิคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการใหบ้ริการ



ที่ คณะ จ านวนโครงการ/

กิจกรรมบริการ

วชิาการทั้งหมด

จ านวนโครงการ

บริการวชิาการที่

ส่งเสริมศักยภาพ

ในการแข่งขัน

ของประเทศ

ร้อยละของ

โครงการบริการ

วชิาการที่ส่งเสริม

ศักยภาพในการ

แข่งขันของ

ประเทศภายใน

เวลา 1 ปี

60 50               83.33

1 กองนโยบายและแผน 1 0                     - 

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 6             100.00

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 19 17               89.47

4 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 9               90.00

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 8             100.00

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 2 1               50.00

7 คณะศิลปศาสตร์ 4 3               75.00

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา 10 6               60.00

9 วทิยาลัยการจัดการ 0 0 #DIV/0!

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบรกิารวิชาการที่ส่งเสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศภายในเวลา 1 ปี

รวมทั้งส้ิน

ที่มา : ฝ่ายติดตามและประเมินผล   ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 58



ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน ศูนย์ โครงการ/กจิกรรม
จ านวนผู้รับบริการ

จากโครงการ/

กจิกรรม บริการ

วิชาการแกสั่งคม

ความพงึพอใจของผู้

เขา้รับบริการใน

กระบวนการ

บริการวิชาการแก่

สังคม

ผู้เขา้รับบริการ

วิชาการแกสั่งคม

น าความรู้ไปใช้

ประโยชน์

ความพงึพอใจของผู้

เขา้รับบริการ/

วิชาชพีต่อ

ประโยชน์จากการ

บริการวิชาการแก่

สังคม

โครงการ/กจิกรรม

 บริการวิชาการแก่

สังคมทีส่่งเสริม

ศักยภาพในการ

แขง่ขนัของประเทศ

โครงการ/กจิกรรม

 ทีด่ าเนินการมี

การบูรณาการกบั

การจดัการเรียน

การสอนและ/หรือ

งานวิจยั

โครงการ/กจิกรรม

 ทีด่ าเนินการมีการ

เรียนรู้และ/หรือมี

ส่วนร่วมของชมุชน

 สังคม

โครงการ/กจิกรรม

 บริการวิชาการแก่

สังคมแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด

งบประมาณทีใ่ช้

จา่ยจริง

งบประมาณ

คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ บาท

               7,759                89.14                89.70                88.74                83.33                    31                    44               100.00     6,645,422.60                 -   
กองนโยบายและแผน                    49                       -                88.65                88.00                       -                       -                       -                   100               9,190

1 โครงการติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ

แกสั่งคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 กผ.                    49                       -                88.65                88.00                       -                       -                       -                      1               9,190 งบแผ่นดิน

คณะครุศาสตร์อตุสาหการ                   405                89.10                89.23                89.67                      6                      3                      5               100.00       586,664.12                   - 

2 โครงการการพฒันานวัตกรรมการเรียนการสอน  คอ.                    32                91.00                92.00                91.00                      1                      1                      1                      1             13,300 งบแผ่นดิน

3 โครงการฝึกอบรมระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ส าหรับ

บุคคลเพือ่ใชใ้นงานอตุสาหกรรม

 คอ.                    30                89.50                88.67                89.50                      1                      1                      1                      1               8,100 งบแผ่นดิน

4 โครงการบ ารุงรักษารถยนต์เพือ่การขบัขี่ทีป่ลอดภัย  คอ.                    48                85.00                88.00                88.02                      1                       -                      1                      1               9,368 งบแผ่นดิน

5 โครงการฝึกอบรมวิชาชพีหลักสูตรระยะส้ันแกร่าษฎรใน

หมู่บ้านชนบททัว่ไป

 คอ.                   188                95.00                89.50                90.00                      1                       -                      1                      1             42,957 งบแผ่นดิน

6 โครงการฝึกอบรมวิชาชพีระยะส้ันศิษยเ์กา่และปัจจบุัน  คอ.                    30                85.00                88.00                88.00                      1                      1                       -                      1               9,397 งบแผ่นดิน

7 โครงการผลิตอปุกรณ์และเคร่ืองมือชว่ยเหลือคนพกิาร  คอ.                       -                       -                       -                       -                      1                       -                       -                      1           478,542 งบแผ่นดิน

8 โครงการก าจดัผักตบชวาในคลองหันตราร่วมกบัชมุชน

หันตรา

 คอ.                    45                88.20                90.00                91.50                      1                       -                      1                      1             15,000 งบรายได้

9 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการชา่งตัดผม (หน่วยงานขอ

ยกเลิก)

 คอ.                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     - งบรายได้

10 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการเร่ืองการฝึกทักษะการสร้าง

เคร่ืองมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา (หน่วยงานขอ

ยกเลิก)

 คอ.                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                     - งบรายได้

11 โครงการพฒันาคุณภาพงานบริการวิชาการ  คอ.                    32                       -                   100                       -                       -                       -                       -                      1             10,000 งบรายได้

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร                   856                87.96                90.53                87.45                    17                      9                      7               100.00       492,199.00

12 โครงการคลินิกเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรม

เกษตรเคล่ือนทีเ่พือ่ชมุชน

 ทอ.                    21                80.00                    80                80.00                      1                      1                       -                      1             21,212 งบแผ่นดิน

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558
สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ

รวมทัง้ส้ิน



ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน ศูนย์ โครงการ/กจิกรรม
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13 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้วปลอดภัย  ทอ.                    50                95.00                    95                90.00                      1                      1                       -                      1             36,868 งบแผ่นดิน

14 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตพชืภายใต้ระบบการ

จดัการเกษตรทีดี่และเหมาะสม

 ทอ.                       -                       -                       -                       -                      1                       -                       -                      1             23,830 งบแผ่นดิน

15 โครงการอบรมการเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อ ส าหรับนักเรียนและ

ผู้สนใจ

 ทอ.                    36                85.00                       -                       -                      1                       -                       -                      1             12,380 งบแผ่นดิน

16 โครงการการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการขยายพนัธุ์ไม้ผลเบือ้งต้น  ทอ.                    57                80.00                80.00                80.00                      1                      1                      1                      1             15,600 งบแผ่นดิน

17 โครงการอบรมการปลูกเล้ียงกล้วยไม้เบือ้งต้น  ทอ.                    40                85.00                       -                       -                      1                       -                       -                      1             11,200 งบแผ่นดิน

18 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพพชื

เบือ้งต้นส าหรับงานวิทยาศาสตร์เกษตร

 ทอ.                    60                80.00                    80                80.38                      1                       -                       -                      1             17,800 งบแผ่นดิน

19 โครงการอบรมการเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อ ส าหรับบุคลากร

การศึกษา

 ทอ.                       -                       -                       -                       -                      1                       -                       -                      1             11,800 งบแผ่นดิน

20 โครงการอบรมปุย๋ส่ังตัด  ทอ.                    80                80.00                    85                85.37                      1                      1                      1                      1             13,300 งบแผ่นดิน

21 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยปีลูกขา้วกนิเอง  ทอ.                       -                       -                       -                       -                      1                       -                       -                      1               9,400 งบแผ่นดิน

22 โครงการการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาบรรจภุัณฑ์

ส าหรับอาหารสู่ชมุชน

 ทอ.                    60                90.00                   100                90.00                      1                      1                      1                      1             35,615 งบแผ่นดิน

23 โครงการอบรมเต้าหูน้มสดสมุนไพรเพือ่สุขภาพ  ทอ.                    50                95.83                94.80                95.83                      1                      1                      1                      1             20,653 งบแผ่นดิน

24 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตว์น้ าภายใต้

ตามระบบมาตรฐานสัตว์น้ า

 ทอ.                       -                       -                       -                       -                      1                       -                       -                      1             25,000 งบแผ่นดิน

25 โครงการประมง - หันตรา รักษ์น้ า  ทอ. 51                91.20                95.00                93.50                      1                       -                       -                      1               7,400 งบแผ่นดิน
26 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่ครูสู่เครือขา่ยชมุชน  ทอ.                       -                       -                80.30                80.00                      1                       -                       -                      1             23,696 งบแผ่นดิน

27 โครงการการถา่ยทอดเทคโนโลยทีางวิทยาศาสตร์การ

อาหารแกน่ักเรียนมัธยมปลายจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

และใกล้เคียง

 ทอ.                   120                95.00                   100                90.00                      1                      1                      1                      1             32,200 งบแผ่นดิน

28 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละการแปรรูปผลิตภัณฑ์

อาหารแกช่มุชน

 ทอ.                   120                90.00                   100                90.00                      1                      1                      1                      1             43,565 งบแผ่นดิน
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29 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ด้านเทคโนโลยกีารเกษตรและ

อตุสาหกรรมเกษตร

 ทอ.                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      1             37,400 งบแผ่นดิน

30 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการและบริการตรวจรักษา

สุขภาพสุนัขและแมวแกช่มุชน

 ทอ.                    50                96.50                95.80                96.50                       -                      1                      1                      1             34,700 งบแผ่นดิน

31 โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลิตขา้วอนิทรีย์  ทอ.                    26                83.40                    90                88.88                      1                       -                       -                      1             18,600 งบรายได้

32 โครงการส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกบัชมุชน

ท้องถิ่น

 ทอ.                    35                90.30                    87                83.90                      1                       -                       -                      1             39,980 งบรายได้

คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ                2,605                88.62                88.22                88.89                      9                    10                    10               100.00           919,332

33 โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ เพือ่จดับริการทาง

วิชาการ

 บท.                   352                    95                    96                96.20                       -                       -                      1                      1             51,640 งบแผ่นดิน

34 โครงการการใชอ้นิเตอร์เน็ตเพือ่การเรียนรู้ของชมุชน  บท.                    44                    90                    88                89.25                      1                       -                       -                      1             18,100 งบแผ่นดิน

35 โครงการอบรมซ่อมประกอบเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์และ

เชื่อมต่อเครือขา่ยขนาดเล็ก ขอเปล่ียนชื่อโครงการเป็น 

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ หลักสูตร "การผลิตส่ือวีดี

ทัศน/์ตัดต่อวีดีโอ ด้วยโปรแกรม Sony Vegas"

 บท.                    43                    76                    82                82.60                      1                      1                      1                      1             17,600 งบแผ่นดิน

36 โครงการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล

 บท.                   120                    89                    85                87.20                      1                      1                      1             43,200 งบแผ่นดิน

37 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพทางด้านการบริหาร

จดัการธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ

 บท.                   145                    86                    89                89.05                      1                      1                      1                      1             87,230 งบแผ่นดิน

38 โครงการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรเพือ่กา้วสู่

การเป็นผู้ประกอบการ

 บท.                    70                    98                    91                94.00                      1                      1                      1                      1             43,200 งบแผ่นดิน

39 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่  บท.                   750                    86                    87                85.60                      1                      1                      1                      1             37,700 งบแผ่นดิน

40 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพผู้ทีไ่ม่มีความรู้ด้าน

การบัญชี

 บท.                   215                    85                    85                84.55                      1                      1                      1                      1             77,175 งบแผ่นดิน
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41 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพในการประกอบ

ธุรกจิขนาดยอ่ม

 บท.                   158                    90                    90                89.85                      1                      1                      1                      1             87,375 งบแผ่นดิน

42 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพการใชค้อมพวิเตอร์

และเทคโนโลยสีารสนเทศ

 บท.                   151                    91                    90                87.85                      1                      1                       -                      1             86,015 งบแผ่นดิน

43 โครงการสอนประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์ให้กบัเยาวชน  บท. 121                    93                    90                90.00                      1                      1                      1                      1         69,999.50 งบรายได้

44 โครงการน ากระบวนการบริการทางวิชาการเขา้มามีส่วน

ร่วมในการเรียนการสอน

 บท.                   356                    92                    91                91.40                       -                       -                       -                      1       161,892.00 งบรายได้

โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพือ่ก าหนดผลการเรียนรู้

และวิธีการวัดผลปีการศึกษา 2558

 บท.                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      1         28,800.00 งบรายได้

45 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาความรู้และประสบการณ์แก่

นักศึกษาและศิษยเ์กา่

 บท.                    50                    96                    98                96.40                       -                       -                      1                      1         29,200.00 งบรายได้

46 โครงการบริการวิชาการมาใชใ้นการเรียนการสอน  บท.                    30                85.00                    70                80.50                       -                      1                      1                      1         80,205.29 งบรายได้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   715                86.50                88.82                88.60                      8                       -                       -               100.00           234,008

47 โครงการวันวิทยาศาสตร์  วท.                   162                78.30                88.90                88.23                      1                       -                       -                      1             13,800 งบแผ่นดิน

48 โครงการอบรมนาโนเทคโนโลยใีห้กบันักเรียนและชมุชน  วท.                    93                83.55                85.16                83.55                      1                       -                       -                      1             13,800 งบแผ่นดิน

49 โครงการถา่ยทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสุ่ีชมุชนแบบ

มีส่วนร่วม

 วท. 50                88.00                88.00                80.85                      1                       -                       -                      1             36,800 งบแผ่นดิน

50 โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา

 วท.                   162                78.30                88.90                88.45                      1                       -                       -                      1             13,780 งบแผ่นดิน

51 โครงการวิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ าวันเพือ่ชมุชน  วท. 75                95.00                91.00                88.00                      1                       -                       -                      1             28,800 งบแผ่นดิน

52 โครงการถา่ยทอดความรู้ทางวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี  วท. 110                88.00                88.00                89.88                      1                       -                       -                      1             13,800 งบแผ่นดิน

53 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการแปรรูปน้ ายาเอนกประสงค์

สูตรสมุนไพรพืน้บ้าน

 วท. 32                92.88                91.88                95.00                      1                       -                       -                      1               6,028 งบแผ่นดิน
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งบประมาณทีใ่ช้

จา่ยจริง

งบประมาณ

คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ บาท

54 โครงการอาหารสะอาดปราศจากโรค ส าหรับผู้ผลิตสินค้า

โอทอปประเภทอาหาร

 วท. 31                88.00                88.75                94.87                      1                       -                       -                      1               7,200 งบแผ่นดิน

55  โครงการวันวิทยาศาสตร์  วท.                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                      1           100,000 งบรายได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                   459                95.00                95.00                88.67                      1                      8                      7               100.00       690,579.08

56 โครงการบริการวิชาการเชงิบูรณาการในสาขา

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 วส.                   120                90.00                90.00                90.00                       -                       -                       -                      1           126,370 งบแผ่นดิน

57 โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกบัอปุกรณ์ชว่ยเหลือคนพกิาร

ในศูนยช์มุชน

 วส.                    20               100.00               100.00               100.00                      1                       -                       -                      1             50,989 งบแผ่นดิน

58 โครงการการประยกุต์ใชง้านคล่ืนความถี่ไมโครเวฟส าหรับ

งานเกษตรกรรม

 วส.                    30                80.00                80.00                80.00                       -                      1                       -                      1             16,800 งบรายได้

59 โครงการฝึกอบรมการประยกุต์ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์

เบือ้งต้น

 วส.                    31                93.80                94.00                94.00                       -                      1                      1                      1             21,543 งบรายได้

60 โครงการบริการทางวิชาการเสริมสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

แบบบูรณาการ

 วส.                   104                90.00                90.00                90.00                       -                       -                       -                      1           279,959 งบรายได้

61  โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกบัอปุกรณ์ชว่ยเหลือคน

พกิารในศูนยช์มุชน  ขอเปล่ียนชื่อเป็น โครงการอบรมการ

ออกแบบและกอ่สร้างโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตยโ์ซลาร์

ฟาร์ม

 วส.                    20                90.00                90.00                90.00                      1                      1                      1                      1             48,800 งบรายได้

62 โครงการ ฝึกอบรมซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์เบือ้งต้น  วส.                    21                80.00                80.00                80.00                      1                      1                      1                      1             25,490 งบรายได้

63 โครงการ ฝึกอบรมเทคโนโลยไีฟฟา้เพือ่ชมุชน  วส.                    20                80.00                80.00                80.00                      1                      1                      1                      1             16,790 งบรายได้

64 โครงการ ฝึกอบรมเทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตยเ์พือ่ผลิต

ไฟฟา้

 วส.                    20                80.00                80.00                80.00                      1                      1                      1                      1             19,397 งบรายได้

65 โครงการ ฝึกอบรมการประยกุต์ใชพ้อร์ตอนุกรมของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์เพือ่การแสดงผลในงานอตุสาหกรรม

 วส.                    18                80.00                80.00                80.00                      1                      1                      1                      1             24,652 งบรายได้



ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน ศูนย์ โครงการ/กจิกรรม
จ านวนผู้รับบริการ

จากโครงการ/

กจิกรรม บริการ

วิชาการแกสั่งคม

ความพงึพอใจของผู้
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บริการวิชาการแก่

สังคม

ผู้เขา้รับบริการ

วิชาการแกสั่งคม

น าความรู้ไปใช้
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ความพงึพอใจของผู้
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วิชาชพีต่อ

ประโยชน์จากการ
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สังคม

โครงการ/กจิกรรม

 บริการวิชาการแก่

สังคมทีส่่งเสริม

ศักยภาพในการ

แขง่ขนัของประเทศ

โครงการ/กจิกรรม

 ทีด่ าเนินการมี

การบูรณาการกบั

การจดัการเรียน

การสอนและ/หรือ

งานวิจยั

โครงการ/กจิกรรม

 ทีด่ าเนินการมีการ

เรียนรู้และ/หรือมี

ส่วนร่วมของชมุชน

 สังคม

โครงการ/กจิกรรม

 บริการวิชาการแก่

สังคมแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด

งบประมาณทีใ่ช้

จา่ยจริง

งบประมาณ

คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ บาท

66 โครงการ ฝึกอบรมการสลักลายลงบนผิวกระจกด้วยการกดั

กรด

 วส.                    30               100.00               100.00               100.00                      1                      1                      1                      1             29,995 งบรายได้

67 โครงการถา่ยทอดความรู้และขั้นตอนการให้บริการวิชาการ

กบับุคลากรภายใน

 วส.                    25               100.00               100.00               100.00                       -                       -                       -                      1             29,796 งบรายได้

คณะศิลปศาสตร์                   733                88.63                90.25                88.26                      3                       -                    10               100.00           234,168

68 โครงการหลักสูตรมัคคุเทศกเ์พือ่ยกระดับคุณภาพชมุชน

ด้วยวิชาชพี

 ศศ.                   120                89.20                    92                80.00                      1                       -                      1                      1             45,400 งบแผ่นดิน

69 โครงการอบรมการผสมเคร่ืองด่ืมเพือ่ยกระดับวิชาชพี  ศศ.                    40                91.30                    92                87.00                      1                       -                      1                      1             16,254 งบแผ่นดิน

70 โครงการพฒันาศักยภาพด้านภาษาองักฤษเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพการท างาน

 ศศ.                    90                87.00                    89                91.70                      1                       -                      1                      1             42,400 งบแผ่นดิน

71 โครงการเปิดโลกทัศน์สู่งานบริการ  ศศ.                    40                87.00                    88                89.20                       -                       -                      1                      1             19,200 งบแผ่นดิน

72 โครงการการบูรณาการงานวิชาการทางวิชาการแกสั่งคม

กบัการเรียนการสอนและการวิจยั กจิกรรม " กจิกรรม 

“ASEAN WALK RALLY"

 ศศ.                   153                93.30                87.00                92.00                       -  1                      1                      1         11,985.00 งบรายได้

73 โครงการการบูรณาการงานวิชาการทางวิชาการแกสั่งคม

กบัการเรียนการสอนและการวิจยั หลักสูตร "กลยทุธ์การ

เขยีนหนังสือราชการ"

 ศศ.                    20                91.00                    89                88.00                       -  1                      1                      1           9,000.00 งบรายได้

74 โครงการการบูรณาการงานวิชาการทางวิชาการแกสั่งคม

กบัการเรียนการสอนและการวิจยั กจิกรรม "การพฒันา

ทักษะภาษาองักฤษในชวีิตประจ าวันสู่ชมุชนอยา่งยั่งยนื"

 ศศ.                    20                87.00                    88                90.20                       -  1                      1                      1         29,929.15 งบรายได้

75 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ศศ.                   150                86.00                    89                87.50                       -  0                      1                      1         20,000.00 งบรายได้

76 โครงการพีส่อนน้อง  ศศ.                    60                87.00                    86                89.00                       -  0                      1                      1         19,800.00 งบรายได้

77 โครงการพฒันาวิถชีวีิตชมุชนเพือ่ความยั่งยนื  ศศ.                    40                88.00                    89                88.00                       -  0                      1                      1         20,200.00 งบรายได้

สถาบันวิจยัและพฒันา                1,877                88.20                86.87                91.08                      6                       -                      4               100.00     3,443,782.71



ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน ศูนย์ โครงการ/กจิกรรม
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คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ 1(ใช)่  /  0(ไม่ใช)่ บาท

78 โครงการพฒันาอาชพีในชนบทตามแนวพระราชด าริฯ 

เศรษฐกจิพอเพยีง

 สวพ.                   140                89.25                88.24                88.50                      1                       -                      1                      1             52,860 งบแผ่นดิน

79 โครงการคลินิกเทคโนโลยี  สวพ.                   305                91.00                82.00                94.00                      1                       -                      1                      1           155,151 งบแผ่นดิน

80 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

 สวพ.                   158                93.00                89.00                       -                       -                       -                       -                      1         1,363,224 งบแผ่นดิน

81 โครงการการให้บริการทางวิชาการแกสั่งคมด้านการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลการเกษตร

 ร่วมกบัมูลนิธิพระดาบส

 สวพ.                   364                85.54                       -                97.00                      1                       -                       -                      1           499,116 งบแผ่นดิน

82 โครงการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้โครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด าริฯ

 สวพ.                    60                80.00                86.00                91.00                      1                       -                       -                      1           461,461 งบแผ่นดิน

83 โครงการยกระดับคุณภาพชวีิต หมู่บ้าน ชมุชน สังคมด้วย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สวพ.                   470                90.00                87.00                85.00                      1                       -                       -                      1           550,940 งบแผ่นดิน

84 โครงการฝึกอบรมภายใต้ศูนยก์ารเรียนรู้และปฏิบัติการ

ภาคสนาม และตลาดราชมงคล

 สวพ.                    50                       -                       -                       -                      1                       -                       -                      1             88,044 งบแผ่นดิน

85 โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ เพือ่จดับริการทาง

วิชาการ

 สวพ.                       -                90.00                       -                       -                       -                       -                      1                      1               9,949 งบแผ่นดิน

86 โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ ด้านบริการทาง

วิชาการ

 สวพ.                   270                85.00                       -                       -                       -                       -                      1                      1           178,937 งบแผ่นดิน

87 โครงการจดัการความรู้  แลกเปล่ียนเรียนรู้  เผยแพร่

ผลงานงานบริการวิชาการแกสั่งคมเฉลิมพระเกยีรติ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี  ทรงมี

พระชนมาย ุ60 พรรษา

 สวพ.                    60                90.00                89.00                91.00                       -                       -                       -                      1             84,100 งบแผ่นดิน

วิทยาลัยการจดัการ                    60                88.00                88.00                88.00                       -                      1                      1                   100             35,500

88 โครงการบริการวิชาการ  วจ.                    60                88.00                88.00                88.00                       -                      1                      1                      1             35,500 งบรายได้



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

ตัวชีว้ัดที ่3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการ

 ทางวิชาการทีม่ีการบูรณาการกับการจัดการเรียน

การสอนและ/หรืองานวิจัย

30 (30.09)                   - 30 (50.00) 30 (0) 30 (7.14) 30 (22.22) 30 (33.33) 30 (20.00)                - 30 (10.00)               -                -              - 

ตัวชีว้ัดที ่3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม

บริการทางวิชาการทีม่ีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วน

ร่วมของชุมชน สังคม

25 (35.23)                   - 25 (70.00) 25 (0) 25 (50.00) 25 (33.33) 25 (33.33) 25 (60.00)                - 25 (40.00)               -                -              - 

ตัวชีว้ัดที ่3.1.1 จ านวนชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย

ของการใหบ้ริการวิชาการเชิงบูรณาการ โดยการ

ร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า*

6 (2)                   - 2 (1) 2 (0) 2 (0) 1 (0) 2 (0) 3 (1)                - (0)               -                -              - 

ตัวชีว้ัดที ่3.1.2 ร้อยละความพงึพอใจเฉล่ียของ

ผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการใหบ้ริการวิชาการ

และวิชาชีพ

>80  (88.74) 80 (88.00) >80 (89.67) >80 (87.45) >80 (88.89) >80 (88.60) >80 (88.67) >80  (88.26) (88.00) >80  (91.08)               -                -              - 

ตัวชีว้ัดที ่3.2.1 จ านวนศูนย์การเรียนรู้และ

ปฏบิัติการภาคสนาม

1 (0)                   - 1 (0)                   -                   -                   -                   -                     -                -                    -               -                -              - 

ตัวชีว้ัดที ่3.2.2 จ านวนหลักสูตรทีส่ร้างรายได้* 12 (2)                   - 2 (0) 2 (0) 2 (2) 2 (0) 2 (0) 2 (0)                -                    -               -                -              - 

ตัวชีว้ัดที ่3.2.3 รายได้ทีไ่ด้รับจากการบริการ

วิชาการในรอบ 1 ปี*

15000000 

(51,069,358)

                  - 100000 

(45,000)

600000 

(1,799,550)

2000000 

(8,719,808)

10000000 

(36,525,000)

2000000 (0) 2000000 

(1,700,000)

               -                    - 0 

(2,280,000)

               -              - 

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์ตัวชีว้ัดของ

มหาวิทยาลัย

มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3. ปรับปรุงและพัฒนาการใหบ้ริการวิชาการเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใหช้มุชน สังคม และสร้างรายไดใ้หกั้บมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที ่3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ในชมุชนและน าเสนอองค์ความรู้ทีม่หาวิทยาลัยมีความเชีย่วชาญ

กลยุทธ์ที ่3.2 .พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการใหบ้ริการทางวิชาการใหเ้อ้ืออ านวยตอ่การสร้างรายได้



แผน ผล แผน ผล

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวชิาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สงัคม และสร้างรายได้

ให้กับมหาวทิยาลยั

เป้าประสงค์ที่ 3. เป็นแหลง่ให้บริการวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชนอยา่งตอ่เน่ืองและยั่งยนื เพ่ือให้ชุมชนเป็น

สงัคมฐานความรู ้(Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได ้และมีคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น

ตวัชี้วดัที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการที่มีการบูรณาการกับการจดัการเรียนการสอนและ/หรือ

งานวจิยั

25 71.23


30 34.09


ตวัชี้วดัที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการที่มีการเรียนรูแ้ละ/หรือมีสว่นร่วมของชุมชน สงัคม 20 20.55


25 35.23


กลยทุธ์ที่ 3.1 สง่เสริมการเรียนรูใ้นชุมชนและน าเสนอองค์ความรูท้ี่มหาวทิยาลยัมีความเชี่ยวชาญ

ตวัชี้วดัที่ 3.1.1 จ านวนชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการวชิาการเชิงบูรณาการ โดยการร่วมมือระหวา่งคณะ

หรือหน่วยงานเทียบเท่า 0 0
-

2 2 

ตวัชี้วดัที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการตอ่ประโยชน์จากการให้บริการวชิาการและวชิาชีพ >80 87.72


>80 88.74 

กลยทุธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจดัการการให้บริการทางวชิาการให้เอ้ืออ านวยตอ่การสร้างรายได้

ตวัชี้วดัที่ 3.2.1 จ านวนศูนยก์ารเรียนรูแ้ละปฏบิัตกิารภาคสนาม 1 1


1 0 
ไม่นับซ้ า

ตวัชี้วดัที่ 3.2.2 จ านวนหลกัสตูรที่สร้างรายได้ 0 0 - 2 2 

ตวัชี้วดัที่ 3.2.3 รายไดจ้ากการบริการวชิาการในรอบ 1 ปี
0.00 721,673.35  100,000 51,069,358 

ตวัชี้วดัที่ใช้ในการค านวณจ านวณ 7 ตวัชี้วดั

หมายเหต ุ: สถานะการด าเนินงาน

   ส̃งูกวา่เป้าหมาย   3   รายการ

   เป็นไปตามเป้าหมาย 2 รายการ

   ต่ ากวา่เป้าหมาย  2   รายการ

   อยู่ระหวา่งด าเนินการ 0 รายการ

ผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ พ.ศ.2557-พ.ศ.2560 (ฉบับปรุง พ.ศ.2558)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวชิาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สงัคม และสร้างรายไดใ้ห้กับมหาวทิยาลยั   ณ 1 ตลุาคม 2557- 30  กันยายน 2558

ประเดน็ยทุธศาสตร์ / เป้าประสงค์ /  ตวัชี้วดั / กลยทุธ์ / โครงการที่ส าคัญ 2557 2558
สถานะ

ค่าเป้าหมาย

สถานะ





จ านวนโครงการ/กจิกรรม ร้อยละ จ านวนโครงการ/กจิกรรม ร้อยละ

88 30 34.09 31 35.23                                88.74

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 10 5 50.00 7 70.00                                89.67

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 21 0 0.00 0 0.00                                87.45

3 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 14 8 57.14 7 50.00                                88.89

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 2 22.22 3 33.33                                88.60

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 12 100.00 4 33.33                                88.67

6 คณะศิลปศาสตร์ 10 2 20.00 6 60.00                                88.26

7 วทิยาลัยการจดัการ 1 0 0 0 0.00                                88.00

8 สถาบันวจิยัและพัฒนา 10 1 10.00 4 40.00                                91.08

9 กองนโยบายและแผน 1 0 0 0 0.00                                88.00

นางสาวชดิชนก  นิลพลับ   ต าแหน่ง  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

รวมทั้งส้ิน

ที่มา : งานติดตามและประเมนิผล  กองนโยบายและแผน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชี้วดัที่ 3.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการ ทางวชิาการที่มีการบูรณาการกับการจดัการเรียนการสอนและ/หรืองานวจิยั

ตวัชี้วดัที่ 3.2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีสว่นร่วมของชุมชน สงัคม

ตวัชี้วดัที่ 3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการตอ่ประโยชน์จากการให้บริการวชิาการและวชิาชีพ

ที่ คณะ จ านวนโครงการ/กจิกรรม

บริการวชิาการทั้งหมด

โครงการ/กจิกรรมฯ 

ที่มกีารบูรณาการกบัการจดัการเรียนการสอนและ/หรืองานวจิยั

 ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมบริการทางวชิาการที่มกีารเรียนรู้

และ/หรือมส่ีวนร่วมของชมุชน สังคม

ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของ

ผู้รับบริการต่อประโยชน์จาก

การให้บริการวชิาการและวชิาชพี



การจดัการเรียนการสอน (รายวชิา/หลักสูตร/ระดับการศึกษา) งานวจิยั (ข้อเสนอโครงการวจิยั)

                                                                                     -                                                                                      - 
1 โครงการการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน  คอ. สุพรรณบุรี  วชิาการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟฟกิ รหัสวชิา 197-12-09                                                                                      - 

2 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพผู้ทีไ่ม่มีความรู้ด้าน

การบัญชี

 บท. หันตรา  รายวชิา Cost Management รหัสวชิา 305-42-03   และรายวชิา 

Business Finance รหัสวชิา 302-21-05 หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต 

(การบัญช)ี ระดับปริญญาตรี

                                                                                     - 

3 โครงการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคล

 บท. วาสุกรี  1. Microeconomic รหัสวชิา 309-21-04,                     

2.Macroeconomic รหัสวชิา 309-21-04

4 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพทางด้านการบริหาร

จดัการธรุกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บท. วาสุกรี  1.Seminar in Marketing Prroblems 304-41-16

5 โครงการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรเพือ่กา้วสู่

การเป็นผู้ประกอบการ

 บท. หันตรา  1.Agricultual Marketing รหัสวชิา 307-31-05 ,                        

2.International Agribusiness Management รหัสวชิา 307-31-11

6 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่  บท. วาสุกรี

สุพรรณบุรี

 1.Principles ot Marketing รหัสวชิา 304-11-01,                          

         2.การตลาดออนไลน์ รหัสวชิา 304-41-22

7 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพผู้ทีไ่ม่มีความรู้ด้าน

การบัญชี

 บท. วาสุกรี  1.Texaction รหัสวชิา 305-15-01                                            

         2.การภาษีอากร รหัสวชิา 395-13-04

8 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพในการประกอบธรุกจิ

ขนาดย่อม

 บท. วาสุกรี  1.Internatoinal Management รหัสวชิา 303-41-08

9 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพการใช้คอมพวิเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บท. วาสุกรี  1.Software Packge 1

10 โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

เบือ้งต้น

 วส.  หลักสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม รหัส

วชิา 504-33-03 ชื่อวชิา ไมโครโพรเซลเซอร์

 การสร้างระบบการสัดและตรวจสอบสภาพการท างานของระบบผลิต

ไฟฟา้พลังแสงอาทิตย์แบบเชื่อมกริดโดยใช้อนิเวอร์เตอร์แบบมอดูลแบบ

เวลาจริง

11 โครงการ ฝึกอบรมซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์เบือ้งต้น  วส.  หลักสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล รหัสวชิา 

501-31-07 ชื่อวชิา เคร่ืองยนต์สันดาบภายใน

                                                                                     - 

12 โครงการ ฝึกอบรมเทคโนโลยีไฟฟา้เพือ่ชุมชน  วส.  หลักสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวชิา รหัสวชิา 502-21-01 ชื่อ

วชิาFundamental of Electrical Engineering

                                                                                     - 

13 โครงการ ฝึกอบรมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ผลิต

ไฟฟา้

 วส.                                                                                      -  ระบบผลิตไฟฟา้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร

14 โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้พอร์ตอนุกรมของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์เพือ่การแสดงผลในงานอตุสาหกรรม

วส. นนทบุรี  รายวชิา หลักสูตร วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวสิวกรรมไฟฟา้ รหัส

วชิา 504-33-03 ชื่อวชิา ไมโครโพรเซสเซอร์

 การสร้างระบบการวดัและตรวจสอบสภาพการท างานของระบบผลิต

ไฟฟา้พลังแสงอาทิตย์แบบเชื่อมกริดโดยใช้อนิเวอร์เตอร์แบบมอดูลแบบ

เวลาจริง

15 โครงการเชิงบูรณาการในสาขาวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการย่อยการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการตรวจวดัคุณภาพน้ า

วส. นนทบุรี  ในรายวชิาวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม รหัส

วชิา 508-21-01 ชื่อวชิา Chemistry for Environmental Engineering

                                                                                     - 

16 โครงการเชิงบูรณาการในสาขาวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการย่อยงานพฒันาผลิตภัณฑ์

ด้านบรรจภุัณฑ์น้ าส้มควนัไม้กล่ัน กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านนคร

อนิทร์

วส. นนทบุรี  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภูมิสถาปัตยกรรม รหัส

วชิา 509-32-09 ชื่อวชิา ออกแบบสถาปัตยกรรม 3

                                                                                     - 

17 โครงการเชิงบูรณาการในสาขาวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการย่อยงานพฒันาผลิตภัณฑ์

ด้านบรรจภุัณฑ์น้ ามันไพลชุมชนบ้านท่าเจา้สนุก

วส. นนทบุรี  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม รหัสวชิา 

506-12-01 ชื่อวชิา ออกแบบสถาปัตยกรรม 1

18 โครงการเชิงบูรณาการในสาขาวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการย่อยการพฒันาทักษะการ

ใช้คอมพวิเตอร์ในงานวศิวกรรมเคร่ืองกล

วส. นนทบุรี  หลักสูตรวสิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา วศิวกรรมเคร่ืองกล รหัสวชิา 

501-22-10 ชื่อวชิา การออกแบบเคร่ืองจกัรกล 1

19 โครงการเชิงบูรณาการในสาขาวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการย่อยการบริการวชิาการด้าน

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

วส. นนทบุรี  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต วศิวกรรมเคร่ืองมือและแม่พมิพ ์

สาขาวชิา วศิวกรรมเคร่ืองมือและแม่พมิพ ์รหัสวชิา 507-31-07 ชื่อวชิา 

การออกแบบแม่พมิพโ์ลหะ 2

20 โครงการบริการวชิาการเสริมสร้างความเข็มแข็งชุนชน

แบบบูรณาการ โครงการย่อยการปรับปรุงต้นแบบการ

รักษาสภาพน้ า และการรณรงค์วฒันธรรม

วส. นนทบุรี รายวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวชิาสถาปัตยกรรม รหัสวชิา 

506-33-05 ชื่อวชิา CONSTRUCTION TECHNOLOGY 5 หลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวชิาภูมิสถาปัตยกรรม รหัสวชิา 

509-33-05 ชื่อวชิา LANDSCAPE ARCHITECTURE CONSTRUCTION  

หลักสูตร วสิวกรรมส่ิงแวดล้อม สาขาวชิาวสิวกรรมส่ิงแวดล้อม รหัสวชิา 

508-22-01 ชื่อวชิา ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS

21 โครงการประยุกต์ใช้งานคล่ืนความถี่ไมโครเวฟส าหรับงาน

เกษตรกรรม

วส. นนทบุรี  หลักสูตรวศิวกรรมโทรคมนาคม สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม รหัสวชิา 504-34-09 วศิวกรรมสายอากาศ

                                                                                     - 

รวมทัง้ส้ิน

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558
สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบรูณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย

ที่ ชื่อโครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน ศูนย์ การบูรณาการ



22 โครงการยกระดับคุณภาพชีวติ หมู่บ้าน ชุมชน สังคมด้วย

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 สวพ. หันตรา  รายวชิา  Leadership รหัสวชิา 303-31-04 

รายวชิา Introduction to Soil Science รหัสวชิา 203-25-01

รายวชิาPlant propagation  รหัสวชิา 203-21-06

รายวชิา โรคพชืเบือ้งต้น (ปฏิบัติ) รหัสวชิา 203-24-03

                                                                                     - 

23 โครงการถ่ายทอดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุ่ชุมชนแบบ

มีส่วนร่วม

 วท. หันตรา  สาขาวชิาพลศึกษาและนันทนาการ                                                                                      - 

24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปน้ ายาเอนกประสงค์

สูตรสมุนไพรพืน้บ้าน

 วท. นนทบุรี  สาขาวชิาเคมี                                                                                      - 

25 โครงการฝึกอบรมระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ส าหรับ

บุคคลเพือ่ใช้ในงานอตุสาหกรรม

 คอ. สุพรรณบุรี  วชิาไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ประยุกต์                                                                                      - 

26 โครงการฝึกอบรมวชิาชีพหลักสูตรระยะส้ันแกร่าษฎรใน

หมู่บ้านชนบททัว่ไป

 คอ. สุพรรณบุรี  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ /สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล/ สาขาวชิา

วศิวกรรมอตุสาหการ/สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

                                                                                     - 

27 โครงการฝึกอบรมวชิาชีพระยะส้ันศิษย์เกา่และปัจจบุัน  คอ. สุพรรณบุรี  1.เคร่ืองจกัร CNC การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบชิ้นส่วน

เคร่ืองจกัรกล 2.ความรู้ด้านการใช้ Software ทีช่่วยในการออกแบบและ

การผลิต

                                                                                     - 

28 โครงการก าจดัผักตบชวาในคลองหันตราร่วมกบัชุมชน

หันตรา

 คอ. หันตรา  รายวชิาโครงงาน (Project)                                                                                      - 

29 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ศศ.  รายวชิา ภาษาข้ามวฒันธรรม                                                                                      - 

30 โครงการพฒันาวถิีชีวติชุมชนเพือ่ความยั่งยืน  ศศ.  รายวชิา ภาษาข้ามวฒันธรรม                                                                                      - 



ที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน ศูนย์ ชือ่ชมุชน(ที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วนร่วม) ชมุชน/หมูท่ี่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวดั

                                                                                                                  - 
1 โครงการการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน คอ. สุพรรณบุรี   โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

2 โครงการฝึกอบรมวชิาชพีหลักสูตรระยะส้ันแกร่าษฎรในหมูบ่้านชนบททั่วไป  

"หลักสูตรการซ่อมโทรทัศน์เบื้องต้น"

คอ. สุพรรณบุรี   วทิยาลัยการอาชพีวเิศษชยัชาญ จ .อา่งทอง

3 โครงการฝึกอบรมวชิาชพีหลักสูตรระยะส้ันแกร่าษฎรในหมูบ่้านชนบททั่วไป  

"หลักสูตรการท ามุง้ลวด"

คอ. สุพรรณบุรี   โรงเรียนบ้านทับกระดาษ  ต.นิคมกระเสียว  อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุรี

4 โครงการฝึกอบรมวชิาชพีหลักสูตรระยะส้ันแกร่าษฎรในหมูบ่้านชนบททั่วไป  

"หลักสูตรการเดินสายไฟในอาคาร"

คอ. สุพรรณบุรี   ชมุชนบ้านองครักษ ์ณ วดัองครักษ ์อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

5 โครงการฝึกอบรมวชิาชพีหลักสูตรระยะส้ันแกร่าษฎรในหมูบ่้านชนบททั่วไป 

"หลักสูตรการซ่อมเคร่ืองจักรกลการเกษตร"

คอ. สุพรรณบุรี   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเจดีย ์จ.สุพรรณบุรี

6 โครงการฝึกอบรมวชิาชพีหลักสูตรระยะส้ันแกร่าษฎรในหมูบ่้านชนบททั่วไป  

"หลักสูตรการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้"

คอ. นนทบุรี   ชมุชนวดัตะเคียน จ.นนทบุรี

7 โครงการก าจัดผักตบชวาในคลองหันตราร่วมกบัชมุชนหันตรา คอ. หันตรา  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหันตรา ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา

8 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการบัญชี บท. หันตรา  องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชยั อ าเภอบางไทร จังหวดัพระนครศรีอยธุยา

9 โครงการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือเพื่อจัดบริการทางวชิาการ บท.  วาสุกรี  อบต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา

หลักสูตร "พฒันาอาชพีชมุชนในอ าเภอบางบาล"                                                                                                                   - 

10 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการธรุกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

บท.  วาสุกรี  เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา

หลักสูตร "การสร้างมูลค้าเพิ่มจากผลิตภณัฑ์ชมุชน"                                                                                                                   - 

11 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรเพื่อกา้วสู่การเป็นผู้ประกอบการ บท.  หันตรา  อบต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา

หลักสูตร"การพฒันาและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร"                                                                                                                   - 

12 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาแนวคิดด้านการตลาดสมัยใหม่ บท.  วาสุกรี  ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านแกว้ในสวน อ .บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา

หลักสูตร "การตลาดสร้างอาชพีสร้างรายได้ด้วยผลิตภณัฑ์ชมุชน"                                                                                                                   - 

13 .โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการบัญชี บท.                                                                                                                   - 

หลักสูตร "เสริมสร้างความเขม้แขง็ ด้วยบัญชคีรัวเรือนถวายพอ่หลวง " สาขาวชิาการบัญช ีศูนย์

สุพรรณบุรี

 ชมุชนวดัโบสถว์รดิตถ ์อ าเภอป่าโมก จังหวดัอา่งทอง

หลักสูตร "การสร้างธรุกจิชมุชนให้เขม็แขง็" สาขาวชิาการบัญช ีศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 อบต.สนามไชย อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยธุยา

14 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพในการประกอบธรุกจิขนาดยอ่ม บท.                                                                                                                   - 

หลักสูตร "เสริมสร้างทางภาษาเพื่อพฒันาตลาดโกง้โค้งสู่การเป็นชมุชนอาเซียน " วาสุกรี  ตลาดโกง้โค้ง ต.บ้านโพ อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรีอยธุยา

หลักสูตร "อบรมการคิดราคาที่เหมาะสมส าหรับผลิตภณัฑ์กรณีศึกษาการผลิตสบู่

สมุนไพร"

 หันตรา  อบต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา

15 โครงการคลินิกบ้านและอาคาร วส. สาขาวศิวกรรมโยธานนทบุรี  อบต.บางรักพฒันา

16 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการตรวจวดัคุณภาพน้ า วส. นนทบุรี  สาขาวศิวกรรม

ส่ิงแวดล้อม

 ชมุชนบ้านหัวเตย ท่าอฐิ

17 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ด้านบรรจุภณัฑ์น้ ามันไพล วส. นนทบุรี สถาปัตยกรรม  ชมุชนบ้านท่าเจ้าสนุก

18 โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ด้านบรรจุภณัฑ์น้ าส้มควนัไม้กล่ัน วส. นนทบุรี  สถาปัตยกรรม  กลุ่มผลิตภณัฑ์พื้นบ้านนครอนิทร์

19 โครงการพัฒนาอาชีพในชนบทตามแนวพระราชด ารฯิ เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง "การส่งเสริมอาชพีการพบัธนบัตร" สวพ. หันตรา ชมุชนต าบลบ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง "การท าแหนมเห็ด" สวพ. หันตรา ศูนยก์ารศึกษานอกระบบตามอธัยาศัยอ าเภอเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง "การผลิตปุ๋ยชวีภาพ" สวพ. หันตรา ศูนยก์ารศึกษานอกระบบตามอธัยาศัยอ าเภอท่าเรือ อ .ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยธุยา

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการ เร่ือง "การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า" สวพ. หันตรา ชมุชนต าบลหันตรา อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา

20 โครงการการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สังคมดา้นการซ่อมแซมบ ารงุรกัษา

เครือ่งมือและเครือ่งจกัรกลการเกษตร รว่มกับมูลนิธิพระดาบส

โครงการการให้บริการทางวชิาการแกสั่งคมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

และเคร่ืองจักรกลการเกษตร ร่วมกบัมูลนิธพิระดาบส  คร้ังที่ 98-99

สวพ. หันตรา อบต.ปากชม จ.เลย และ อบต.หนองกงุแกว้ จ.หนองบัวล าภู

โครงการการให้บริการทางวชิาการแกสั่งคมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

และเคร่ืองจักรกลการเกษตร ร่วมกบัมูลนิธพิระดาบส คร้ังที่ 100 - 101

สวพ. หันตรา อบต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคราม (23-24 ม.ค. 58)

เทศบาลต าบลปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอด็ (24 - 25 ม.ค. 58)

โครงการการให้บริการทางวชิาการแกสั่งคมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

และเคร่ืองจักรกลการเกษตร ร่วมกบัมูลนิธพิระดาบส คร้ังที่ 102-103

สวพ. หันตรา เทศบาลต าบลระหาน จ.ก าแพงเพชร และ อบต.เขาชนไก ่จ.นครสวรรค์

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558
สรปุผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการทีม่ีการเรยีนรูแ้ละ/หรอืมีส่วนรว่มของชุมชน สังคม

รวมทั้งส้ิน



ที่ ชือ่โครงการ/กจิกรรม หน่วยงาน ศูนย์ ชือ่ชมุชน(ที่มีการเรียนรู้และ/หรือมีส่วนร่วม) ชมุชน/หมูท่ี่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวดั

โครงการการให้บริการทางวชิาการแกสั่งคมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

และเคร่ืองจักรกลการเกษตร ร่วมกบัมูลนิธพิระดาบส  คร้ังที่ 104

สวพ. หันตรา อบต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อทุัยธานี

โครงการการให้บริการทางวชิาการแกสั่งคมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

และเคร่ืองจักรกลการเกษตร ร่วมกบัมูลนิธพิระดาบส  คร้ังที่ 105

สวพ. หันตรา อบต.ท่าฉนวน อ.มโนรมณ์ จ.ชยันาท

โครงการการให้บริการทางวชิาการแกสั่งคมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

และเคร่ืองจักรกลการเกษตร ร่วมกบัมูลนิธพิระดาบส คร้ังที่ 106

สวพ. หันตรา เทศบาลต าบลสามโก ้อ.สามโก ้จ.อา่งทอง

21 โครงการยกระดบัคุณภาพชีวติ หมูบ่า้น ชุมชน สังคมดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

โครงการส ารวจวธิชีวีติชมุชนมหาพรหมณ์

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวพ. หันตรา ชมุชนต าบลมหาพรหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา

โครงการการส ารวจขอ้มูลและบริบทของพื้นที่ต าบลพระแกว้ อ าเภอภาช ี

จังหวดัพระนครศรีอยธุยา คณะเทคโนดลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

สวพ. หันตรา ชมุชนต าบลพระแกว้ อ.ภาช ีจ.พระนครศรีอยธุยา

โครงการส ารวจขอ้มูลและบริบทของพื้นที่ต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จังหวดั

สุพรรณบุรี

สวพ. หันตรา ชมุชนต าบลยา่นยาว อ าเภอสามชกุ จังหวดัสุพรรณบุรี

โครงการหมุบ่้านต้นแบบท่องเที่ยวอนุรักษธ์รรมชาติส่ิงแวดล้อมทางน้ าบ้านเกาะ -

หันตรา

สวพ. หันตรา ชมุชนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพระนครศรีอยธุยาจังหวดัพระนครศรีอยธุยา

โครงการส ารวจขอ้มูลและบริบทพื้นที่เทศบาลต าบลมหาพรหมณ์ อ าเภอบางบาล 

จังหวดัพระนครศรีอยธุยา คณะบริหารธรุกจิฯ

สวพ. หันตรา ชมุชนต าบลมหาพรหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา

โครงการส ารวจบริบทวถิชีวีติชมุชนต าบลพระขาว สวพ. หันตรา ชมุชนต าบลพระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา

โครงการอบรมสาธติและทดลองการผลิตอฐิกอ่สร้างสามัญแบบไม่เผา ณ ชมุชน

ต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล จังหวดัพระนครศรีอยธุยา

สวพ. หันตรา ชมุชนต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล จังหวดัพระนครศรีอยธุยา

22 โครงการคลินิกเทคโนโลยี                                                                                                                   - 

คร้ังที่ 1     โครงการ"การท าเทียนหอมจากวสัดุเหลือใช้(กะลา)   วนัที่  29  ตุลาคม  2557 สวพ หันตรา ศูนยพ์ฒันาอาชพี  ม. 2  ต.ศาลเจ้าโรงทอง   อ.วเิศษชยัชาญ   จ.อา่งทอง

คร้ังที่ 2 โครงการ"การปลูกพชืไม่ใชดิ้น (Hydroponics)   วนัที่  24  พฤศจิกายน  

2557

สวพ หันตรา  ศูนยพ์ฒันาอาชพีชมุชนหัวแหลม  ต.ท่าวาสุกรี   อ.อยธุยา  จ.อยธุยา0

คร้ังที่ 3     โครงการ "การปลูกพชืไม่ใชดิ้น (Hydroponics)"  วนัที่  24  ธนัวาคม    

 2557

สวพ หันตรา  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ  ศูนยห์ันตรา   ต.หันตรา  อ.อยธุยา  จ.อยธุยา0

คร้ังที ่4     โครงการ "การถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพการท าซาลาเปา"  วันที ่ 25  ธันวาคม    

 2557
สวพ หันตรา  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบตามอธยัาศัยอ าเภอเสนา   อ.เสนา  จ.อยธุยา0

คร้ังที่ 5     โครงการ "การท าน้ านมขา้วโพด  โยเกริต์นมเปร้ียว เต้าฮวยและวุน้นม

สด" วนัที่  20  มีนาคม  2558

สวพ หันตรา  เทศบาลต าบลคลองจิก   อ.บางปะอนิ  จ.อยธุยา0

คร้ังที่ 6     โครงการ "การท าเทียนหอมสปา" วนัที่  25  มีนาคม  2558 สวพ หันตรา  ชมุชนบางบาล  อ.บางบาล  จ.อยธุยา0

คร้ังที่ 7     โครงการ "การท าน้ าหมักชวีภาพ,น้ าหมักสมุนไพร" วนัที่  27  มีนาคม  

2558

สวพ หันตรา  ลานเอนกประสงค์บ้านหัวเมฆ  ต.บางประแดง อ.บางปะอนิ  จ.อยธุยา0

คร้ังที่ 8     โครงการ "การท าน้ าหมักชวีภาพ,น้ าหมักสมุนไพร" วนัที่  30  มีนาคม  

2558

สวพ หันตรา  ชมุชนหันตรา   ต.หันตรา   อ.อยธุยา  จ.อยธุยา0

 คร้ังที่ 9     โครงการ "การท าขนมไทย ฝอยทองและเค้กทอง"  วนัที่  11   

พฤษภาคม  2558

สวพ หันตรา    ลานเอนกประสงค์ต าบลศาลาลอย  ต.ศาลาลอย  อ.ท่าเรือ  จ.อยธุยา0

คร้ังที่ 10     โครงการ "การท าแหนมและหมูยอ" วนัที่  14   พฤษภาคม  2558 สวพ หันตรา  ลานเอนกประสงค์บ้านมอญ  ต.บ้านรุน อ.อยธุยา  จ.อยธุยา0

23 โครงการถา่ยทอดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสุ่ีชมุชนแบบมีส่วนร่วม วท. หันตรา  ชมุชนมหาพราหมณ์ อ.บางบาล จังหวดัพระนครศรีอยธุยา

24 โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการแปรรูปน้ ายาเอนกประสงค์สูตรสมุนไพรพื้นบ้าน วท. นนทบุรี  ประชาชรเขตนนทบุรี

25 โครงการวทิยาศาสตร์ในชวีติประจ าวนัเพื่อชมุชน วท. วาสุกรี  ชมุชนต าบลกบเจา  ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยธุยา

26 โครงการการบูรณาการงานวชิาการทางวชิาการแกสั่งคมกบัการเรียนการสอนและ

การวจิัย กจิกรรม " กจิกรรม “ASEAN WALK RALLY"

ศศ. นนทบุรี  โรงเรียนวดัเนินพระปาง จ.สุพรรณบุรี

27 โครงการการบูรณาการงานวชิาการทางวชิาการแกสั่งคมกบัการเรียนการสอนและ

การวจิัย หลักสูตร "กลยทุธก์ารเขยีนหนังสือราชการ"

ศศ. นนทบุรี  เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ในพื้นที่ จ. นนทบุรรี อบรม ณ ห้องประชมุสุวรรณภมูิ เขตใต้ 

ศูนยน์นทบุรี

28 โครงการการบูรณาการงานวชิาการทางวชิาการแกสั่งคมกบัการเรียนการสอนและ

การวจิัย กจิกรรม "การพฒันาทักษะภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนัสู่ชมุชนอยา่งยัง่ยนื "

ศศ. นนทบุรี  โรงเรียนนครนนท์วทิยา 1 วดัท้ายเมือง จ.นนทบุรี

29 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศศ. หันตรา  สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ฯ(บ้านบุศยานิเวศม์) ต.บ่อโพง อ.นครหลวง  จ.

พระนครศรีอยธุยา

30 โครงการพี่สอนน้อง ศศ. หันตรา  โรงเรียนศิริเสนา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา

31 โครงการพฒันาวถิชีวีติชมุชนเพื่อความยัง่ยนื ศศ. หันตรา  โรงเรียนวดัไผ่โสมนรินทร์ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยธุยา จ.พระนครศรีอยธุยา



ที่ คณะ

จ านวนชุมชนหรือองค์กรเปา้หมายของการใหบ้ริการ

วชิาการเชิงบรูณาการ โดยการร่วมมือระหวา่งคณะ

หรือหน่วยงานเทยีบเทา่

2

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 0

6 คณะศิลปศาสตร์ 1

7 วทิยาลัยการจัดการ 0

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา 0

นางสาวชิดชนก  นิลพลับ   ต าแหน่ง  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จ านวนชุมชนหรอืองค์กรเปา้หมายของการใหบ้รกิารวิชาการเชิงบรูณาการ โดยการรว่มมือระหว่าง

คณะหรอืหน่วยงานเทยีบเทา่

รวมทั้งส้ิน

ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน



ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน



ที่ ชุมชนหรือองค์กร หมู่ที/่ต าบล/อ าเภอ/จงัหวดั
หน่วยงาน

หลัก
ศูนย์ หน่วยงานร่วม

โครงการ/กจิกรรมที่เข้าไปด าเนินงาน ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมที่เข้าไป

ด าเนินงาน

งบประมาณที่ใช้

จา่ยจริง

ปัญหาอปุสรรค/ข้อเสนอแนะ

1 ชุมชนบ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา

ศศ. หันตรา วท. โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมทางน้ า บ้านเกาะ - หันตรา 

และโครงการยางยืดบ าบัดพชิิตโรค

อยู่ระหวา่งการด าเนินการติดตามผลจาก

หน่วยงาน

         39,000.00 โครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับ

คุณภาพชีวติ หมู่บ้านชุมชน สังคม ด้วย

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 ชุมชนต าบลย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี คอ. หันตรา วท. โครงการตอบสนองความต้องการของ

ชุมชน ต าบลย่ายยาว อ าเภอสามชุก 

จงัหวดัสุพรรรบุรี

อยู่ระหวา่งการด าเนินการติดตามผลจาก

หน่วยงาน

         28,818.20 โครงการย่อยภายใต้โครงการยกระดับ

คุณภาพชีวติ หมู่บ้านชุมชน สังคม ด้วย

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

จ านวนชุมชนหรือองค์กรเปา้หมายของการให้บริการวิชาการเชิงบรูณาการ โดยการร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า



ที่ คณะ จ านวนศูนย์การเรียนรู้และปฏบิติัการภาคสนาม

                                                             - 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                                              - 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                                              - 

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              - 

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                              - 

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                                              - 

6 คณะศิลปศาสตร์                                                              - 

7 วทิยาลัยการจัดการ                                                              - 

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา                                                              - 

นางสาวชิดชนก  นิลพลับ   ต าแหน่ง  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1
 จ านวนศูนย์การเรยีนรูแ้ละปฏบิตัิการภาคสนาม

รวมทั้งส้ิน

ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน



ตัวชี้วัดที่ 3.2.1
 จ านวนศูนย์การเรยีนรูแ้ละปฏบิตัิการภาคสนาม

ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน



แหล่งทีม่ารายได้ จ านวนเงิน
1 ศูนยเ์รียนรู้และปฎบิัติการภาคสนามตลาดราชมงคล สวพ.และ

คณะบริหารฯ
หนัตรา ด าเนินจดัท าแผนโครงการศูนยเ์รียนรู้และปฎบิัติการภาคสนาม

ตลาดราชมงคล

         100,524.00 อยูร่ะหว่างด าเนินการเกคลียรค่าใช้จา่ย

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จ านวนศูนยก์ารเรียนรู้และปฏบิัตกิารภาคสนาม

ที่ ชื่อศูนยก์ารเรียนรู้และปฏบิัติการภาคสนาม หน่วยงาน ศูนย์

กจิกรรม/ผลการด าเนินการศูนยก์ารเรียนรู้และปฏบิัติการ

ภาคสนาม

รายได้ของศูนยก์ารเรียนรู้และปฏบิัติการ

ภาคสนาม

งบประมาณทีใ่ช้

จา่ยจริง

ปัญหาอปุสรรค/ขอ้เสนอแนะ



ที่ คณะ จ านวนหลักสูตรที่สร้างรายได้

2

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                                           - 

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                                           - 

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                          2

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                           - 

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                                           - 

6 คณะศิลปศาสตร์                                                           - 

7 วทิยาลัยการจัดการ

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา

นางสาวชิดชนก  นิลพลับ   ต าแหน่ง  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จ านวนหลักสูตรที่สรา้งรายได้

รวมทั้งส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน



ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน



ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

แหล่งที่มารายได้ จ านวนเงิน

1 โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ 

TOEIC

บท. 30,000.00 บุคคลภายนอก/

นักศึกษา

30,000.00

2 โครงการบริการวชิาการการสร้างงานน าเสนอโดยใช้โปรแกรม

 Microsoft PowerPoint ขั้นสูง

บท. 31,800.00 บุคคลภายนอก 1,272.00

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

จ านวนหลักสูตรที่สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ

ที่ หลักสูตรที่สร้างรายได้ หน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายในการ

จัดท าหลักสูตร

กิจกรรม/ผลการด าเนินการจากหลักสูตรที่สร้างรายได้จาก

การบริการวชิาการ

รายได้จากหลักสูตร



ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 รายได้ที่ได้รบัจากการบรกิารวิชาการในรอบ 1 ปี

ที่ คณะ รายได้จากการบริการวชิาการ (บาท)

                                     51,069,358

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                            45,000

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                        1,799,550

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        8,719,808

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                      36,525,000

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                                    - 

6 คณะศิลปศาสตร์                                        1,700,000

7 วทิยาลัยการจัดการ                                                    - 

8 สถาบนัวจิัยและพฒันา                                                    - 

9 ส านักงานวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        2,280,000

นางสาวชิดชนก  นิลพลับ   ต าแหน่ง  นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

รวมทั้งส้ิน

ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน



ที่มา : งานติดตามและประเมินผล  กองนโยบายและแผน



ปัญหาอปุสรรค/ข้อเสนอแนะ

แหล่งที่มารายได้ จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ

1
โครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล วท. ส านักงานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟแวรย์

แห่งชาติ

           1,190,000.00 0

2

โครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับพื้นฐาน วท. ส านักงานส่งเสริมอตุสาหกรรมซอฟแวรย์

แห่งชาติ

           1,185,000.00 0

3
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

วท. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน

         34,150,000.00 0

4
โครงการอบรมหลักสูตรแกไ้ขปัญหาระบบเบรคล้อตาย

เทคโนโลยยีานยนต์

คอ. หันตรา                45,000.00         4,500.00 10

5
โครงการรับจา้งจดัการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล

ระดับพื้นฐาน หลักสูตรการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ

สารสนเทศ ปี 2557

สวส. หันตรา            1,180,000.00      118,000.00 10

6
โครงการรับจา้งจดัการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล

หลักสูตร IT Project Management ประจ าปี 2557

สวส. หันตรา            1,100,000.00      110,000.00 10

7
โครงการจดัท าแผนบริหารจดัการและพัฒนาทรัพยากรน้ า

แบบบูรณาการจงัหวัดชัยนาท งวดที่ 3

ทอ. หันตรา               399,800.00       19,990.00 5

8
โครงการจดัท าแผนบริหารจดัการและพัฒนาทรัพยากรน้ า

แบบบูรณาการจงัหวัดชัยนาท งวดที่ 4

ทอ. หันตรา               499,750.00       24,987.50 5

9
โครงการจดัท าแผนบริหารจดัการและพัฒนาทรัพยากรน้ า

แบบบูรณาการจงัหวัดสมุทรปราการ  งวดที่ 3

ทอ. หันตรา               400,000.00       20,000.00 5

10
โครงการจดัท าแผนบริหารจดัการและพัฒนาทรัพยากรน้ า

แบบบูรณาการจงัหวัดสมุทรปราการ  งวดที่ 4

ทอ. หันตรา               500,000.00       25,000.00 5

11
โครงการจดัการความรู้และแสดงผลการด าเนินงาน/กลุ่ม

จงัหวัดภาคกลางตอนบน

บท. 1,100,000.00 110,000.00 10

12
โครงการส ารวจพฤติกรรมการซ้ือ การยอมรับ และความ

ต้องการเปิดบริการร้าน เอกภาพ

บท. ศูนย์

สุพรรณบุรี

บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จ ากดั 30,000.00               4,500.00 15

13
โครงการรับประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ บท. ศูนย์

สุพรรณบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 63 แห่ง 610,000.00              91,500.00 15

14
โครงการรับประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ บท. ศูนย์

สุพรรณบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง 62,000.00               9,300.00 15

15
ค่าจา้งออกข้อสอบเปล่ียนสายงาน บท. ศูนย์

สุพรรณบุรี

เทศบาลต าบลวังยาง 10,008.00               1,501.20 15

16

กจิกรรมการประยกุต์งานวิจยัพัฒนาผลิตภณัฑ์ ภายใต้

โครงการ การส่งเสริมนวัตกรรมอตุสาหกรรมสร้างสรรค์สาขา

ไฟฟ้า/อเิล็กทรอนิกส์

บท. ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 8 กรม

ส่งเสริมอตุสาหกรรม

600,000.00              90,000.00 15

17

กจิกรรมการประยกุต์งานวิจยัพัฒนาผลิตภณัฑ์ ภายใต้

โครงการ การส่งเสริมนวัตกรรมอตุสาหกรรมสร้างสรรค์สาขา

เคร่ืองเรือน

บท. ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 8 กรม

ส่งเสริมอตุสาหกรรม

600,000.00              90,000.00 15

18

กจิกรรมเชื่อมโยงงานวิจยัสู่การผลิตเชิงพาณิชยภ์ายใต้

โครงการ พัฒนาศักยภาพอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ

อาหาร

บท. ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 8 กรม

ส่งเสริมอตุสาหกรรม

580,000.00              87,000.00 15

19
โครงการรับประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ บท. ศูนย์

สุพรรณบุรี

อบต.ไร่รถ 13,000.00               1,300.00 10

20
งานส ารวจพฤติกรรมการซ้ือ การยอมรับ และความต้องการ

เปิดบริการร้าน เซเว่น อเีลฟเว่น

บท. ศูนย์

สุพรรณบุรี

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั(มหาชน) 30,000.00               3,000.00 10

21
กจิกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอตุสาหกรรมแฟชั่น 

สาขาอตุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับ

บท. กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวง

อตุสาหกรรม

2,780,000.00           417,000.00 15

22
โครงการรับประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ บท. ศูนย์

สุพรรณบุรี

อบต.ดอนตาล 13,000.00               1,300.00 10

23
โครงการรับประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ บท. ศูนย์

สุพรรณบุรี

อบต.กะบกเต้ีย ,อบต.ไพรนกยงู 30,000.00               3,000.00 10

24 โครงการนักออกแบบรุ่นใหม่พัฒนาผลิตภณัฑ์ไหม บท. อตุสาหกรรม จ.ชัยภมูิ 2,230,000.00 223,000.00 10

25
โครงการบริการวิชาการการสร้างงานน าเสนอโดยใช้โปรแกรม

 Microsoft PowerPoint ขั้นสูง

บท. ศูนย์

นนทบุรี

31,800.00 3,180.00 10

26
โครงอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ 60 ชั่วโมง ศศ หันตรา ส านักงานท่องเที่ยวจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 1,700,000 800,000 47.058824

-

         51,069,358.00

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จ านวนรายได้จากการบริการวิชาการ

ที่ กจิกรรมที่สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ หน่วยงาน ศูนย์
รายได้จากการบริการวิชาการ จ านวนเงินที่จดัส่งมหาวิทยาลัย



สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558



ตัวชี้วัด

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนและน าเสนอองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ

ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน

ผลการด าเนินการ

1

2



หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินการ

แหล่ง

งบประมาณ

จ านวนเงิน

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนและน าเสนอองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ

ผลการด าเนินการ วัน/เดือน/ปีที่

ด าเนินโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ค าชี้แจงเพิ่มเติม และปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ



ตัวชี้วัด

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการให้เอ้ืออ านวยต่อการสร้างรายได้

ที่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน

ผลการด าเนินการ

1

2



หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินการ

แหล่ง

งบประมาณ

จ านวนเงิน

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการให้เอ้ืออ านวยต่อการสร้างรายได้

ผลการด าเนินการ วัน/เดือน/ปีที่

ด าเนินโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ค าชี้แจงเพิ่มเติม และปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่8 พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสูร่ะดับอาเซียน

กก. กค. กผ. กบ. กพ. กบน. กบส. กบว. สคศ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

1 ตัวชีว้ดัที ่4.1 จ านวนเงินสนับสนุนโครงการ/

กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิน่/

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

P        -        -        -        - P P P        - P P P P P P P        -        -        -        - 

2 ตัวชีว้ดัที ่4.2 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

ทีไ่ด้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

P        -        -        -        -        -        -        -        - O P P O P O P        -        -        -        - 

3 ตัวชีว้ดัที ่4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของ

ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ และส่ิงแวดล้อม

P        -        -        -        -        -        -        -        - P P P P P P P        -        -        -        - 

4 ตัวชีว้ดัที ่4.1.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

และส่ิงแวดล้อมทีม่ีส่วนร่วมกับชุมชน

P        -        -        -        -        - P        -        - P P P P P P P        -        -        -        - 

5 ตัวชีว้ดัที ่4.2.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทีม่ีการบูรณาการกับ

พันธกิจอืน่ ๆ

       -        -        -        -        -        -        -        -        - P P P P P P        -        -        -        -        - 

6 ตัวชีว้ดัที ่4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักการ

เข้าร่วม หรือได้รับรางวลัจากผลงานด้าน

ศิลปวฒันธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิน่/อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม ของนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา

ทัง้หมด

       -        -        -        -        -        -        -        -        - P P P O P P        -        -        -        -        - 

7 ตัวชีว้ดัที ่4.1.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ

 วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม

O        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        - 

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อมูล ณ  30 กันยายน 2558

ที่ แบบจัดท า หน่วยงาน



กก. กค. กผ. กบ. กพ. กบน. กบส. กบว. สคศ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

ที่ แบบจัดท า หน่วยงาน

P 

O

O

รายงานแต่ไมม่ขีอ้มลู/หน่วยงานไมม่ค่ีาเป้าหมาย

หน่วยงานไมร่ายงานขอ้มลู

ผู้ตรวจสอบ : นางสาวศิระยา  กรีพัฒน์

ต าแหน่ง : นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีทีร่ายงาน  30 ก.ย. 58

หน่วยงานรายงานขอ้มลู / ขอ้มลูครบถว้น



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

ตัวชี้วัดที ่4.1 จ านวนเงินสนับสนุนโครงการ/กจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม/ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม*
>3,000,000  

(3,729,830)


2,000,000 

(2,085,230)

 90,000   

(92,500)

60,000 

(64,000)

600,000 

(1,039,500)

50,000 

(59,000)

100,000  

(122,300)

100,000  

(227,300)
               -                  -                  -                  -                  -   

ตัวชี้วัดที ่4.2 ร้อยละของความรู้เฉล่ียทีผู้่เขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม ได้รับ

ความรู้หลังจากเขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรม*
     >80       

(88.22 )


       >80       

 (89.36)

       >80       

 (0)

       >80       

 (86.79)

       >80       

 (90.31)

       >80       

 (0)

       >80       

 (80.00)

       >80       

 (0)

         0        

  (94.65)
>80 >80 >80                -   

ตัวชี้วัดที ่4.3 ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักการเขา้ร่วมการประกวด/

แขง่ขนั หรือได้รางวัลจากผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ของนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาทัง้หมด*

        >1       

   (1.11)
                -   

        >1       

   (0.84)

        >1       

   (12.29)

        >1       

   (0.11)

        >1       

  (0)

        >1       

   (0.28)

        >1       

   (0.55)
               -                  -                  -                  -                  -   

ตัวชี้วัดที ่4.1.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และ

ส่ิงแวดล้อม
        1        

(1)


        1        

(1)
               -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

ตัวชี้วัดที ่4.1.2 จ านวนโครงการ/กจิกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อมทีม่ีส่วนร่วมกบัชมุชน         10       

  (23)


        4        

(7)

         2        

  (0)

        2        

(1)

        2       

(5)

        2         

(2)

        2         

(2)

        2       

(5)

        0        

(1)
               -                  -                  -                  -   

ตัวชี้วัดที ่4.1.3 ร้อยละความพงึพอใจเฉล่ียของผู้เขา้ร่วมโครงการต่อ

ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ส่ิงแวดล้อม

     >80        

(89.17)


     >80        

(91.62)

     >80        

(89.20)

     >80        

(89.78)

     >80        

(87.77)

     >80        

(88.44)

     >80        

(80.63)

     >80        

(91.70)

           -       

      (94.25)
               -                  -                  -                  -   

ตัวชี้วัดที ่4.2.1 ร้อยละของโครงการ/กจิกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทีม่ี

การบูรณาการกบัพนัธกจิอื่น ๆ
         25      

   (27.27)
                -   

         25      

   (50)

         25      

   (100)

         25      

   (71.43)

         25      

   (100)

         25      

   (40)

         25      

   (14.29)
               -                  -                  -                  -                  -   

หมายเหตุ :





เป็นไปตามเป้าหมาย 2 รายการ

สูงกว่าเป้าหมาย 5 รายการ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลป วฒันธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยนื

กลยทุธ์ที่ 4.1 สร้างจติส านึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของศิลปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม

 กลยทุธ์ที่ 4.2 .ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบรูณาการการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม กับพันธกิจอ่ืนๆ

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยทุธศาสตร์พัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดอืน (1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

ประเดน็ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/ตวัชีว้ดัของมหาวทิยาลัย
มทรส.

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถานะ



งบประมาณ

รายจา่ย

งบประมาณเงิน

รายได้

งบประมาณ

ภายนอก
รวม

                 55     2,500,000.00     1,229,830.00                   -       3,729,830.00              88.22              89.17

ส านักงานอธกิารบดี                    26      1,869,200.00        216,030.00                    -        2,085,230.00               89.36               91.62

1 กองกลาง                    11        738,400.00        216,030.00                    -          954,430.00               89.36               88.11

2 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี                     5        145,000.00                    -                      -          145,000.00                    -                 91.76

3 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี                     5        145,000.00                    -                      -          145,000.00                    -                 90.70

4 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี                     5        145,000.00                    -                      -          145,000.00                    -                 95.90

5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2          62,500.00          30,000.00                    -            92,500.00                    -                 89.20

6 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3          49,300.00          14,700.00                    -            64,000.00               86.79               89.78

7 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7        333,500.00        706,000.00                    -        1,039,500.00               90.31               87.77

8 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3          59,000.00                    -                      -            59,000.00                    -                 88.44

9 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5          11,200.00        111,100.00                    -          122,300.00               80.00               80.63

10 คณะศิลปศาสตร์ 7        115,300.00        112,000.00                    -          227,300.00                    -                 91.70

11 วทิยาลัยการจดัการ 2                    -            40,000.00                    -            40,000.00               94.65               94.25

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพฒัน ์

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วนัท ื30 ก.ย.58

จ านวนเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิน่/

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม

 ที่ได้รับความรู้

หลังจากเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม

ร้อยละความพึง

พอใจเฉล่ียของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อประโยชน์ของ

การท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

และส่ิงแวดล้อม

ที่ คณะ

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ส่งเสริม

และสนับสนุนด้าน

ศิลปวฒันธรรม/ 

ภูมิปัญญา

ท้องถิน่/อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมทั้งหมด

ตัวชีว้ัดที่ 4.2 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัดที่ 4.1 จ านวนเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม/ ภูมิปญัญาท้องถ่ิน/อนุรักษ์สิง่แวดล้อม

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

รวมทั้งสิน้

ตัวชีว้ัดที่ 4.1.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลีย่ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน และสิง่แวดล้อม



                       55           23 41.82           15 27.27

ส านักงานอธกิารบดี                          26             7        37.27              -              -   

1 กองกลาง                          11             6 54.55              -              -   

2 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี                           5            -              -                -              -   

3 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี                           5             1        20.00              -              -   

4 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี                           5            -              -                -              -   

5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2            -              -               1 50.00

6 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3             1 33.33             3 100.00

7 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 7             5 71.43             5 71.43

8 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3             2        66.67             3 100.00

9 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5             2        40.00             2         40.00

10 คณะศิลปศาสตร์ 7             5 71.43             1         14.29

11 วทิยาลัยการจัดการ 2             1        50.00              -              -   

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพฒัน์ 

ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วันทื 30 ก.ย.58

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชีว้ัดที ่4.1.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสิง่แวดล้อมทีม่ีส่วนร่วมกับชุมชน

ตัวชีว้ัดที ่4.2.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทีม่ีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ

รวมทัง้ส้ิน

ที่ คณะ

จ านวนโครงการ/

กิจกรรมทีส่่งเสริมและ

สนับสนุนด้าน

ศิลปวฒันธรรม/ 

ภูมิปัญญาท้องถิน่/

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ทัง้หมด

โครงการ/กิจกรรมฯ ทีม่ี

ส่วนรวมกับชุมชน

โครงการ/กิจกรรมฯ ทีม่ี

การบูรณาการกับพันธกิจ

อืน่ๆ



4.2.1



แบบรายงาน SP421

การจัดการเรียนการสอน 

(รายวชิา/หลักสูตร/ระดับ

การศึกษา)

การพัฒนานกัศึกษา 

(ระดับการศึกษา)

งานวจิัย (ข้อเสนอ

โครงการวจิัย)

งานบริการวชิาการ อืน่ ๆระบุ

                                    15  -                           -                           -                                - 

1 โครงการบรูณาการการท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 1 ) อนรัุกษ์พันธุ์ปลาน้ าจืด

ถวายพ่อหลวง

คอ. สุพรรณบรีุ   -    -    -    -    -  

กิจกรรมที่ 2) ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

ระบบไฟฟ้าในศาสนสถาน

คอ. สุพรรณบรีุ   วชิา 103-33-03 Illumination 

Engineering  และ วชิา 

103-42-17  Electrical System 

Design

  -    -    -    -  

กิจกรรมที่ 3) ประกวดส่ือสร้างสรรค์

ภมูิปญัญาทอ้งถิน่

คอ. สุพรรณบรีุ   วชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดียขัน้ต้น 

และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

กราฟฟิก

  -    -    -    -  

2 โครงการการรวบรวมต ารับอาหารไทยพื้นบา้นภาคกลางทอ. หนัตรา   รายวชิา ทกัษะวชิาชีพทาง

เทคโนโลยีการอาหาร รหสัวชิา 

205-39-06

  -  

3 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนรัุกษ์

ส่ิงแวดล้อม

ทอ. หนัตรา   รายวชิา ส่ิงแวดล้อมและการ

จัดการทรัพยากร รหสัวชิา 

403-16-02

  -  

4 โครงการรวบรวมผลงานปราชญ์ของ

ชุมชนในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ทอ. หนัตรา   รายวชิา เคร่ืองมือทางการประมง

 รหสัวชิา 202-33-03

  -  

5 โครงการวพิิธทศันา นาฏดุริยศิลป ์ณ 

ถิน่สุวรรณภมูิ

บท. วาสุกรี  วชิานาฏดุริยศิลป์                             -                                  - 

6 โครงการ Current lssue in 

Marketing

บท. วาสุกรี  ระดับ ป.ตรี 1. รายวชิา 

Integrated Marketing 

Communication 2. รายวชิา 

Public Relations

                                 - 

7 โครงการบรูณาการศิลปวฒันธรรมกับ

การเรียนการสอน 

โดยจัดตลาดโบราณย้อนยุค

บท. วาสุกรี  ระดับ ป.ตรี 1. รายวชิา 

Promotion for Retailing 2. 

รายวชิา Consumer Behavior 3.

 รายวชิา Marketing Research 

ระดับ ปวส. 1. รายวชิา นโยบาย

การจัดจ าหนา่ย 2. รายวชิา 

เทคนคิการจัดแสดงสินค้า 3. 

รายวชิา กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4.

 รายวชิา การจัดการขาย

                                 - 

8 โครงการสอดแทรกศิลปวฒันธรรมกับ

การเรียนการสอน

บท. วาสุกรี                                          -                             -                             -                             -                                  - 

4.1  โครงการสอดแทรก

ศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการสอน

ด้าน

วชิาการฯ

วาสุกรี                                          -                             -                             -                             -                                  - 

- สาขาวชิาการบญัชี บช.ศว. วาสุกรี                                          -                             -                             -                             -                                  - 

- สาขาวชิาการจัดการ กจ.ศว. วาสุกรี  ระดับ ป.ตรี ในรายวชิา Small 

Business Management

                            -                             -                             -                                  - 

รวมทั้งสิน้

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภมูปิัญญาท้องถ่ิน และสิง่แวดล้อม ที่ด าเนินการมกีารบูรณาการกับการพันธกิจอ่ืน ๆ

ที่ ชือ่โครงการ/กิจกรรม หนว่ยงาน ศูนย์ การบรูณาการ



- สาขาการตลาด กต.ศว. วาสุกรี  ระดับ ป.ตรี ในรายวชิา 

Marketing Strategies and Plans

                            -                             -                             -                                  - 

4.2  โครงการสอดแทรก

ศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการสอน

บท.ศส. สุพรรณบรีุ  ระดับ ป.ตรี 1. รายวชิา Cost 

Accounting หลักสูตรบญัชี

บณัฑิตและหลักสูตรบริหารธรุกิจ

บณัฑิต

                            -                             -                             -  เผยแพร่ผลงานการบรูณา

การศิลปวฒันธรรมกับการ

เรียนของนกัศึกษา และ

ประชาสัมพันธม์หาวทิยาลัย

9 โครงการด้านส่ิงแวดล้อมคณะ

บริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ศูนย์สุพรรณบรีุ

บท.ศส. สุพรรณบรีุ  Purchasing Management , 

Packaging Management 

10 โครงการตะกร้อและหมากรุกไทย

อนรัุกษ์วฒันธรรม

วท. หนัตรา  วชิาพละศึกษา  นกัศึกษา วท. ระดับ

ปริญญาตรี ปทีี่ 1 - 4 

สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์หนัตรา

 -  -                                  - 

11 โครงการสัปดาหว์นัส่ิงแวดล้อม วท. หนัตรา  วชิาฟิสิก/วชิาเคมี/วชิาชีววทิยา  นกัศึกษา วท. ระดับ

ปริญญาตรี ปทีี่ 1 - 4 

สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ/เคมี  ศูนย์

หนัตรา

 -  -                                  - 

12 โครงการลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเรา วท. นนทบรีุ  วชิาเคมีเบื้องต้น  นกัศึกษา วท. ระดับ

ปริญญาตรี ปทีี่ 1 - 4 

สาขาวทิยาการ

คอมพิวเตอร์ และ

ฟิสิกส์ประยุกต์ ศูนย์

นนทบรีุ

 -  -                                  - 

13 โครงการศึกษาและสืบทอดศิลปะการ

ปั้นหม้อตาลร่วมกับชุมชนเกาะเกร็ด

วส. นนทบรีุ  วชิาศิลปกรรมศาสตร์                             -                             -                             -                                  - 

14 โครงการสืบสาน อนรัุกษ์

ศิลปวฒันธรรม 

ผลิตมีดอรัญญิก

วส. นนทบรีุ วชิาหล่อโลหะ                             -                             -                             -                                  - 

15  โครงการแสดงพื้นบา้น คณะศิลป

ศาสตร์

ศศ หนัตรา วชิานาฐศิลปพื้นบา้น                             -                             -                             -                                  - 

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพัฒน ์

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วนัท ื30 ก.ย.58



ที่ คณะ

เขา้ร่วม

ประกวด/แขง่ขนั

ในระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.5 คะแนน/คน)

ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แขง่ขนัใน

ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.75 

คะแนน/คน)

เขา้ร่วม

ประกวด/

แขง่ขนักบั

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

(0.75 

คะแนน/คน)

ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แขง่ขนักบั

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย   

 (1 คะแนน/คน)

ผลรวมถว่ง

น้ าหนักการเขา้

ร่วม หรือได้รับ

รางวลั

จ านวน

นักศึกษา

ทั้งหมด

ร้อยละของผลรวมถว่ง

น้ าหนักการเขา้ร่วม หรือ

ได้รับรางวลัจากผลงานด้าน

ศิลปวฒันธรรม/ภมูปิัญญา

ท้องถิ่น/อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

 ของนักศึกษาต่อจ านวน

นักศึกษาทั้งหมด

             40.50            60.75            12.75            17.00          131.00          11,793                             1.11

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม               1.50              2.25              3.00              4.00            10.75            1,282                             0.84

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรม

เกษตร

                 38            56.25              4.50              6.00          104.25              848                           12.29

3 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ                    -                -                3.00              4.00              7.00            6,240                             0.11

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    -                -                  -                  -                  -                739                               -   

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                    -                -                2.25              3.00              5.25            1,899                             0.28

6 คณะศิลปศาสตร์               1.50              2.25                -                  -                3.75              684                             0.55

7 วทิยาลัยการจดัการ                    -                  -                  -                  -                  -              101                               -   

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพัฒน ์

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วนัท ื30 ก.ย.58

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชี้วดัที่ 4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักการเข้าร่วม หรือไดร้ับรางวลัจากผลงานดา้นศิลปวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถ่ิน/อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม ของนักศึกษาตอ่จ านวนนักศึกษาทั้งหมด

รวมทั้งส้ิน





ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

             347            6,034                16          6,397            1,116            4,176              104          5,396            1,463         10,210            120          11,793

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม              205            1,077                -            1,282                -                  -                  -                -                205          1,077              -              1,282

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร

               96              752                -              848                -                  -                  -                -                  96             752              -                848

3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                46            1,583                -            1,629            1,116            3,492                 3          4,611            1,162          5,075               3            6,240

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                -                739                -              739                -                  -                  -                -                  -               739              -                739

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                -              1,883                16          1,899                -                  -                  -                -                  -            1,883              16            1,899

6 คณะศิลปศาสตร์                -                  -                  -                -                  -                684                -              684                -               684              -                684

7 วิทยาลัยการจัดการ                -                  -                  -                -                  -                  -                101            101                -                -              101              101

*ข้อมลู นศ. 1/57

ผู้จัดท า

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

รวมทั้งส้ิน

ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และจ านวนนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (B123 B143)

จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามกลุ่มสาขา ระดับ และคณะ ประจ าภาคเรียนที่ 1/2557

ที่ คณะ กลุ่มวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์ รวมทั้งส้ิน
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สาขา คณะ ศูนย์ เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันใน

ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.5 คะแนน/

คน)

 ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แข่งขันในระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

 เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

ได้รับรางวลัจาก

การประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก   

มหาวทิยาลัย      

   (1 คะแนน/คน)

1 ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมปอ้งกันยา

เสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/รางวลัรอง

นางสาวน้ าทพิย์ รักนาค วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร
ทอ. หนัตรา 0.75 1.00

2 ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมปอ้งกันยา

เสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/รางวลัรอง

ชนะเลิศอันดับที่ 1

นางสาวศิริพร อินทร์ฉาย วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร
ทอ. หนัตรา 0.75 1.00

3 ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมปอ้งกันยา

เสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/รางวลัรอง

ชนะเลิศอันดับที่ 1

นางสาววลัย์ลดา บญุถึง วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร
ทอ. หนัตรา 0.75 1.00

4 ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมปอ้งกันยา

เสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/รางวลัรอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2

นางสาวนทัมล บญุญิกา วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร
ทอ. หนัตรา 0.75 1.00

5 ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมปอ้งกันยา

เสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/รางวลัรอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2

นายอนชุิต อินต๊ะยศ วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร
ทอ. หนัตรา 0.75 1.00

6 ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมปอ้งกันยา

เสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/รางวลัรอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2

นางสาวสาธดิา ศรีวลิาศ วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร
ทอ. หนัตรา 0.75 1.00

7 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาวจุฑามาศ วงศ์ชมภู เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

8 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาวชฎาพร ประเสริฐดี เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

9 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
นายณัฐภพ ชูเนตร เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

10 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาวดวงกมล อายต๊ิบ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

11 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาวธภิาวรรณ ดวงจันทร์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

แบบรายงาน SP403

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2558จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม หรือได้รับรางวัลจากผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม หรือรางวลั ชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม หรือ

ได้รับรางวลั (ค าน าหน้าชื่อ/

ชื่อ/สกุล)

สังกัด ผลรวมถ่วงน้ าหนักคะแนนการเข้าร่วมหรือได้รับรางวลั



สาขา คณะ ศูนย์ เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันใน

ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.5 คะแนน/

คน)

 ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แข่งขันในระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

 เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

ได้รับรางวลัจาก

การประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก   

มหาวทิยาลัย      

   (1 คะแนน/คน)

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม หรือรางวลั ชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม หรือ

ได้รับรางวลั (ค าน าหน้าชื่อ/

ชื่อ/สกุล)

สังกัด ผลรวมถ่วงน้ าหนักคะแนนการเข้าร่วมหรือได้รับรางวลั

12 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาวเบญฑักสิตา กล่ินสารี เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

13 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาวปราริสา ขันธสนธิ์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

14 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาวพรสุดา คงเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

15 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นายพีระพล มัน่ศิล เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

16 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาวภทัรลดา กล่อมกล่ิน เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

17 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาววรนชุ ทรัพย์คง เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

18 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นายด ารงศักด์ิ ดิษฐเสถียร เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

19 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาวภทัราพร หาเรือนทรง เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

20 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นายศุภฤกษ์ หอมทอง เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

21 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาวสุภาวรรณ วจิิตต์วงษ์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75



สาขา คณะ ศูนย์ เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันใน

ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.5 คะแนน/

คน)

 ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แข่งขันในระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

 เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

ได้รับรางวลัจาก

การประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก   

มหาวทิยาลัย      

   (1 คะแนน/คน)

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม หรือรางวลั ชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม หรือ

ได้รับรางวลั (ค าน าหน้าชื่อ/

ชื่อ/สกุล)

สังกัด ผลรวมถ่วงน้ าหนักคะแนนการเข้าร่วมหรือได้รับรางวลั

22 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นายกิจจา สังข์เงิน เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

23 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นายอณุพงศ์ อธคิมานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

24 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาวระววีรรณ พงษ์รูป เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

25 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสวยงาม

นางสาวสุวนนัท ์กลัดนุม่ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

26 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวกนกวรรณ ดาวสุข เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

27 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายกรกนก แจ่มจ ารัส เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

28 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวกาญจนา แปน้กลัด เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

29 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวขนษิฐา ช านาญเวช เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

30 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวจตุพร ปานแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

31 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายจิรวฒัน ์ค้ าจุน เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75



สาขา คณะ ศูนย์ เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันใน

ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.5 คะแนน/

คน)

 ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แข่งขันในระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

 เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

ได้รับรางวลัจาก

การประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก   

มหาวทิยาลัย      

   (1 คะแนน/คน)

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม หรือรางวลั ชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม หรือ

ได้รับรางวลั (ค าน าหน้าชื่อ/

ชื่อ/สกุล)

สังกัด ผลรวมถ่วงน้ าหนักคะแนนการเข้าร่วมหรือได้รับรางวลั

32 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายชนวร์ี มีวฒิุสม เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

33 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวชัญญารัตน ์พริกเทศ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

34 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายฐาปกรณ์ โพธิ์อยู่ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

35 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวณัฐสิมาภรณ์ ศรีสมเมือง เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

36 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายธนรัชต์ เพ็ชรักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

37 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวธนาภรณ์ เชาวสุ์วรรณ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

38 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายธญัญเทพ ยุวนบณุย์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

39 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวนฤมล เยีย่มญาติ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

40 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายณัฐวฒัน ์แก้วแปน้โยศ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

41 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวนาตยา บญุส าเร็จ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75



สาขา คณะ ศูนย์ เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันใน

ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.5 คะแนน/

คน)

 ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แข่งขันในระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

 เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

ได้รับรางวลัจาก

การประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก   

มหาวทิยาลัย      

   (1 คะแนน/คน)

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม หรือรางวลั ชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม หรือ

ได้รับรางวลั (ค าน าหน้าชื่อ/

ชื่อ/สกุล)

สังกัด ผลรวมถ่วงน้ าหนักคะแนนการเข้าร่วมหรือได้รับรางวลั

42 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวพัฒนวดี ศรีสมบติั เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

43 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวภคัจิรา สวนมะลิ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

44 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวรัชดาภรณ์ มงคลเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

45 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวลลิตา รุ่งจรัสพันธุ์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

46 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาววรัทยา เหลือประสงค์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

47 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาววริศรา พาทอง เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

48 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายวศิรุต ค าปอ้ม เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

49 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวศิริพร ดีเลิศ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

50 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวศิริรัตน ์จังพานชิ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

51 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวสุดารัตน ์โฉสูงเนนิ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75



สาขา คณะ ศูนย์ เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันใน

ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.5 คะแนน/

คน)

 ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แข่งขันในระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

 เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

ได้รับรางวลัจาก

การประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก   

มหาวทิยาลัย      

   (1 คะแนน/คน)

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม หรือรางวลั ชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม หรือ

ได้รับรางวลั (ค าน าหน้าชื่อ/

ชื่อ/สกุล)

สังกัด ผลรวมถ่วงน้ าหนักคะแนนการเข้าร่วมหรือได้รับรางวลั

52 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายอมรเทพ เลือดขุนทด เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

53 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวอินทอุร ถาวร เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

54 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายกฤษฎา ต้ังเจริญอารีย์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

55 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวเครือวลัย์ เถือ่นสุข เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

56 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายจิราธร ตรีสุวรรณ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

57 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายชาญยุทธ แทน่ทอง เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

58 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายณัฐนนัท ์เจริญสุข เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

59 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวทพิยวมิล ชนะพงษ์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

60 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายธนภทัร สบายกาญจน์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

61 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายธนวฒัน ์ธนะผล เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75



สาขา คณะ ศูนย์ เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันใน

ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.5 คะแนน/

คน)

 ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แข่งขันในระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

 เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

ได้รับรางวลัจาก

การประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก   

มหาวทิยาลัย      

   (1 คะแนน/คน)

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม หรือรางวลั ชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม หรือ

ได้รับรางวลั (ค าน าหน้าชื่อ/

ชื่อ/สกุล)

สังกัด ผลรวมถ่วงน้ าหนักคะแนนการเข้าร่วมหรือได้รับรางวลั

62 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวธนติา พันธุ์เรณู เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

63 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายธรีภทัร์ เย็นจุระ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

64 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายนพเก้า อินทร์ช านาญ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

65 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายนติิพงษ์ สุขเกษม เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

66 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายพงศธร เอีย่มละออ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

67 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายพนมกร น้ าดอกไม้ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

68 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวพิชชาภรณ์ เข็มนาค เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

69 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวภสัสร คุ้มกิจ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

70 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวมณฑิตา ไทรนอ้ย เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

71 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายมนสัชัย อุน่ใจ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75



สาขา คณะ ศูนย์ เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันใน

ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.5 คะแนน/

คน)

 ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แข่งขันในระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

 เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

ได้รับรางวลัจาก

การประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก   

มหาวทิยาลัย      

   (1 คะแนน/คน)

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม หรือรางวลั ชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม หรือ

ได้รับรางวลั (ค าน าหน้าชื่อ/

ชื่อ/สกุล)

สังกัด ผลรวมถ่วงน้ าหนักคะแนนการเข้าร่วมหรือได้รับรางวลั

72 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายยุรกานต์ พึ่งตระกูล เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

73 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายวทิยา รอดทอง เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

74 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายวศิรุต มารยาท เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

75 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นางสาวศศิพร จรวเิศษ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

76 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายสมศักด์ิ เพชรพันธ์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

77 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายสุวฒัน ์โปร่งสิริ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

78 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายอนพุงศ์ สันติวงษ์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

79 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายอภชิาติ ใบโพธิ์ เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

80 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายอภสิิทธิ์ บญุคุ่ย เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75

81 การประกวดพานไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 

2558 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ ศูนย์หนัตรา/รางวลัชนะเลิศอันดับ

ที่ 1 ประเภทสร้างสรรค์

นายออมสิน จันทร์ศรี เทคโนโลยีการเกษตร ทอ. หนัตรา 0.50 0.75



สาขา คณะ ศูนย์ เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันใน

ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.5 คะแนน/

คน)

 ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แข่งขันในระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

 เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 
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มหาวทิยาลัย      

   (1 คะแนน/คน)

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม หรือรางวลั ชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม หรือ

ได้รับรางวลั (ค าน าหน้าชื่อ/

ชื่อ/สกุล)

สังกัด ผลรวมถ่วงน้ าหนักคะแนนการเข้าร่วมหรือได้รับรางวลั

82 ได้รับรางวลัชนะเลิศการประกวดร้องเพลง

ไทยลูกทุ่งเสียงทอง ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ชาย) 

ในงานยอยศยิง่ฟา้อยุธยามรดกโลก 

ประจ าปี 2557 เมื่อวนัท่ี 18 ธ.ค. 58 จัด

โดย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

นายอภนิันท์ บุญธรรม คอมพวิเตอร์ธรุกิจ บท. วาสุกรี -               -                0.75               1

83 ได้รับรางวลัในต าแหน่ง "สาวรามัญ" จาก

การประกวดนางสงกรานต์พระประแดง 

ประจ าปี 2558 ในงานประเพณสงกรานต์

วถิีไทยรามัญ (สงกรานต์พระประแดง) 

ประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 18 เม.ย. 58 จัด

โดยจังหวดัสมุทรปราการ

นางสาวฐิติภรณ์ เสริงกลาง การตลาด บท. วาสุกรี -               -                0.75               1

84 ได้รับรางวลัในต าแหน่ง "ขวญัใจตรุษจีน

กรุงเก่า" จากการประกวดมิสไชนิสอยุธยา 

ประจ าปี 2558 ในงานตรุษจีนกรุงเก่า 

อยุธยามหามงคล คร้ังท่ี 9 ประจ าปี 2558 

เมื่อวนัท่ี 21 ก.พ. 58 จัดโดยเทศบาลนคร

พระนครศรีอยุธยา

บท. -               -                0.75               1

85 ได้รับรางวลัชนะเลิศ ต าแหน่ง "นางนพ

มาศ" ในการประกวดนางนพมาศ ในงาน

ประเพณีลอยกระทง เทศบาลต าบลคชสิทธิ์

 ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที่ 7 พ.ย. 57 จัด

โดย เทศบาลต าบลคชสิทธิ ์อ.หนองแค จ.

สระบุรี เมื่อวนัที่ 7 พ.ย. 57

บท. -               -                0.75               1

86 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด

ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์ส้มต า ได้รับ

เกียรติบัตรและทุนการศึกษา

นางสาวศิริพชัร  ศรีสวา่ง ภาษา ศศ นนทบุรี 0.50              0.75 -                -                 

87 รางวลัชมเชย การประกวดร้องเพลไทย

สากลในโครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ

เพื่อพฒันาเครือข่าปยระกันคุณภาพ

กิจกรรมนักศึกษา

นางสาวศรีสุรางค์ วริิยะพนัธ์ ท่องเที่ยว ศศ หันตรา 0.50              0.75 -                -                 

88 รางวลัชนะเลิศ การประกวดร้องเพลไทย

ลูกทุ่ง ในโครงการสืบสานอนุรักษป์ระเพณี

วนัสงกรานต์ ปี 57

นางสาวศรีสุรางค์ วริิยะพนัธ์ ท่องเที่ยว ศศ หันตรา 0.50              0.75 -                -                 

89  นายอัคนี  ทิพย์รัตน์ ภมูิสถาปัตยฯ วศิวฯ นนทบุรี -               -                0.75 1

90 นายสิทธพิงษ ์ ศรีเมืองแมน ภมูิสถาปัตยฯ วศิวฯ นนทบุรี -               -                0.75 1

91  นายเจษฎา  เผือกอ าไพ ภมูิสถาปัตยฯ วศิวฯ นนทบุรี -               -                0.75 1

โครงการประกวดสวนหย่อมเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

ภายใต้แนวคิดดนตรีในสวน(ชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา)



สาขา คณะ ศูนย์ เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันใน

ระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.5 คะแนน/

คน)

 ได้รับรางวลั

จากการ

ประกวด/

แข่งขันในระดับ

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

 เข้าร่วม

ประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก

มหาวทิยาลัย 

(0.75 คะแนน/

คน)

ได้รับรางวลัจาก

การประกวด/

แข่งขันกับ

หน่วยงาน

ภายนอก   

มหาวทิยาลัย      

   (1 คะแนน/คน)

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม หรือรางวลั ชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม หรือ

ได้รับรางวลั (ค าน าหน้าชื่อ/

ชื่อ/สกุล)

สังกัด ผลรวมถ่วงน้ าหนักคะแนนการเข้าร่วมหรือได้รับรางวลั

92 ชมรมตามรอยโครงการในพระราชด าริ นายอภชิิต  เณรพึ่ง

นายสรวง  ปาเจริญ

นายวสุรัตน ์ ยิน้เจริญ

เทคโนโลยีเคร่ืองกล คอ. สุพรรณบรีุ 2.25 3.00

93 แข่งขันประกวดร้องเพลง  โครงการครุศาสตร์

อุตสาหกรรมท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและ

อนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

นายอนชุา  ศรีเดช วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. สุพรรณบรีุ

0.50 0.75

94 แข่งขันประกวดร้องเพลง  โครงการครุศาสตร์

อุตสาหกรรมท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและ

อนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

นางสาวนริศรา  เจริญศักด์ิวริิยะ วศิวกรรมเคร่ืองกล คอ. สุพรรณบรีุ

0.50 0.75

95 แข่งขันประกวดร้องเพลง  โครงการครุศาสตร์

อุตสาหกรรมท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมและ

อนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

นางสาวสุภาดา  อิศรางกูล ณ อยุธยาวศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ

0.50 0.75

96 การประกวด  สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมปอ้งกันยาเสพติดวา่ที่ร้อยตรีศักดา  ไชยสีลา วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. หนัตรา 0.75 1.00

รวม 40.50           60.75           12.75            17.00             

 = 131*100/12066 = 1.09

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพัฒน ์

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วนัท ื30 ก.ย.58

สูตรการค านวณ : ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักการเข้าร่วม หรือได้รับรางวลัจากผลงานด้านศิลปวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม ของนักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด ค านวณมาจาก

ผลรวมถ่วงน้ าหนักการเข้าร่วม หรือได้รับรางวลัจากผลงานด้านศิลปวฒันธรรม/ภมูิปัญญาท้องถิ่น/อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม x 100 

 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด





















131.00       



ที่ คณะ

จ านวนแหล่งเรียนรู้

ทางด้านศิลปะ 

วฒันธรรม และ

ส่ิงแวดล้อม

จ านวนผู้รับบริการ

จากแหล่งเรียนรู้

ทางด้านศิลปะ 

วฒันธรรม และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละความพึงพอใจ

เฉล่ียของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมต่อประโยชน์

ของแหล่งเรียนรู้

ทางด้านศิลปะ 

วฒันธรรม และ

ส่ิงแวดล้อม

                        1                          -                          - 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                          -                          -                          - 

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                          -                          -                          - 

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ                          -                          -                          - 

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          -                          -                          - 

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                          -                          -                          - 

6 คณะศิลปศาสตร์                          -                          -                          - 

7 วทิยาลัยการจัดการ                          -                          -                          - 

8 กองกลาง                         1                          -                          - 

9 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี                          -                          -                          - 

10 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี                          -                          -                          - 

11 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี                          -                          -                          - 

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพฒัน์ 

ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วันทื 30 ก.ย.58

รวมทัง้ส้ิน

ตัวชีว้ัดที ่4.1.1 จ านวนแหล่งเรียนรูท้างด้านศิลปะ วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558



4.1.1

3



แบบรายงาน SP411

แหล่งที่มารายได้ จ านวนเงิน

1 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม

ทอ้งถิน่พระนครศรีอยุธยา

กก. หนัตรา การจัดท าแบบจ าลองวถิีชีวติของชุมชนในภาค

กลาง ณ อาคาร 12 ชัน้ 2 มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์

พระนครศรีอยุธยา หนัตรา จ านวน 10 ตัว เปน็

หุ่นผู้หญิง 8 ตัว และหุ่นผู้ชาย 2 ตัว

งบประมาณแผ่นดิน

 พ.ศ.2556

             145,000 144,975 -

2 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม

ทอ้งถิน่พระนครศรีอยุธยา

กก. หนัตรา การจัดท าหุ่นจ าลองที่สามารถดัดแขน /นิว้/

ล าตัว เพื่อใช้ในการแสดงทา่ร า ณ อาคาร 1 ชัน้

 1 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หนัตรา

งบประมาณแผ่นดิน

 พ.ศ.2557

             131,000              131,000 -

3 โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ศิลปวฒันธรรม

ทอ้งถิน่พระนครศรีอยุธยา

กก. หนัตรา การแต่งกายสมัยอยุธยาของชาย และหญิงแบบ

โบราณในราชส านกั ณ อาคาร 23 ชัน้ 1 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หนัตรา

งบประมาณแผ่นดิน

 พ.ศ.2558

               90,000                90,000 หอ้งจัดศูนย์เรียนรู้มีแสงแดดเข้าท า

ใหผ้้าได้รับความเสียหาย

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพัฒน ์

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วนัท ื30 ก.ย.58

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

การจัดท าหุ่นจ าลองที่สามารถดัดแขน /นิว้/ล าตัว เพื่อใช้ในการแสดงทา่ร า

การแต่งกายสมัยอยุธยาของชาย และหญิงแบบโบราณในราชส านกั

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

       ทางศูนย์ศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หนัตรา ได้รับงบประมาณ พ.ศ.2559 ภายใต้โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่พระนครศรีอยุธยา          

จ านวน 90,000 บาท คาดวา่จะด าเนนิการรวบรวมผลงานทางด้านศิลปวฒันธรรม ในปงีบประมาณพ.ศ.2556-2558 ที่ผ่านมาโดยน ามาจัดต้ังเปน็ศูนย์เรียนรู้ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่พระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้

ทางด้านศิลปะ วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม ใหแ้ก่นกัศึกษา บคุลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมุง่เปน็ศูนย์กลางการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยภาคกลาง และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

การจัดท าแบบจ าลองวถิีชีวติของชุมชนในภาคกลาง ได้แก่ การท าน า และมีการแสดงอุปกรณ์การเกีย่วข้าว ได้แก่ เคียวเกีย่วข้าว  อุปกรณ์การจับปลาได้แก่ อวน แห สุ่ม การแต่งกายของชุมชนในภาคกลาง

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จ านวนแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม

ที่ ชือ่แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วฒันธรรม 

และส่ิงแวดล้อม

หนว่ยงาน ศูนย์ กิจกรรม/ผลการด าเนนิการของแหล่งเรียนรู้

ทางด้านศิลปะ วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม

รายได้ของแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ 

วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณที่ใช้

จ่ายจริง

ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลการด าเนนิงานภายใต้โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่พระนครศรีอยุธยา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2556-2558 ดังนี้



แบบรายงาน PS4.1

ตัวชี้วดั หนว่ยนบั ผลการ

ด าเนนิการ

แหล่ง

งบประมาณ

จ านวนเงิน

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : 4-ธ.ค.-57 งปม 58 54,600

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหนา้ทีแ่ละนกัศึกษา ของ

มหาวทิยาลัยและประชาชนทัว่ไป

คน 405

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ :
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87.44

ผู้เข้าโครงการได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ        85.00

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : 2-เม.ย.-58 งปม 58 49,000
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหนา้ทีแ่ละนกัศึกษา ของ คน 450
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ :

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ        89.50

ผู้เข้าโครงการได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ        89.00

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : 19-ม.ค.-58 งปม 58 137,000
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหนา้ทีแ่ละนกัศึกษา ของ คน 275
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ :

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ        86.70

ผู้เข้าโครงการได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ        88.12

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : 1)26ธ.ค.58 งปม 58 139,000
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหนา้ทีแ่ละนกัศึกษา ของ คน 935 2)19 ม.ค.58
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : 3)4 ม.ค.58

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 86.79 4)2เม.ย.58

ผู้เข้าโครงการได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.38

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : 1)5พ.ย.57 งปม 58 216,200
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหนา้ทีแ่ละนกัศึกษา ของ คน 907 2)3 เม.ย.58
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : 3)23 เม.ย.59

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88.64 4)2พ.ค.58

ผู้เข้าโครงการได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.84

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : 22-23 เม.ย.58 งปม 58 137,000
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหนา้ทีแ่ละนกัศึกษา ของ คน
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ :

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ

ผู้เข้าโครงการได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : 28-มี.ค.-58 งปร 58 109,950
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหนา้ทีแ่ละนกัศึกษา ของ คน 600
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ :

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ        85.32

ผู้เข้าโครงการได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ        86.20

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : 19-20มี.ค.58 งปร 58 88,540
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหนา้ทีแ่ละนกัศึกษา ของ คน 70
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ :

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ        87.20

ผู้เข้าโครงการได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ        90.10

เชิงปริมาณ: นกัศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วม

ส านกึในพระมหากรุณาธคุิณของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่วัทีม่ีต่อมหาวทิยาลัย จ านวน 200 คน

จ านวนคน 200 1-3 ธ.ค.57 งบประมาณ

แผ่นดิน

20,000

เชิงคุณภาพ: นกัศึกษา สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ 

เพือ่เปน็การแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนั

พระมหากษัตริย์

ร้อยละ        80.00

ยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนนิโครงการ งบประมาณ 20,000

3 โครงการวนัคล้ายวนั

สถาปนามหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ

กก

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยูห่วั

กก

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

กก

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้เกิดความรัก ความภาคภมูใิจ เห็นคุณค่า และตระหนักในความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ที่ ชื่อโครงการ หนว่ยงาน

ผลการด าเนนิการ วนั/เดือน/ปทีี่

ด าเนนิโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ค าชี้แจงเพิม่เติม และปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

4 โครงการท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรมไทย

กก

5 โครงการร่วมสืบสาน

อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม

กก

6 โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ

ครบ 5 รอบ

สอ

7 โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ

ครบ 5 รอบ

กก

8 โครงการ ประชุมสัมมนา

และสร้างเครือข่าย

วฒันธรรม ๙ มทร.

กก

9 โครงการเทดิไทอ้งค์ภมูิพล

มหามงคล 5 ธนัวา 2557

กบส.

10 โครงการสุวรรณภมูินอ้มใจ

ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิม 

    พระชนมพรรษา 82 

พรรษา   แด่สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินนีาถ

กบส.



เชิงปริมาณ: จ านวนอาจารย์ บคุลากร และผู้เข้าร่วม

โครงการ จ านวน 200 คน

จ านวนคน 300 10-เม.ย.-58 งบประมาณ

แผ่นดิน

35,000

เชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความ

เข้าใจ สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่อนรัุกษ์ประเพณีไทย

ร้อยละ        80.00

เชิงปริมาณ: จ านวนอาจารย์ บคุลากร และผู้เข้าร่วม

โครงการ จ านวน 200 คน

จ านวนคน 200 22-ก.ค.-58 งบประมาณ

แผ่นดิน

20,000

เชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความ

เข้าใจ สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่อนรัุกษ์ประเพณีไทย

ร้อยละ        80.00

เชิงปริมาณ: จ านวนนกัศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 200 คน

จ านวนคน 200 4-พ.ย.-57 งบประมาณ

แผ่นดิน

50,000

เชิงคุณภาพ:  นกัศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมกิจกรรมสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง

ร้อยละ        80.00

ผู้เข้าร่วมโครงการ คน 35 29-เม.ย.-58 แผ่นดิน 41,400

จ านวนคร้ังทีด่ าเนนิโครงการ คร้ัง 1

จ านวนการจัดกิจกรรม เร่ือง 4

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อกระบวนการ

จัดกิจกรรมศิลปวฒันธรรม

ร้อยละ 84.24

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม

ร้อยละ 95.15

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิม่ขึน้ ร้อยละ 92.27

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ

โครงการบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ร้อยละ 90.91

วนั/เดือน/ป ีทีจ่ะด าเนนิโครงการ วนั 1

โครงการแล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ        80.00

ผู้เข้าร่วมโครงการ คน
จ านวนคร้ังทีด่ าเนนิโครงการ คร้ัง

จ านวนการจัดกิจกรรม เร่ือง

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อกระบวนการ

จัดกิจกรรมศิลปวฒันธรรม

ร้อยละ

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม

ร้อยละ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิม่ขึน้ ร้อยละ

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ

โครงการบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ร้อยละ

วนั/เดือน/ป ีทีจ่ะด าเนนิโครงการ วนั

โครงการแล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ

ผู้เข้าร่วมโครงการ คน 67 รายได้ 14,500

จ านวนคร้ังทีด่ าเนนิโครงการ คร้ัง 1

จ านวนการจัดกิจกรรม เร่ือง 1

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อกระบวนการ

จัดกิจกรรมศิลปวฒันธรรม

ร้อยละ        86.20

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม

ร้อยละ        84.40

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิม่ขึน้ ร้อยละ        87.60

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ        87.60

โครงการบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ร้อยละ        85.00

วนั/เดือน/ป ีทีจ่ะด าเนนิโครงการ วนั 1

โครงการแล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด ร้อยละ        80.00

10 โครงการสุวรรณภมูินอ้มใจ

ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิม 

    พระชนมพรรษา 82 

พรรษา   แด่สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินนีาถ

กบส.

11 โครงการสืบสานประเพณี

สงกรานต์

กบส.

12 โครงการสุวรรณภมูิร่วมใจ

ถวายเทยีนจ าน าพรรษา

กบส.

13 โครงการการรวบรวมต ารับ

อาหารไทยพืน้บา้นภาคกลาง

ทอ.

14 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพือ่

อนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

ทอ.

15 โครงการรวบรวมผลงาน

ปราชญ์ของชุมชนใน

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ทอ.



จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม

คน        1,200 แผ่นดิน 132,000

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 84.20

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 87.60

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมบรรลุผลตาม

วตัถุประสงค์ของโครงการ

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ

 จ านวนกิจกรรมทีเ่ผยแพร่ด้านท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม 12

โครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม ทีด่ าเนนิการมีการบรู

ณาการกับการพนัธกิจอื่น ๆ

พนัธกิจ 1

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ

งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง บาท     132,000

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม

คน 27-28 มี.ค.58 แผ่นดิน 141,500

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมบรรลุผลตาม

บรรลุ/

ไม่บรรลุ จ านวนกิจกรรมทีเ่ผยแพร่ด้านท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม ทีด่ าเนนิการมีการบรู

ณาการกับการพนัธกิจอื่น ๆ

พนัธกิจ

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง บาท     141,500

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม

คน 500 27-28 มี.ค.58 แผ่นดิน 60,000

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 82.80

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 89.60

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมบรรลุผลตาม

วตัถุประสงค์ของโครงการ

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ

 จ านวนกิจกรรมทีเ่ผยแพร่ด้านท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม 1

โครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม ทีด่ าเนนิการมีการบรู

ณาการกับการพนัธกิจอื่น ๆ

พนัธกิจ 1

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ

งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง บาท 60,000

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม

คน รายได้ 40,000

16 โครงการวพิธิทศันา นาฏดุ

ริยศิลป ์ณ ถิน่สุวรรณภมูิ

บท. ค.1 วนัที ่2 

ก.พ.58   ค.2 

วนัที ่3 ก.พ.58

  ค.3 วนัที ่27

 มี.ค.58  ค.4 

วนัที ่28 มี.ค.

58  ค.5 วนัที ่

13 เม.ย.58  

ค.6 วนัที ่20 

เม.ย.58  ค.7 

วนัที ่22 เม.ย.

58  ค.8 วนัที ่

23 เม.ย.58  

ค.9 วนัที ่24 

เม.ย.58  ค.10

 วนัที ่1 มิ.ย.58

  ค.11 วนัที ่

30 ก.ค.58 ค.

12 วนัที ่31 

ก.ค.58

ปญัหาในการติดตามเอกสารสรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการ มีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน แบบฟอร์ม

เปล่ียนแปลงสม่ าเสมอ รายละเอียดในการประเมินผล

โครงการ จึงไม่เปน็ไปตามตัชี้วดั ไม่ค่อยไดรับการ

รายงานผล

17 โครงการ Current lssue in

 Marketing

บท. ปญัหาในการติดตามเอกสารสรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการ มีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน แบบฟอร์ม

เปล่ียนแปลงสม่ าเสมอ รายละเอียดในการประเมินผล

โครงการ จึงไม่เปน็ไปตามตัชี้วดั ไม่ค่อยไดรับการ

รายงานผล

18 โครงการบรูณาการ

ศิลปวฒันธรรมกับการเรียน

การสอน 

โดยจัดตลาดโบราณย้อนยุค

บท. ปญัหาในการติดตามเอกสารสรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการ มีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน แบบฟอร์ม

เปล่ียนแปลงสม่ าเสมอ รายละเอียดในการประเมินผล

โครงการ จึงไม่เปน็ไปตามตัชี้วดั ไม่ค่อยไดรับการ

รายงานผล

19 โครงการด้านส่ิงแวดล้อม 

คณะบริหารธรุกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

สุพรรณบรีุ

บท. ปญัหาในการติดตามเอกสารสรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการ มีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน แบบฟอร์ม

เปล่ียนแปลงสม่ าเสมอ รายละเอียดในการประเมินผล

โครงการ จึงไม่เปน็ไปตามตัชี้วดั



ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมบรรลุผลตาม

วตัถุประสงค์ของโครงการ

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

 จ านวนกิจกรรมทีเ่ผยแพร่ด้านท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง บาท       40,000

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม

คน 50 กิจกรรมที ่1 

วนัที ่21 ธ.ค.58

รายได้ 131,350

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 87.20 กิจกรรมที ่2 

วนัที ่   ธ.ค 58

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ กิจกรรมที ่3 

วนัที ่25 ธ.ค.58

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมบรรลุผลตาม

วตัถุประสงค์ของโครงการ

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

90.80

 จ านวนกิจกรรมทีเ่ผยแพร่ด้านท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม 3.00

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ

งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง บาท 131,500

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม

คน 100 2 - 3 มี.ค.58 รายได้ 60,000

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 87.80

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 89.60

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมบรรลุผลตาม

วตัถุประสงค์ของโครงการ

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ

 จ านวนกิจกรรมทีเ่ผยแพร่ด้านท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม 4

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ

งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง บาท 60,000

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม

คน        1,840 27-28 มี.ค.58 รายได้ 474,650

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 86.80 22-24 เม.ย.58

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 87.20  20 มี.ค.58    

 2 พ.ค.58

19 โครงการด้านส่ิงแวดล้อม 

คณะบริหารธรุกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

สุพรรณบรีุ

บท. ปญัหาในการติดตามเอกสารสรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการ มีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน แบบฟอร์ม

เปล่ียนแปลงสม่ าเสมอ รายละเอียดในการประเมินผล

โครงการ จึงไม่เปน็ไปตามตัชี้วดั

20 โครงการท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญา

ทอ้งถิน่และส่ิงแวดล้อม 

(ศูนย์นนทบรีุ)

บท. ปญัหาในการติดตามเอกสารสรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการ มีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน แบบฟอร์ม

เปล่ียนแปลงสม่ าเสมอ รายละเอียดในการประเมินผล

โครงการ จึงไม่เปน็ไปตามตัชี้วดั ไม่ค่อยไดรับการ

รายงานผล

ปญัหาในการติดตามเอกสารสรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการ มีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน แบบฟอร์ม

เปล่ียนแปลงสม่ าเสมอ รายละเอียดในการประเมินผล

โครงการ จึงไม่เปน็ไปตามตัชี้วดั ไม่ค่อยไดรับการ

รายงานผล

22 โครงการสอดแทรก

ศิลปวฒันธรรมกับการเรียน

การสอน

บท. ปญัหาในการติดตามเอกสารสรุปผลการด าเนนิงาน

โครงการ มีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน แบบฟอร์ม

เปล่ียนแปลงสม่ าเสมอ รายละเอียดในการประเมินผล

โครงการ จึงไม่เปน็ไปตามตัชี้วดั ไม่ค่อยไดรับการ

รายงานผล

21 โครงการท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรมด้านศาสนา 

เพือ่สู่อาเซียน

บท.



โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมบรรลุผลตาม

วตัถุประสงค์ของโครงการ

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ  8-9 เม.ย.57

 จ านวนกิจกรรมทีเ่ผยแพร่ด้านท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม 8  20 เม.ย.58

โครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม ทีด่ าเนนิการมีการบรู

ณาการกับการพนัธกิจอื่น ๆ

พนัธกิจ 1  28 เม.ย.58

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ  30 เม.ย.58

งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง บาท     474,650

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

คน           341 14 - 16 ม.ค.58 เงินรายได้          15,000

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่

ร้อยละ 97

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม ร้อยละ        96.60

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม คน            31 5 ก.พ.58 เงินรายได้          20,000
ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง ร้อยละ 90
ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ        91.00

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน            50 21-พ.ย.-57  งปม.          11,400

ระยะเวลาด าเนนิการ วนั              1

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้าน

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม
ร้อยละ 85

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 41 15-17 ธ.ค.57  งปม.          25,000
ระยะเวลาด าเนนิการ วนั 1
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ :  ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม
ร้อยละ 95.3

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพฒัน ์

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วนัท ื30 ก.ย.58

22 โครงการสอดแทรก

ศิลปวฒันธรรมกับการเรียน

การสอน

บท.

23 โครงการท านบุ ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม กิจกรรม 

สาธติการท าเคร่ืองหอมไทย

วจ.

26 โครงการลดภาวะโลกร้อน

ด้วยมือเรา

วท.

24 โครงการบ าเพญ็ประโยชน์

และรักษาส่ิงแวดล้อม

วจ.

25 โครงการตะกร้อและหมาก

รุกไทยอนรัุกษ์วฒันธรรม

ไทยและส่งเสริมสุขภาพ

วท.



แบบรายงาน PS4.2

ตัวชี้วดั หนว่ยนบั ผลการ

ด าเนนิการ

แหล่ง

งบประมาณ

จ านวนเงิน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม คน
          130 ธ.ค.57-ส.ค.58 งปม 58          62,500

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการ

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ        91.83

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 67 25-มี.ค.-58 งปร      14,700.00

ความพงึพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม ร้อยละ        86.20

ความพงึพอใจต่อประโยชนก์ารท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ร้อยละ        84.40
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิม่ขึน้ ร้อยละ        87.60

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชนไ์ด้ ร้อยละ        87.60

โครงการบบลุตามวตัถุประสงค์ ร้อยละ        85.00

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม

คน        1,200 แผ่นดิน 132,000

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการ

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 84.20

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 87.60

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมบรรลุผลตามวตัถุประสงค์

ของโครงการ

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ

 จ านวนกิจกรรมทีเ่ผยแพร่ด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม 12

โครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม ทีด่ าเนนิการมีการบรูณา

การกับการพนัธกิจอื่น ๆ

พนัธกิจ 1

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมแล้วเสร็จภายในระยะเวลา

ทีก่ าหนด

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ

งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง บาท     132,000

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม

คน        1,100 27-28 มี.ค.58 แผ่นดิน 141,500

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการ

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมบรรลุผลตามวตัถุประสงค์

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ

 จ านวนกิจกรรมทีเ่ผยแพร่ด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม 5

โครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม ทีด่ าเนนิการมีการบรูณา

พนัธกิจ 1

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมแล้วเสร็จภายในระยะเวลา

บรรลุ/

ไม่บรรลุงบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง บาท     141,500

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม

คน 500 27-28 มี.ค.58 แผ่นดิน 60,000

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการ

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 82.80

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 89.60

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมบรรลุผลตามวตัถุประสงค์

ของโครงการ

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ

2 โครงการรวบรวมผลงาน

ปราชญ์ของชุมชนในจังหวดั

พระนครศรีอยุธยา

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารบรูณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอ่ืน ๆ

ที่ ชื่อโครงการ หนว่ยงาน

ผลการด าเนนิการ วนั/เดือน/ปทีี่

ด าเนนิโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณ ค าชี้แจงเพิม่เติม และปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

1 โครงการบรูณาการการท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรมกับการ

เรียนการสอน

คอ.

3 โครงการวพิธิทศันา นาฏดุริย

ศิลป ์ณ ถิน่สุวรรณภมูิ

บท. ค.1 วนัที ่2 

ก.พ.58   ค.2 

วนัที ่3 ก.พ.58

  ค.3 วนัที ่27

 มี.ค.58  ค.4 

วนัที ่28 มี.ค.

58  ค.5 วนัที ่

13 เม.ย.58  

ค.6 วนัที ่20 

เม.ย.58  ค.7 

วนัที ่22 เม.ย.

58  ค.8 วนัที ่

23 เม.ย.58  

ค.9 วนัที ่24 

เม.ย.58  ค.10

 วนัที ่1 มิ.ย.58

ปญัหาในการติดตามเอกสารสรุปผลการ

ด าเนนิงานโครงการ มีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน 

แบบฟอร์มเปล่ียนแปลงสม่ าเสมอ รายละเอียดใน

การประเมินผลโครงการ จึงไม่เปน็ไปตามตัชี้วดั 

ไม่ค่อยได้รับการรายงานผล

4 โครงการ Current lssue in 

Marketing

บท. ปญัหาในการติดตามเอกสารสรุปผลการ

ด าเนนิงานโครงการ มีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน 

แบบฟอร์มเปล่ียนแปลงสม่ าเสมอ รายละเอียดใน

การประเมินผลโครงการ จึงไม่เปน็ไปตามตัชี้วดั 

ไม่ค่อยได้รับการรายงานผล

5 โครงการบรูณาการ

ศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการ

สอน 

โดยจัดตลาดโบราณย้อนยุค

บท. ปญัหาในการติดตามเอกสารสรุปผลการ

ด าเนนิงานโครงการ มีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน 

แบบฟอร์มเปล่ียนแปลงสม่ าเสมอ รายละเอียดใน

การประเมินผลโครงการ จึงไม่เปน็ไปตามตัชี้วดั 

ไม่ค่อยได้รับการรายงานผล



 จ านวนกิจกรรมทีเ่ผยแพร่ด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม 1

โครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม ทีด่ าเนนิการมีการบรูณา

การกับการพนัธกิจอื่น ๆ

พนัธกิจ 1

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมแล้วเสร็จภายในระยะเวลา

ทีก่ าหนด

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ

งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง บาท 60,000

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม

คน        1,840 27-28 มี.ค.58 รายได้ 474,650

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการ

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิน่ และ

ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 86.80 22-24 เม.ย.58

ผู้เข้าโครงการ/กิจกรรมได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ 87.20  20 มี.ค.58    

 2 พ.ค.58

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมบรรลุผลตามวตัถุประสงค์

ของโครงการ

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ  8-9 เม.ย.57

 จ านวนกิจกรรมทีเ่ผยแพร่ด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรม 8  20 เม.ย.58

โครงการ/กิจกรรมการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อม ทีด่ าเนนิการมีการบรูณา

การกับการพนัธกิจอื่น ๆ

พนัธกิจ 1  28 เม.ย.58

โครงการ/กิจกรรม การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภมูิ

ปญัญาทอ้งถิน่ และส่ิงแวดล้อมแล้วเสร็จภายในระยะเวลา

ทีก่ าหนด

บรรลุ/

ไม่บรรลุ

บรรลุ  30 เม.ย.58

งบประมาณทีใ่ช้จ่ายจริง บาท     474,650

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน            50 21-พ.ย.-57  งปม.          11,400

ระยะเวลาด าเนนิการ วนั              1

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านท านุ

บ ารุงศิลปวฒันธรรม
ร้อยละ        85.00

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 41 15-17 ธ.ค.57  งปม.          25,000
ระยะเวลาด าเนนิการ วนั 1
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ :  ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม
ร้อยละ        95.30

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพฒัน ์

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วนัท ื30 ก.ย.58

ปญัหาในการติดตามเอกสารสรุปผลการ

ด าเนนิงานโครงการ มีการเก็บข้อมูลทีซ้่ าซ้อน 

แบบฟอร์มเปล่ียนแปลงสม่ าเสมอ รายละเอียดใน

การประเมินผลโครงการ จึงไม่เปน็ไปตามตัชี้วดั 

ไม่ค่อยได้รับการรายงานผล

7 โครงการตะกร้อและหมากรุก

ไทยอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยและ

ส่งเสริมสุขภาพ

วท.

5 โครงการบรูณาการ

ศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการ

สอน 

โดยจัดตลาดโบราณย้อนยุค

บท.

8 โครงการลดภาวะโลกร้อนด้วย

มือเรา

วท.

6 โครงการสอดแทรก

ศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการ

สอน

บท.



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท.

ตัวชี้วัดที่ 5.1 จ านวนนักศึกษา หรือผลงานนักศึกษา

ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถิ่น ชาติ 

และนานาชาติ

 12(29)                  -  1(7)  1(6)  4(4)  2(0)  2(5)  3(2)                  -                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละคุณภาพของบัญฑิต ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*

 >80(77.60)                  -  >80(77.20)  >80(79.00)  >80(78.00)  >80(77.20)  >80(75.40)  >80(81.27)  >80(82.20)                  -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายได้รับ

การปลูกฝังคุณลักษณะ ที่พงึประสงค์ ครบ 5 ด้าน*

 >80(90.45)                  -  >80(0)  >80(0)  >80(0)  >80 (90.45)  >80(0)  >80(0)  >80(0)                  -                  -                  - 

**ขอ้มลู ณ วันที่ 30 ก.ย. 58

จดัท าโดย

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5. สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดา้น

 คณะทั้ง 6 คณะ เป็นผู้จัดเก็บ

 กพ.หน่วยงานจัดเก็บ

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบรอบดา้นเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 คณะ ทั้ง 6 คณะ เป็นผู้จัดเก็บ



สตน.

                 - 

                 - 
ตก

                 - 

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5. สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดา้น

กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบบรอบดา้นเพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์



ระดับท้องถิน่ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม

              20                 9                 -               29

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                 7                 5               -                 12

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                 6               -                 -                   6

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ               -                   4               -                   4

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               -                 -                 -                 -   

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                 5               -                 -                   5

6 คณะศิลปศาสตร์                 2               -                 -                   2

7 วทิยาลัยการจัดการ               -                 -                 -                 -   

ทีม่า คณะ 6 คณะ

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558

จดัท าโดย 

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วนัที ่20 ตุลาคม 2558

รวมทัง้ส้ิน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชีว้ัดที ่5.1 จ านวนนักศึกษาหรือผลงานนักศึกษาได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ

ที่ คณะ

จ านวนรางวลั/การยกยอ่งชมเชย



1 การประกวดสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทระดับท้องถิ่น (รองชนะเลิศ) 1. นายอัคนี  ทิพย์รัตน์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2 นายสิทธิพงษ์  ศรีเมืองแมน ปริญญาตรี สาชาภูมิสถาปัตยกรรม

 ระดับอุดมศึกษา 3. นายเจษฎา  เผือกอ าไพ   ชั้นปีที่ 3

2 ภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.น้ าทิพย์  รักนาค ปริญยาตรี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

3 ภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.ศิริพร  อินทร์ฉาย ปริญยาตรี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

4 ภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.วัลย์ลดา  บุญถึง ปริญยาตรี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

5 ภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.นัทมล  บุญญิกา ปริญยาตรี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

6 ภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายอนุชาติ  อินต๊ะยศ ปริญยาตรี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

7 ภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 น.ส.สาธิดา  ศรีวิลาศ ปริญยาตรี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

ที่มา คณะ 6 คณะ / วจ

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ

ที่ ชื่อผลงานนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย

ระดับผลงานนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย
ชื่อ - นามสกุล นักศึกษา

ที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย

ระดับ

การศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา



ค าอธิบายแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน

1. ชื่อผลงานนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย

ให้ระบุชื่อของผลงานที่นักศึกษาได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย

2. ระดับผลงานนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย

ให้ระบุระดับผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย เช่น ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

8. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม ให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วม9. หน่วยงานเจ้าของรางวัล/การยกย่อง

ชมเชย ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรางวัล/การยกย่องชมเชยที่นักศึกษาได้รับ

3. ชื่อ - นามสกุล นักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย

ให้ระบุรายชื่อของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย

4. ระดับการศึกษา ให้ระบุระดับการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย

5. สาขาวิชา

     ให้ระบุสังกัดของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย6. คณะ

7. ศูนย์พื้นที่



ฟิวเจอร์พาร์ค สานต่องาน ศูนย์การค้าาฟิวเจอร์

 วส.  นนทบุรี พ่อสร้าง พาร์ค รังสิต

โครงการประกวดสวนหย่อม

เฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายใต้แนวคิดดนตรีในสวน

 ทอ  หันตรา ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรม

ป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทอ  หันตรา ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรม

ป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทอ  หันตรา ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรม

ป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทอ  หันตรา ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรม

ป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทอ  หันตรา ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรม

ป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทอ  หันตรา ประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรม

ป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม

ราชกุมารี

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ

 คณะ  ศูนย์ ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม
หน่วยงาน

เจ้าของรางวัล



1 รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ นายอภิชิต  เณรพึ่ง ป.ตรี

2 รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ นายสรวง  ปาเจริญ ป.ตรี

3 รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ นายวสุรัตน์  ยิ้นเจริญ ป.ตรี

4 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ระดับอุดมศึกษา นายอนุชา  ศรีเดช ป.ตรี

5 รางวัลรองชนะเลิศอันดัย 1 

การแข่งขันประกวดร้องเพลง

ลูกทุ่ง

ระดับอุดมศึกษา นางสาวนริศรา  เจริญศักด์ิวิริยะ ป.ตรี

6 รางวัลรองชนะเลิศอันดัย 2 

การแข่งขันประกวดร้องเพลง

ลูกทุ่ง

ระดับอุดมศึกษา นางสาวสุภาดา  อิศรางกูล ณ อยุธยา ป.ตรี

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ

ที่ ชื่อผลงานนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย

ระดับผลงานนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย
ชื่อ - นามสกุล นักศึกษา

ที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย

ระดับ

การศึกษา



7 การประกวด  สุดยอด

ภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยา

เสพติด

ระดับชาติ ว่าที่ร้อยตรีศักดา  ไชยสีลา ป.ตรี

1 การพัฒนาเว็บไซต์ งานกิจการ

นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดีมาก นายวัชรชัย คูหาสวัสด์ิ และนายสมพร

 ปู่พระบุญ
ป.ตรี

2 เว็บไวต์นายช่างหมูกระทะ ดี น.ส.กฤษณา  สุวรรณหงษ์ และน.ส.สุ

กัญญา  สังข์ฤทธ์
ป.ตรี

3 การพัฒนาเว็บไซต์จองคอรส์

เรียนว่ายน้ าศรีเกษมพูล

ดี น.ส.วัชรา  เตจา และน.ส.เกสร  ไซยโย

ป.ตรี

4 เว็บไซต์ร้านจตุคอม ดี นายวีรวัฒน์  ดอนเกษมและนาย

ภควัฒน์  ไกรยวงทอง
ป.ตรี

ต าแหน่ง...เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.........     

หน่วยงาน....คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม........    

วันเดือนปีที่รายงานข้อมูล....7  กันยายน 2558.........

ชื่อผู้จัดท ารายงาน...นางสาวสุดารัตน์  ล ามะเดช...........

ค าอธิบายแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับหน่วยงาน

1. ชื่อผลงานนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย

ให้ระบุชื่อของผลงานที่นักศึกษาได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย

2. ระดับผลงานนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย

ให้ระบุระดับผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย เช่น ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ

3. ชื่อ - นามสกุล นักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย

ให้ระบุรายชื่อของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย

4. ระดับการศึกษา ให้ระบุระดับการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย

5. สาขาวิชา

     ให้ระบุสังกัดของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย6. คณะ



9. หน่วยงานเจ้าของรางวัล/การยกย่อง

ชมเชย ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรางวัล/การยกย่องชมเชยที่นักศึกษาได้รับ

     ให้ระบุสังกัดของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย

7. ศูนย์พื้นที่

8. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม ให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วม



แบบรายงาน SP501

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

 คอ.  สุพรรณบุรี โครงการค่ายเชาวชนรู้งาน

สืบสานพระราชด าริ
ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (ส านักงาน 

กปร.)

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

 คอ.  สุพรรณบุรี โครงการค่ายเชาวชนรู้งาน

สืบสานพระราชด าริ
ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (ส านักงาน 

กปร.)

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

 คอ.  สุพรรณบุรี โครงการค่ายเชาวชนรู้งาน

สืบสานพระราชด าริ
ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (ส านักงาน 

กปร.)

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา

หการ

 คอ.  สุพรรณบุรี แข่งขันประกวดร้องเพลง  

โครงการครุศาสตร์

อุตสาหกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

 คอ.  สุพรรณบุรี แข่งขันประกวดร้องเพลง  

โครงการครุศาสตร์

อุตสาหกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา

หการ

 คอ.  นนทบุรี แข่งขันประกวดร้องเพลง  

โครงการครุศาสตร์

อุตสาหกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ

หลักสูตร/สาขาวิชา  คณะ  ศูนย์
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่

เข้าร่วม

หน่วยงาน

เจ้าของรางวัล



สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา

หการ

 คอ.  หันตรา
ประกวดสุดยอดภาพถ่าย

กิจกรรมป้องกันยาเสพติด

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด (ป.ป.ส.)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจ
 บท.  นนทบุรี

งานประชุมวิชาการระดับ 

ป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์ 

ภูมภาคอาเซียน(AUCC 

2015)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจ
 บท.  นนทบุรี

งานประชุมวิชาการระดับ 

ป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์ 

ภูมภาคอาเซียน(AUCC 

2015)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจ
 บท.  นนทบุรี

งานประชุมวิชาการระดับ 

ป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์ 

ภูมภาคอาเซียน(AUCC 

2015)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจ
 บท.  นนทบุรี

งานประชุมวิชาการระดับ 

ป.ตรี ด้านคอมพิวเตอร์ 

ภูมภาคอาเซียน(AUCC 

2015)

ชื่อผู้จัดท ารายงาน...นางสาวสุดารัตน์  ล ามะเดช...........



1 เยาวชนอาสาสืบสาน

พระราชด าริ "อนุรักษ์และ

ฟื้นฟูลุ่มแม่น้ าท่าจีน เพื่อสร้าง

ชีวิตแก่ชุมชน"

ระดับชาติ นายเอกลักษณ์  สุธา ป.ตรี

2 เยาวชนอาสาสืบสาน

พระราชด าริ "อนุรักษ์และ

ฟื้นฟูลุ่มแม่น้ าท่าจีน เพื่อสร้าง

ชีวิตแก่ชุมชน"

ระดับชาติ นายยงยุทธ  พูลพันธ์ ป.ตรี

3 เยาวชนอาสาสืบสาน

พระราชด าริ "อนุรักษ์และ

ฟื้นฟูลุ่มแม่น้ าท่าจีน เพื่อสร้าง

ชีวิตแก่ชุมชน"

ระดับชาติ นายรัฐากร  กิตติสุนทรหิรัญ ป.ตรี

4 เยาวชนอาสาสืบสาน

พระราชด าริ "จัดการน้ าจาก

บ่อกุ้งที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าตาม

ธรรมชาติในชุมชนบ้านหนอง

นิ้วเอน จังหวัดสุพรรณบุรี "

ระดับชาติ นายธนวัฒน์  เฮงหิรัญวงศ์ ป.ตรี

5 เยาวชนอาสาสืบสาน

พระราชด าริ "จัดการน้ าจาก

บ่อกุ้งที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าตาม

ธรรมชาติในชุมชนบ้านหนอง

นิ้วเอน จังหวัดสุพรรณบุรี "

ระดับชาติ นายภานุพงศ์  วงศ์ศักด์ิ ป.ตรี

น.ส.จิราพร ภาพสิงห์ อุดมศึกษา

น.ส.ปาจรีย์ ศรีฟุ้ง อุดมศึกษา

น.ส.ธันยชนก ดีวัน อุดมศึกษา

6 คอนกรีตมวลเบา ก าลังอัดสูง รองชนะเลิศ อันดับ 3

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ

ที่ ชื่อผลงานนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย

ระดับผลงานนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย
ชื่อ - นามสกุล นักศึกษา

ที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย

ระดับ

การศึกษา



7 การทดสอบความรู้เพื่อขอรับ

ใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร

คะแนนสูงสุดของผู้เข้าสอบ

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ นายกิตติคุณ คะโยธา อุดมศึกษา

8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับท้องถิ่น นางสาวศิริพัชร  ศรีสว่าง ชั้นปีที่ 2(ณ 
9 รางวัลชมเชยประกวดร้องเพลง ระดับท้องถิ่น นางสาวศรีสุรางค์  วิริยะพันธ์ ชั้นปีที่ 2(ณ 

9. หน่วยงานเจ้าของรางวัล/การยกย่อง

ชมเชย ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของรางวัล/การยกย่องชมเชยที่นักศึกษาได้รับ

5. สาขาวิชา

     ให้ระบุสังกัดของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย6. คณะ

7. ศูนย์พื้นที่

8. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่เข้าร่วม ให้ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วม

2. ระดับผลงานนักศึกษาที่ได้รับ ให้ระบุระดับผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย เช่น ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
3. ชื่อ - นามสกุล นักศึกษาที่ได้รับ ให้ระบุรายชื่อของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย

4. ระดับการศึกษา ให้ระบุระดับการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย

*ข้อมูล ณ 5 ตุลาคม 2558

ค าอธิบายแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 1. ชื่อผลงานนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล/การยกย่องชมเชย ให้ระบุชื่อของผลงานที่นักศึกษาได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย



แบบรายงาน SP501

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

 คอ.  สุพรรณบุรี โครงการเยาวชนอาสาสืบ

สานพระราชด าริ
ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (ส านักงาน 

กปร.)

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

 คอ.  สุพรรณบุรี โครงการเยาวชนอาสาสืบ

สานพระราชด าริ
ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (ส านักงาน 

กปร.)

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

 คอ.  สุพรรณบุรี โครงการเยาวชนอาสาสืบ

สานพระราชด าริ
ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (ส านักงาน 

กปร.)

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

 คอ.  สุพรรณบุรี โครงการเยาวชนอาสาสืบ

สานพระราชด าริ ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (ส านักงาน 

กปร.)

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

 คอ.  สุพรรณบุรี โครงการเยาวชนอาสาสืบ

สานพระราชด าริ

ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (ส านักงาน 

กปร.)

วิศวกรรมโยธา  วส.  สุพรรณบุรี
แข่งขันคอนกรีตมวลเบา 

คร้ังที่ 9
มทร.รัตนโกสินทร์

วิศวกรรมโยธา  วส.  สุพรรณบุรี
แข่งขันคอนกรีตมวลเบา 

คร้ังที่ 9
มทร.รัตนโกสินทร์

วิศวกรรมโยธา  วส.  สุพรรณบุรี
แข่งขันคอนกรีตมวลเบา 

คร้ังที่ 9
มทร.รัตนโกสินทร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่

เข้าร่วม

หน่วยงาน

เจ้าของรางวัล

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล/การยกย่องชมเชย ระดับท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ

หลักสูตร/สาขาวิชา  คณะ  ศูนย์



วิศวกรรมโยธา  วส.  สุพรรณบุรี

การทดสอบความรู้เพื่อ

ขอรับใบอนุญาตระดับ

ภาคีวิศวกร
สภาวิศวกร

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อ  ศิลป  นนทบุรี การประกวดแข่งขันทาง สถาบันอยุธยาศึกษา      
สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ศิลป  พระนครศรี รางวัลชมเชยประกวดร้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

*ข้อมูล ณ 5 ตุลาคม 2558



ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ

               643       2,668.11            4.15       2,412.33            3.75       2,433.50            3.78       2,577.00            4.01       2,405.00                3.74       1,142.28            3.79            3.88           77.60

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                  68         281.00            4.13         257.17            3.78         261.75            3.85         269.40            3.96         252.67                3.72         251.67            3.70            3.86           77.20

  - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต                  22           89.98            4.09           84.04            3.82           85.36            3.88           85.80            3.90           82.72                3.76           84.26            3.83            3.88           77.20

  - หลักสูตรอืน่ๆ                  46         190.90            4.15         172.96            3.76         176.18            3.83         183.54            3.99         170.20                3.70         167.44            3.64            3.88           77.60

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร

                 50         203.44            4.07         193.67            3.87         195.62            3.91         200.40            4.01         194.00                3.88            3.95           79.00

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                367       1,537.11            4.19       1,376.83            3.75       1,388.00            3.78       1,475.00            4.02       1,370.33                3.73         563.33            3.86            3.90           78.00

  - หลักสูตรบญัชีบณัฑิต                146         608.82            4.17         547.50            3.75         544.58            3.73         581.08            3.98         538.74                3.69         563.56            3.86            3.88           77.60

  - หลักสูตรอืน่ๆ                221         928.20            4.20         828.75            3.75         844.22            3.82         895.05            4.05         830.96                3.76            3.93           78.60

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  44         182.11            4.14         166.67            3.79         163.00            3.70         173.80            3.95         163.00                3.70            3.86           77.20

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรม

ศาสตร์

                 87         351.33            4.04  3.13.20            3.60         318.25            3.66  3.43.80            3.95         313.40                3.60         327.00            3.76            3.77           75.40

  - หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต

(วชิาชีพวศิวกรรม)

                 69         280.14            4.06         251.85            3.65         255.99            3.71         275.31            3.99         251.16                3.64         263.58            3.82            3.82           76.40

  - หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต                   7           27.86            3.98           24.01            3.43           25.48            3.64           26.60            3.80           24.99                3.57           25.97            3.71            3.71           74.20

  - หลักสูตรอืน่ๆ                  11           43.34            3.94           36.96            3.36           36.74            3.34           42.24            3.84           36.85                3.35           37.29            3.39            3.56           71.20

6 คณะศิลปศาสตร์                  20           83.56            4.18           76.12            3.81           79.25            3.96           83.60            4.18           83.83                4.19            4.06           81.27

7 วทิยาลัยการจัดการ                   7           29.56            4.22           28.67            4.10           27.63            3.95           30.20            4.31           27.83                3.98            4.11           82.20

ที่มา : รายงานความพึงพอใจนายจ้าง/ผู้ใช้บณัฑิต มทรส. โดย กองพัฒนานกัศึกษา

หมายเหตุ : เกณฑ์การใหค้ะแนนแบง่เปน็ 5 ระดับ ( 1-5 )

               ด้านทกัษะพิสัย ใหป้ระเมินเฉพาะผู้ใช้บณัฑิตที่จบในสาขาที่มีสภาวชิาชีพ ได้แก่ วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต บญัชีบณัฑิต

               หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วชิาชีพวศิวกรรม) หมายถึง วศิวกรรมโยธา/วศิวกรรมเหมืองแร่/วศิวกรรมเคร่ืองกล/วศิวกรรมไฟฟ้า/วศิวกรรมอุตสาหการ/วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม/วศิวกรรมเคมี

               หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต หมายถึง สาขาวชิา วศิวกรรมเคร่ืองกล  วศิวกรรมไฟฟ้า  วศิวกรรมอิเล็กทรอนกิส์ฯ  วศิวกรรมอุตสาหการ

จัดท าโดย 

นางสาวธารารัตน ์สุขไชย

ต าแหนง่ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน

รวม

สรุปรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

 

ตัวชีว้ดัที่ 5.2 ร้อยละคุณภาพของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

รวมทั้งส้ิน

ที่ คณะ
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

ด้านทกัษะพิสัยด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปญัญา

ด้านทกัษะความสัมพันธ์

ระหวา่งบคุคลและความ

รับผิดชอบ

ด้านทกัษะการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข

 การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ



หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วนัที่ 20 ตุลาคม 2558



สรุปรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

 

ตัวชีว้ดัที่ 5.2 ร้อยละคุณภาพของบณัฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ



ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ

                 643        2,668.11              4.15        2,412.33              3.75        2,433.50              3.78        2,577.00              4.01        2,405.00                 3.74        1,142.28              3.79              3.88            77.60

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                   68          281.00              4.13          257.17              3.78          261.75              3.85          269.40              3.96          252.67                 3.72          251.67              3.70              3.86            77.20

  - หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต                   22            89.98              4.09            84.04              3.82            85.36              3.88            85.80              3.90            82.72                 3.76            84.26              3.83              3.88            77.20

  - หลักสูตรอื่นๆ                   46          190.90              4.15          172.96              3.76          176.18              3.83          183.54              3.99          170.20                 3.70          167.44              3.64              3.88            77.60

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                   50          203.44              4.07          193.67              3.87          195.62              3.91          200.40              4.01          194.00                 3.88              3.95            79.00

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                  367        1,537.11              4.19        1,376.83              3.75        1,388.00              3.78        1,475.00              4.02        1,370.33                 3.73          563.33              3.86              3.90            78.00

  - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต                  146          608.82              4.17          547.50              3.75          544.58              3.73          581.08              3.98          538.74                 3.69          563.56              3.86              3.88            77.60

  - หลักสูตรอื่นๆ                  221          928.20              4.20          828.75              3.75          844.22              3.82          895.05              4.05          830.96                 3.76              3.93            78.60

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   44          182.11              4.14          166.67              3.79          163.00              3.70          173.80              3.95          163.00                 3.70              3.86            77.20

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                   87          351.33              4.04  3.13.20              3.60          318.25              3.66  3.43.80              3.95          313.40                 3.60          327.00              3.76              3.77            75.40

  - หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วชิาชีพวศิวกรรม)                   69          280.14              4.06          251.85              3.65          255.99              3.71          275.31              3.99          251.16                 3.64          263.58              3.82              3.82            76.40

  - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต                     7            27.86              3.98            24.01              3.43            25.48              3.64            26.60              3.80            24.99                 3.57            25.97              3.71              3.71            74.20

  - หลักสูตรอื่นๆ                   11            43.34              3.94            36.96              3.36            36.74              3.34            42.24              3.84            36.85                 3.35            37.29              3.39              3.56            71.20

6 คณะศิลปศาสตร์                   20            83.56              4.18            76.12              3.81            79.25              3.96            83.60              4.18            83.83                 4.19              4.06            81.27

7 วทิยาลัยการจดัการ                     7            29.56              4.22            28.67              4.10            27.63              3.95            30.20              4.31            27.83                 3.98              4.11            82.20

ทีม่า : รายงานความพึงพอใจนายจา้ง/ผู้ใช้บัณฑิต มทรส. โดย กองพัฒนานักศึกษา

หมายเหตุ : เกณฑ์การใหค้ะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ( 1-5 )

               ด้านทักษะพิสัย ใหป้ระเมินเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตทีจ่บในสาขาทีม่ีสภาวชิาชีพ ได้แก่ วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต บัญชีบัณฑิต

               หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วชิาชีพวศิวกรรม) หมายถึง วศิวกรรมโยธา/วศิวกรรมเหมืองแร่/วศิวกรรมเคร่ืองกล/วศิวกรรมไฟฟ้า/วศิวกรรมอุตสาหการ/วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม/วศิวกรรมเคมี

               หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หมายถึง สาขาวชิา วศิวกรรมเคร่ืองกล  วศิวกรรมไฟฟ้า  วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ  วศิวกรรมอุตสาหการ

ด้านทักษะการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ด้านทักษะพิสัย รวม

รวมทัง้ส้ิน

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

ตัวชี้วดัที ่5.2 ร้อยละคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

ที่ คณะ
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหวา่ง

บุคคลและความรับผิดชอบ



สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

ตัวชี้วดัที ่5.2 ร้อยละคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ



จ านวน ร้อยละ

                             199                                    180 90.45
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                  -                                         - #DIV/0!
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                  -                                         - #DIV/0!
3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  -                                         - #DIV/0!
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                              199                                    180                                  90.45
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์                                  -                                         - #DIV/0!
6 คณะศิลปศาสตร์                                  -                                         - #DIV/0!
7 วิทยาลัยการจัดการ                                  -                                         - #DIV/0!

หมายเหตุ : ไม่รวมถึงนักศึกษาที่ไม่จบตามเกณฑ์ปกติ

ที่มา คณะ 6 คณะ 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

จัดท าโดย 

นางสาวธารารัตน์ สุขไชย

ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2558) 

และแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 รอ้ยละของนักศึกษาปีสุดท้ายได้รบัการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน

รวมทั้งส้ิน

ที่ คณะ
จ านวนนักศึกษา

ชั้นปสุีดทา้ย

นักศึกษาปสุีดทา้ยได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครบ 5 

ด้าน



แบบรายงาน SP511

จ านวน ร้อยละ

                       199                        180 90.45

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                             -                             - #DIV/0!

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                             -                             - #DIV/0!

3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                             -                             - #DIV/0!

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                         199                         180 90

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                             -                             - #DIV/0!

6 คณะศิลปศาสตร์                             -                             - #DIV/0!

7 วิทยาลัยการจัดการ                             -                             - #DIV/0!

หมายเหตุ : ไม่รวมถึงนักศึกษาที่ไม่จบตามเกณฑ์ปกติ

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันเดือนปีที่รายงานข้อมูล  5  ตุลาคม  2558

รวมทั้งสิ้น

ชื่อผู้จัดท ารายงาน  นางสาวณิชาภัทร  กล่ินบ ารุง

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน

ที่ คณะ
จ านวนนักศึกษา

ชั้นปีสุดท้าย

นักศึกษาปีสุดท้ายได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ครบ 5 ด้าน



ชื่อผู้จัดท ารายงาน  นางสาวณิชาภัทร  กล่ินบ ารุง



แผน ผล

6.1 ร้อยละค่าเฉล่ียความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ >80 88.58

6.2 ร้อยละเฉล่ียความพงึพอใจการบริการของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของบุคลากร >80 82.33

6.3 ร้อยละเฉล่ียความพงึพอใจของอาจารยแ์ละบุคลากรในการบริหารจดัการของมหาวทิยาลัย >80 68.11

6.1.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีไ่ด้รับการเพิม่พนูความรู้/ประสบการณ์ทางวชิาการ วชิาชีพ ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดใน

เวลา 1 ปี

55 6.92

6.1.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีไ่ด้รับการเพิม่พนูความรู้ด้านภาษาองักฤษตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในเวลา 1 ปี 55 10.46

6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการเพิม่พนูความรู้/ประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏบิัติงานและ

ภาษาองักฤษตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในเวลา 1 ปี

55 17.56

6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับการพฒันาเพือ่รองรับการเขา้สู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้น

30 24.00

6.1.5 จ านวนงานวจิยัสถาบันในรอบ 1 ปี 20 11

6.2.1 ร้อยละความพงึพอใจเฉล่ียของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวชิาการ  สายสนับสนุน) ทีม่ีต่อการได้

ปฏบิัติงานและสวสัดิการของมหาวทิยาลัย

>80 67.73

เปา้ประสงค์ที ่6. อาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน มศัีกยภาพในการปฏบิตังิาน และมขีวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน

กลยทุธท์ื ่6.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน

กลยทุธท์ื ่6.2 พัฒนาคุณภาพชวีติของอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่6. พัฒนาคุณภาพของอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนับสนุน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิพ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558)

ขอ้มลู ณ 1 ตลุาคม 2557 - 30 กันยายน 2558

ตัวชี้วดั ประเด็นยทุธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ์/ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย

สถานะ2558

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท.

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละค่าเฉล่ียความพงึพอใจของ

นักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์

>80

(88.58)

                 - >80

(88.83)

>80

(88.34)

>80

(88.69)

>80

(88.96)

>80

(88.87)

>80

(87.79)

                 -                   -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละเฉล่ียความพงึพอใจการบริการ

ของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของบุคลากร

>80

(82.33)

(82.32) >80

(85.15)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

                 - >80

(0)

>80

(79.60)

>80

(0)

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละเฉล่ียความพงึพอใจของ

อาจารย์และบุคลากรในการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย

>80

(68.11)

>80

(69.17)

>80

(59.50)

>80

(64.00)

>80

(66.50)

>80

(69.50)

>80

(54.50)

>80

(68.00)

                 - >80

(65.00)

>80

(69.50)

>80

(76.00)

ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ

การเพิ่มพนูความรู้/ประสบการณ์ทางวิชาการ 

วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเวลา 1 ปี

55

(6.92)

                 - 55

(3.37)

55

(52.17)

55

(0)

55

(0)

55

(0)

55

(2.60)

                 -                   -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รับ

การเพิ่มพนูความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

ก าหนดในเวลา 1 ปี

55

(10.46)

                 - 55

(0)

55

(0)

55

(0)

55

(0)

55

(68.54)

55

(1.30)

                 -                   -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน

ได้รับการเพิ่มพนูความรู้/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏบิัติงานและภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่

ก าหนดในเวลา 1 ปี

55

(17.56)

55

(18.90)

55

(0)

55

(21.88)

55

(0)

55

(0)

55

(9.09)

55

(0)

                 - 55

(0)

55

(14.81)

55

(92.00)

ตัวชี้วัดที่ 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่

มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับการพฒันาเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น*

30

(24)

30

(25)

30

(0)

30

(0)

30

(0)

30

(0)

30

(0)

30

(0)

                 - 30

(0)

30

(0)

30

(0)

ตัวชี้วัดที่ 6.1.5 จ านวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี 20

(10)

9

(1)

1

(0)

1

(0)

1

(0)

1

(0)

1

(1)

1

(2)

                 - 1

(0)

3

(4)

2

(1)

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาคุณภาพชวีิตของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบ



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท.

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 6.2.1 ร้อยละความพงึพอใจเฉล่ียของ

บุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ  สาย

สนับสนุน) ที่มีต่อการได้ปฏบิัติงานและสวัสดิการ

ของมหาวิทยาลัย

>80

(67.73)

>80

(67.42)

>80

(60.80)

>80

(68.15)

>80

(67.05)

>80

(70.25)

>80

(52.15)

>80

(68.60)

                 - >80

(74.20)

>80

(65.75)

>80

(75.10)

**ขอ้มลู ณ วันที่ 30 ก.ย. 58

จดัท าโดย

นางสาวรัชชนนัท ์ ดีมาก

ต าแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วันที่ 22 ตุลาคม 2558



สตน.

                 - 

>80

(0)

>80

(79.00)

                 - 

                 - 

55

(0)

30

(100)

                 - 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน

กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาคุณภาพชวีิตของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

หน่วยงานรับผิดชอบ



สตน.

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

หน่วยงานรับผิดชอบ

>80

(78.00)



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

4.43 88.58

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4.44 88.83

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 4.42 88.34

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.43 88.69

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.45 88.96

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 4.44 88.87

6 คณะศิลปศาสตร์ 4.39 87.79

ผู้จัดท ารายงาน : นางสาวรัชชนันท ์ ดีมาก

ต าแหน่ง : นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

วนั เดือน ปทีี่รายงาน  22 ต.ค.58

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน

ที่ หน่วยงาน

ความพงึพอใจด้านรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น

ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอ้ยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ ณ 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58



แบบรายงาน SP601

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

                               -                           4.43                         88.58

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                 -                             4.44                           88.83

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                 -                             4.42                           88.34

3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 -                             4.43                           88.69

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 -                             4.45                           88.96

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์                                 -                             4.44                           88.87

6 คณะศิลปศาสตร์                                 -                             4.39                           87.79

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
                               -                           3.81                         76.17

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                 -                             4.48                           89.64

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                 -                             4.42                           88.36

3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 -                             4.44                           88.82

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 -                             4.44                           88.80

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์                                 -                             4.46                           89.24

6 คณะศิลปศาสตร์                                 -                             4.42                           88.34

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
                               -                           3.78                         75.68

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                 -                             4.40                           88.02

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                 -                             4.42                           88.32

3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 -                             4.43                           88.56

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 -                             4.46                           89.12

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์                                 -                             4.43                           88.50

6 คณะศิลปศาสตร์                                 -                             4.36                           87.24

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) 

และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์  ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ที่ หน่วยงาน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมและยืดหยุ่น

ชื่อผู้จัดท ารายงาน นายชาติชาย  เขียวมณี

ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์  (สรุป 2 เทอม)

. หน่วยงาน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมและยืดหยุ่น

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์  ภาคการศึกษาที่ 2/2557

ที่ หน่วยงาน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมและยืดหยุ่น



วันเดือนปีที่รายงานข้อมูล  4/9/58



ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์  ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ชื่อผู้จัดท ารายงาน นายชาติชาย  เขียวมณี

ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์  (สรุป 2 เทอม)

ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์  ภาคการศึกษาที่ 2/2557



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

รวมทัง้สิ้น         6,514           4.16         83.21           4.09         81.74           4.04         80.87           4.18         83.51           4.12         82.33

1 ส านักงานอธกิารบดี          2,041           4.13          82.59           4.08          81.70           4.06          81.22           4.19          83.78           4.12          82.32

1.1 กองกลาง            164           4.26          85.20           4.11          82.20           4.07          81.40           4.25          85.00           4.17          83.45

1.2 กองคลัง            248           3.81          76.20           3.71          74.20           3.73          74.60           3.82          76.40           3.76          75.20

1.3 กองนโยบายและแผน              87           4.17          83.34           4.01          80.29           4.03          80.57           4.10          82.01           4.08          81.55

1.4 กองบริหารงานบคุคล              32           4.66          93.20           4.47          89.40           4.50          90.00           4.69          93.80           4.58          91.60

1.5 กองพฒันานักศึกษา            250           4.27          85.40           4.38          87.60           4.29          85.80           4.40          88.00           4.34          86.80

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบรีุ            167           3.45          69.00           3.57          71.40           3.53          70.60           3.83          76.60           3.59          71.90

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบรีุ            603           4.47          89.40           4.42          88.40           4.45          89.00           4.53          90.60           4.47          89.35

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี            430           4.22          84.40           4.38          87.60           4.21          84.20           4.32          86.40           4.28          85.65

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา              60           3.86          77.20           3.71          74.20           3.74          74.80           3.76          75.20           3.77          75.35

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม              58           4.60          92.00           4.24          84.80           3.97          79.40           4.22          84.40           4.26          85.15

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ความพงึพอใจ

ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ

ในภาพรวม

ภาพรวมความพงึพอใจ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิพ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558

ตวัชีว้ัดที ่6.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการของผู้รับบริการตอ่การด าเนินงานของบคุลากร

ที่ หน่วยงาน จ านวน

ผู้ตอบแบบ

สอบ

ถาม

ความพงึพอใจ

ด้านเจา้หน้าที่ผู้ใหบ้ริการ

ความพงึพอใจ

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการ

ใหบ้ริการ

ความพงึพอใจ

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ณ 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

ความพงึพอใจ

ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ

ในภาพรวม

ภาพรวมความพงึพอใจที่ หน่วยงาน จ านวน

ผู้ตอบแบบ

สอบ

ถาม

ความพงึพอใจ

ด้านเจา้หน้าที่ผู้ใหบ้ริการ

ความพงึพอใจ

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการ

ใหบ้ริการ

ความพงึพอใจ

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

8 วทิยาลัยการจดัการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 สถาบนัวจิยัและพฒันา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยฯี          4,473           4.00          80.00           3.95          79.00           3.96          79.20           4.01          80.20           3.98          79.60

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 ส านักงานตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ผู้จดัท ารายงาน : นางสาวรัชชนันท์  ดีมาก

ต าแหน่ง : นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

วนั เดือน ปทีี่รายงาน  22 ต.ค.58

ที่มา : ทุกหน่วยงาน



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

             328          3.49         69.79          3.46         69.16          3.22         64.32          3.46         69.16          3.41         68.11

1 ส านกังานอธกิารบดี                148           3.50          70.00           3.52          70.44           3.36          67.11           3.46          69.11           3.46          69.17

1.1 กองกลาง                 18           3.80          76.00           3.70          74.00           3.40          68.00           3.50          70.00           3.60          72.00

1.2 กองคลัง                 18           4.00          80.00           4.00          80.00           3.90          78.00           4.00          80.00           3.98          79.50

1.3 กองนโยบายและแผน                 14           3.20          64.00           3.20          64.00           3.30          66.00           3.30          66.00           3.25          65.00

1.4 กองบริหารงานบคุคล                 17           2.80          56.00           2.90          58.00           3.00          60.00           3.30          66.00           3.00          60.00

1.5 กองพฒันานกัศึกษา                   4           3.80          76.00           3.80          76.00           3.60          72.00           4.00          80.00           3.80          76.00

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบรีุ                 44           3.80          76.00           3.80          76.00           3.60          72.00           3.80          76.00           3.75          75.00

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบรีุ                 25           3.60          72.00           3.70          74.00           3.50          70.00           3.50          70.00           3.58          71.50

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี                   3           3.10          62.00           3.50          70.00           3.70          74.00           3.90          78.00           3.55          71.00

1.9 ส านกัคุณภาพการศึกษา                   5           3.40          68.00           3.10          62.00           2.20          44.00           1.80          36.00           2.63          52.50
2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                   2           3.30          66.00           3.10          62.00           2.10          42.00           3.40          68.00           2.98          59.50
3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร                   7           3.30          66.00           3.30          66.00           2.90          58.00           3.30          66.00           3.20          64.00
4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ                 25           3.40          68.00           3.30          66.00           3.10          62.00           3.50          70.00           3.33          66.50
5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 50           3.50          70.00           3.50          70.00           3.40          68.00           3.50          70.00           3.48          69.50
6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปต๎ยกรรมศาสตร์                   7           3.10          62.00           3.10          62.00           2.30          46.00           2.40          48.00           2.73          54.50
7 คณะศิลปศาสตร์                 11           3.40          68.00           3.30          66.00           3.30          66.00           3.60          72.00           3.40          68.00
8 วทิยาลัยการจดัการ                    -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                - 
9 สถาบนัวจิยัและพฒันา                   4           3.40          68.00           3.20          64.00           2.80          56.00           3.60          72.00           3.25          65.00

10 ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                 48           3.60          72.00           3.50          70.00           3.30          66.00           3.50          70.00           3.48          69.50
11 ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน                 25           3.90          78.00           3.80          76.00           3.70          74.00           3.80          76.00           3.80          76.00
12 ส านกังานตรวจสอบภายใน                   1           3.90          78.00           3.90          78.00           4.00          80.00           4.00          80.00           3.95          79.00

วนั เดือน ปทีีร่ายงาน  22 ต.ค.58

หนว่ยงาน
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

การน าองค์กรของผู้บริหาร

มหาวทิยาลัย

นโยบายและการบริหาร

จดัการ

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชีว้ดัที ่6.3 รอ้ยละเฉลีย่ความพึงพอใจของอาจารยแ์ละบคุลากรในการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยั

ที่

ผู้จดัท ารายงาน : นางสาวรัชชนนัท ์ ดีมาก

ต าแหนง่ : นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน

บรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมใน

ณ 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58

ผู้บริหารมหาวทิยาลัยกบั

กจิกรรมการพฒันาองค์กร
ภาพรวมความพงึพอใจ

รวมทัง้สิน้

ทีม่าของขอ้มลู  กองบริหารงานบคุคล



จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

                            592.5 41 6.92 62 10.46

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                                   89 3 3.37 0 0.00

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                                   69 36 52.17 0 0.00

3 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 170 0 0.00 0 0.00

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 95.5 0 0.00 0 0.00

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปต๎ยกรรมศาสตร์                                   89 0 0.00 61 68.54

6 คณะศิลปศาสตร์                                   77 2 2.60 1 1.30

7 วทิยาลัยการจัดการ                                     3 0 0.00 0 0.00

ผู้จัดท ารายงาน : นางสาวรัชชนันท ์ ดีมาก

ต าแหน่ง : นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

วนั เดือน ปทีี่รายงาน  22 ต.ค.58

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558)
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รบัการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณท์างวิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเวลา 1 ปี

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : คอ.,ทอ.,บท.,วท.,วส.,ศศ.,วจ.

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับ

การเพิ่มพนูความรูด้้านภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดที่ หน่วยงาน จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับ

การเพิ่มพนูความรู้/ประสบการณ์ทางวิชาการ 

วิชาชีพตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่ได้รบัการเพ่ิมพูนความรูด้้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในเวลา 1 ปี ณ 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58



หมายเหตุ : ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ า ณ 30 เม.ย.58 กองบริหารงานบคุคล



ต าแหน่ง สาขา คณะ ศูนย์

นางสาววจิิตรา  เหลียวตระกูล อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

ทอ.. หันตรา หลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรตาม

โครงการความร่วมมือกับสหภาพ

ยุโรปภายใต้กรอบ PDSE

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องประชุม VIP 

ชั้น 4 อาคารระพี

 สาคริก 

มหาวทิยาลัยเกษต

รศาสตร์ วทิยา

เขตบางเขน

19-พ.ค.-58 3 740

นางสาววจิิตรา  เหลียวตระกูล อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

ทอ.. หันตรา เทคโนโลยการอบแห้งแบบพ่น

ฝอยด้วยเคร่ือง Spray Dryer and

 Falliy Film Eraporat  or

ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้ง

แบบพ่นฝอย

ศูนย์เรียนรู้เทคโน

ดลยีการอบแห้ง

แบบพ่นฝอย

25-ม.ีค.-58 6   -  

นางสาววจิิตรา  เหลียวตระกูล อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

ทอ.. หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.

สมุทรสงคราม

28-30 พ.ค. 58 18   -  

นางสาววจิิตรา  เหลียวตระกูล อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

ทอ.. หันตรา อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6   -  

นางสาววจิิตรา  เหลียวตระกูล อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

ทอ.. หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

บ้านอิงเขารีสอร์ท

 จ.สระบุรี

28-29 ม.ีค. 58 12   -  

จ านวนชั่วโมง

ทีไ่ด้รับการพัฒนา

งบประมาณ

แบบรายงาน SP611

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

อาจารย์ประจ าทีไ่ด้รบัการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในเวลา 1 ปี

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สังกัด หลักสูตร หน่วยงานทีจ่ัด สถานที่ ระยะเวลา

1



นางสาววจิิตรา  เหลียวตระกูล อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

ทอ.. หันตรา อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารของ

มหาวทิยาลัย

กองบริหารงานบุคคล ภูสักธาร รีสอร์ท 

จ.นครนายก

22-24 เม.ย. 58 18   -  

นางสาววจิิตรา  เหลียวตระกูล อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

ทอ.. หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

นางสาววจิิตรา  เหลียวตระกูล อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

ทอ.. หันตรา เวทีสานเสวนานักวจิัยพบ

ภาคอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์

โลหะ

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ โรงแรมเซ็นทารา

แกรนด์ และ

บางกอกคอน

เวนชั่นเซ็นเตอร์ 

เซ็นทรัลเวลิด์

18-ส.ค.-58 6   -  

นางสาววชิรญา  เหลียวตระกูล อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา เทคโนโลยการอบแห้งแบบพ่น

ฝอยด้วยเคร่ือง Spray Dryer and

 Falliy Film Eraporat  or

ศูนย์เรียนรู้เทคโนดลยีการอบแห้ง

แบบพ่นฝอย

ศูนย์เรียนรู้เทคโน

ดลยีการอบแห้ง

แบบพ่นฝอย

25-ม.ีค.-58 6   -  

นางสาววชิรญา  เหลียวตระกูล อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6

นางสาววชิรญา  เหลียวตระกูล อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

1
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นางสาววชิรญา  เหลียวตระกูล อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.

สมุทรสงคราม

28-30 พ.ค. 58 18   -  

นางพาขวญั  ทองรักษ์ ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.

สมุทรสงคราม

28-30 พ.ค. 58 18   -  

นางพาขวญั  ทองรักษ์ ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา การประชุมใหญโ่ครงการส่งเสริม

การวจิัยในอุดมศึกษา คร้ังที ่3 

"ประทีปถิน่ ประเทืองไทย สร้าง

คุณค่างานวจิัย ก้าวไกลสู่สากล"

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวทิยาลัยราช

ภัฏ

นครศรีธรรมราช

9-11 ม.ีค. 58 36   -  

นางพาขวญั  ทองรักษ์ ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมประกันหลักสูตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ก าแพงแสน)

มหาวทิยาลัยเกษต

รศาสตร์ 

(ก าแพงแสน)

30-ม.ค.-58 6   -  

นางพาขวญั  ทองรักษ์ ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

ส านักส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน

เมืองพัทยา จ.

ชลบุรี

16-17 ก.ค. 58 12   -  

นางทศพร  นามโฮง ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมหลักสูตร BK01 กฎหมาย

อาหารและการขออนุญาต

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา

โรงแรมริชมอนด์ 

นนทบุรี

4-6 ส.ค. 58 18   -  

นางทศพร  นามโฮง ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรม Google Apps for 

Education

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้

ด้วยตนเอง

13-ก.ค.-58 6    - 
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นางทศพร  นามโฮง ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6

นางทศพร  นามโฮง ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

นางทศพร  นามโฮง ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา SC01 หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต

ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิด

เหลวทีผ่่านกรรมวธิฆี่าเชื้อด้วยคว

วามร้อนโดยวธิกีารพาสเจอร์ไรส์

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา

โรงแรมริชมอนด์ 

นนทบุรี

18-20 ส.ค. 58 18   -  

นางสาวนิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา การประชุมใหญโ่ครงการส่งเสริม

การวจิัยในอุดมศึกษา คร้ังที ่3 

"ประทีปถิน่ ประเทืองไทย สร้าง

คุณค่างานวจิัย ก้าวไกลสู่สากล"

มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวทิยาลัยราช

ภัฏ

นครศรีธรรมราช

9-11 ม.ีค. 58 36   -  

นางสาวนิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

นางสาวสุภาวดี  รอดศิริ ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.

สมุทรสงคราม

28-30 พ.ค. 58 18   -  

5

4
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นางสาวสุภาวดี  รอดศิริ ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

นางสาวสุภาวดี  รอดศิริ ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรม Google Apps for 

Education

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้

ด้วยตนเอง

13-ก.ค.-58 6    - 

นางวรรณา  ขันธชัย อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.

สมุทรสงคราม

28-30 พ.ค. 58 18   -  

นางวรรณา  ขันธชัย อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

นางวรรณา  ขันธชัย อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.สมุคร

สงคราม

28-30 พ.ค. 58 18

นางสาววรรภา  วงศ์แสงธรรม อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา เทคโนโลยการอบแห้งแบบพ่น

ฝอยด้วยเคร่ือง Spray Dryer and

 Falliy Film Eraporat  or

ศูนย์เรียนรู้เทคโนดลยีการอบแห้ง

แบบพ่นฝอย

ศูนย์เรียนรู้เทคโน

ดลยีการอบแห้ง

แบบพ่นฝอย

25-ม.ีค.-58 6   -  8

7

6



นางสาววรรภา  วงศ์แสงธรรม อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

นางสาววรรภา  วงศ์แสงธรรม อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

ควบคุมคุณภาพภายในส าหรับ

ห้องปฏิบัติการทอสอบในภูมิภาค

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงแรม เอเชีย 

แอร์พอร์ต จ.

ปทุมธานี

3-4 ธ.ค. 57 12   -  

นางสาววรรภา  วงศ์แสงธรรม อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา เทคโนโลยการอบแห้งแบบพ่น

ฝอยด้วยเคร่ือง Spray Dryer and

 Falliy Film Eraporat  or

ศูนย์เรียนรู้เทคโนดลยีการอบแห้ง

แบบพ่นฝอย

ศูนย์เรียนรู้เทคโน

ดลยีการอบแห้ง

แบบพ่นฝอย

25-ม.ีค.-58 6

นายนัยวทิ  เฉลิมนนท์ ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

หันตรา อบรมการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

ส านักส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน

เมืองพัทยา จ.

ชลบุรี

16-17 ก.ค. 58 12   -  

นายนัยวทิ  เฉลิมนนท์ ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

นายนัยวทิ  เฉลิมนนท์ ผศ. วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

ส านักส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน

เมืองพัทยา จ.

ชลบุรี

16-17 ก.ค. 58 12

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

หันตรา โครงการต้นกล้าคุณภาพ ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส.  ห้องประชุมชั้น 2

 อาคาร 23

12-13 ม.ค. 58 12   -  

9

8

10



นางสาวจันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมเร่ืองการบริหารจัดการ

เครือข่าย

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวทิยาศาส

ตร์และเทคโนโลยี

1-Apr-58 6    - 

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมสร้างเสริมความรู้และความ

เข้าใจ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

อาคาร 24 ชั้น 10 18-พ.ค.-58 6   -  

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา สัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามผล

การด าเนินการเตรียมความพร้อม 

รับตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2557

ส านักคุณภาพการศึกษา มทรส. มหาวทิยาลัย

เทตคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ

9-ม.ิย.-58 6   -  

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุตรใส อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

ส านักส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน

เมืองพัทยา จ.

ชลบุรี

16-17 ก.ค. 58 12   -  

10



นางสาวสุภาพร  พาเจริญ อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา เทคโนโลยการอบแห้งแบบพ่น

ฝอยด้วยเคร่ือง Spray Dryer and

 Falliy Film Eraporat  or

ศูนย์เรียนรู้เทคโนดลยีการอบแห้ง

แบบพ่นฝอย

ศูนย์เรียนรู้เทคโน

ดลยีการอบแห้ง

แบบพ่นฝอย

25-ม.ีค.-58 6   -  

นางสาวสุภาพร  พาเจริญ อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา 

หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจ

ศึกษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี

โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์

29 เม.ย. - 2 พ.ค.

 58

24   -  

นางสาวสุภาพร  พาเจริญ อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

นางสาวสุภาพร  พาเจริญ อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

ส านักส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน

เมืองพัทยา จ.

ชลบุรี

16-17 ก.ค. 58 12   -  

นางสาวเสน่ห์ บัวสนิท อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการ

ควบคุมคุณภาพภายในส าหรับ

ห้องปฏิบัติการทอสอบในภูมิภาค

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงแรม เอเชีย 

แอร์พอร์ต จ.

ปทุมธานี

3-4 ธ.ค. 57 12   -  

นางสาวเสน่ห์ บัวสนิท อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

บ้านอิงเขารีสอร์ท

 จ.สระบุรี

28-29 ม.ีค. 58 12

นางสาวเสน่ห์ บัวสนิท อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

11

12



นางสาวเสน่ห์ บัวสนิท อาจารย์ วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

การอาหาร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

ส านักส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน

เมืองพัทยา จ.

ชลบุรี

16-17 ก.ค. 58 12   -  

นางประไพพรรณ สิทธกิูล รศ. สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

หันตรา โครงการต้นกล้าคุณภาพ ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส.  ห้องประชุมชั้น 2

 อาคาร 23

12-13 ม.ค. 58 12   -  

นางประไพพรรณ สิทธกิูล รศ. สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

การจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองระดับมหาวทิยาลัย ปี

การศึกษา 2557 คร้ังที ่2

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

 มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ

15-พ.ค.-58 6   -  

นางประไพพรรณ สิทธกิูล รศ. สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมสร้างเสริมความรู้และความ

เข้าใจ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

อาคาร 24 ชั้น 10 18-พ.ค.-58 6   -  

นางประไพพรรณ สิทธกิูล รศ. สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมภาคีสัตวบาล-สัตวศาสตร์ 

คร้ังที ่7

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวทิยาลัยสงขล

านครินทร์

9-ม.ิย.-58 6   -  

นางประไพพรรณ สิทธกิูล รศ. สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

นางประไพพรรณ สิทธกิูล รศ. สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรม Google Apps for 

Education

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้

ด้วยตนเอง

13-ก.ค.-58 6    - 

นายมานะ  สุภาดี ผศ. สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

หันตรา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจ

ศึกษา รุ่นที ่22

สมาคมสหกิจศึกษาไทย โรงแรมกรุงศรี ริ

เวอร์

18-21 พ.ค. 58 24 9,900.00

13

12

14



นายมานะ  สุภาดี ผศ. สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

อบรมสร้างเสริมความรู้และความ

เข้าใจ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

อาคาร 24 ชั้น 10 18-พ.ค.-58 6   -  

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

สัตวศาสตร์ผศ.นายศักดา  กาศพร้อม15

14

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

สัตวศาสตร์ผศ.นางฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์16



อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

อบรมสร้างเสริมความรู้และความ

เข้าใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

อาคารสารสนเทศ

 ชั้น 10 มทรส.

18-พ.ค.-58 6   -  

19 น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง อาจารย์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมประกันหลักสูตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ก าแพงแสน)

มหาวทิยาลัยเกษต

รศาสตร์ 

(ก าแพงแสน)

30-ม.ค.-58 6   -  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

สัตวศาสตร์ผศ.นายสมชาย  กลางวงษ์17

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

สัตวศาสตร์ผศ.นายภสุโชค หยกสหชาติ18



อบรมสร้างเสริมความรู้และความ

เข้าใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

อาคารสารสนเทศ

 ชั้น 10 มทรส.

18-พ.ค.-58 6   -  

อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

อบรมสร้างเสริมความรู้และความ

เข้าใจ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

อาคาร 24 ชั้น 10 18-พ.ค.-58 6   -  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ระดม

ความคิดเห็นในการปรับปรุงร่าง

พระราชบัญญติัระเบียบการ

บริหารงานบุคคลใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .............

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โรงแรมคลาสสิค 

คามิโอ

13-15 ก.ค. 58 18   -  

21 นายชูสักด์ิ  พูลมา อาจารย์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6 ชม    - 

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

สัตวศาสตร์ผศ.นายอติชาติ  ภูมิวณิชชา20



อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

บ้านอิงเขารีสอร์ท

 จ.สระบุรี

28-29 ม.ีค. 58 12   - 

อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

บ้านอิงเขารีสอร์ท

 จ.สระบุรี

28-29 ม.ีค. 58 12   - 

อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารของ

มหาวทิยาลัย

กองบริหารงานบุคคล ภูสักธาร รีสอร์ท 

จ.นครนายก

22-24 เม.ย. 58 18   -  

โครงการศึกษาดูงานและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมสโมสร

นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสา

หกรรมเกษตร  มทรส.

มหาวทิยาลัยแม่

ฟ้าหลวง จังหวดั

เชียงราย

10-12 พ.ค. 58 18   -  

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์ผศ.นายต่อวฒิุ  จ ามัน่23

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

สัตวศาสตร์อาจารย์นายสนทยา มูลศรีแก้ว22



โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

โครงการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือเพือ่จัดบริการทางวชิาการ

สถาบันวจิัยและพัฒนา มทรส. โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์

26-May-58 6    - 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ขยายพันธุไ์ม้ผลเบือ้งต้น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

อบต.พระแก้ว จ0

พระนครศรีอยุธยา

16-ก.ค.-58 6 300

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

อบรมการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

ส านักส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน

เมืองพัทยา จ.

ชลบุรี

16-17 ก.ค. 58 12   -  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

บ้านอิงเขารีสอร์ท

 จ.สระบุรี

28-29 ม.ีค. 58 12   -  

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์ผศ.นายต่อวฒิุ  จ ามัน่23

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์ผศ.นายศรีปาน เชยกล่ินเทศ25

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์ผศ.นางสาวนัตจุฑามณ์ เลิศลีลากิจจา24



อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ขยายพันธุไ์ม้ผลเบือ้งต้น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

อบต.พระแก้ว จ.

พระนครศรีอยุธยา

16-ก.ค.-58 6 300

หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจ

ศึกษา รุ่นที ่21

สมาคมสหกิจศึกษาไทย โรงแรมกรุงศรี ริ

เวอร์

2-5 ม.ีค. 58 24 9,900.00

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปี พ.ศ. 2557

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบ

เทค บางนา

8-9 ธ.ค. 57 12 360

การด าเนินกิจกรรมบนระบบ

เครือข่ายสารสนเทศเพือ่พัฒนา

การศึกษา คร้ังที ่31

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา อาคารศูนย์ภาษา

และคอมพิวเตอร์ 

มหาวทิายาลัย

ราชภัฏสงขลา

22-24 ก.ค. 58 18   -  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

อบรมการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

ส านักส่งเสริมวชิาการและงาน

ทะเบียน

เมืองพัทยา จ.

ชลบุรี

16-17 ก.ค. 58 12   -  

Basic cell culture บริษัทกิบไทย จ ากัด บริษัทกิบไทย 

จ ากัด

12-13 ม.ี. 58 12 640

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์ผศ.นายศรีปาน เชยกล่ินเทศ25

27 หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์อาจารย์นายธรีะพัศธ ์ศิลปสมบูรณ์

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์ผศ.นางวชิรา  สารฤทธิ์26



ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ขยายพันธุไ์ม้ผลเบือ้งต้น

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

อบต.พระแก้ว จ0

พระนครศรีอยุธยา

16-ก.ค.-58 6 400

อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

บ้านอิงเขารีสอร์ท

 จ.สระบุรี

28-29 ม.ีค. 58 12   - 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

ศึกษาดูงาน บริษัทลาว

อุตสาหกรรม กสิกรรม จ ากัด

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ ์จ ากัด ประเทศ

สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตย

ประชาชนลาว

19-21 พ.ค. 58 16   -  

28 นางระววีรรณ สุวรรณศร รศ. พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการเชิงปฏิบัติการเพือ่ศึกษาดู

งานระบบและกลไกการบริหาร

จัดการงานวจิัย

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ์ และ

มหาวทิยาลัยพะเยา

20-23 ก.ค. 58 24   -  

โครงการเชิงปฏิบัติการเพือ่ศึกษาดู

งานระบบและกลไกการบริหาร

จัดการงานวจิัย

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ์ และ

มหาวทิยาลัยพะเยา

20-23 ก.ค. 58 24

27 หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์อาจารย์นายธรีะพัศธ ์ศิลปสมบูรณ์



ผศ. พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา หลักเกณฑ์ในการจัดท ามาตรฐาน

คุณวฒิุ (มคอ.1) สาขา

เกษตรศาสตร์

มหาวทิยาลัยนเรศวร ห้องประชุม

อาคารวชิรานุสรณ์

 

มหาวทิยาลัยเกษต

รศาสตร์ บางเขน

18-ธ.ค.-57 6 720

การสัมมนาเสนอผลงานวจิัย

ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ภายใต้แผนงานวจิัยมุง่เป้า

ตอบสนองความต้องการพัฒนา

ประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเร่ืองข้าว

ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ ห้องแกรนด์ เอ-บี

 ชั้น 4 โรงแรมมิรา

เคิลแกรนด์ คอม

เวนชั่น หลักส่ี

27-เม.ย.-58 6 600

ดีไอโอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ ห้องประชุมจอม

พลสฤษด์ิ ธนะ

รัชต์ ชั้น 2 อาคาร

 วช.1

17-ม.ีค.-58 6    -  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.

สมุทรสงคราม

28-30 พ.ค. 58 18   -  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

บ้านอิงเขารีสอร์ท

 จ.สระบุรี

28-29 ม.ีค. 58 12

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

29 นางฉววีรรณ บุญเรือง

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์รศ.นางสาวรววีรรณ เด่ือมขันมณี30



โครงการเชิงปฏิบัติการเพือ่ศึกษาดู

งานระบบและกลไกการบริหาร

จัดการงานวจิัย

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ์ และ

มหาวทิยาลัยพะเยา

20-23 ก.ค. 58 24   -  

ดีไอโอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ ห้องประชุมจอม

พลสฤษด์ิ ธนะ

รัชต์ ชั้น 2 อาคาร

 วช.1

17-ม.ีค.-58 6    -  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.

สมุทรสงคราม

28-30 พ.ค. 58 18   -  

โครงการเชิงปฏิบัติการเพือ่ศึกษาดู

งานระบบและกลไกการบริหาร

จัดการงานวจิัย

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ์ และ

มหาวทิยาลัยพะเยา

20-23 ก.ค. 58 24   -  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์รศ.นางสุชาดา บุญเลิศนิรันดร์31

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์รศ.นางสาวรววีรรณ เด่ือมขันมณี30

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์รศ.นายกิตติ บุญเลิศนิรันดร์32



อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

34 นางสาวละอองศรี  ศิริเกษร ผศ. พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.

สมุทรสงคราม

28-30 พ.ค. 58 18   -  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

35 นายวสุ  สันติมิตร ผศ. พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมรับฟ๎งความคิดเห็นในการ

จัดท ามาตรฐานคุณวฒิุ (มคอ.1) 

สาขาเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม มหาวทิยาลัย

นเรศวร

มหาวทิยาลัยเกษต

รศาสตร์ บางเขน

18-ธ.ค.-57 6    -  

อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

หันตราเทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

พืชศาสตร์ผศ.นางนชษร  ปภาภูวโรนจ์33



อบรมการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

ส านักงานส่งเสริมวชิาการและงานทะ

เบียน มทรส. ศูนย์หันตรา

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ

25 ม.ีค 58 6    - 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

บ้านอิงเขารีสอร์ท

 จ.สระบุรี

28-29 ม.ีค. 58 12   - 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

อบรมสร้างเสริมความรู้และความ

เข้าใจ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

อาคาร 24 ชั้น 10 18-พ.ค.-58 6   -  

36 นางสุภัทรา วลิามาศ อาจารย์ พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมประกันหลักสูตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ก าแพงแสน)

มหาวทิยาลัยเกษต

รศาสตร์ 

(ก าแพงแสน)

30-ม.ค.-58 6   -  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  



37 นายเรวติั  พูลสุข อาจารย์ เทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกล

เกษตร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา หลักสูตร 3D with SketchUp 

pro 8

โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการ

ออกแบบ

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 7-29 ม.ีค. 58 28 5,800.00

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

บ้านอิงเขารีสอร์ท

 จ.สระบุรี

28-29 ม.ีค. 58 12

38 นายสุรเชษฐ์  บ ารุงคีรี ผศ. เทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกล

เกษตร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการต้นกล้าคุณภาพ ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส. ห้องประชุมชั้น 2 

อาคาร 23

12-13 ม.ค. 58 12   -  

อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

การจัดท ารายงาน การประเมิน

ตนเองระดับมหาวทิยาลัย ปี

การศึกษา 2557 คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ

15-May-58 6    - 



อบรมสร้างเสริมความรู้และความ

เข้าใจ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

อาคาร 24 ชั้น 10 18-พ.ค.-58 6   -  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามผล

การด าเนินการเตรียมความพร้อม 

รับตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2557

ส านักคุณภาพการศึกษา มทรส. มหาวทิยาลัย

เทตคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ

9-ม.ิย.-58 6   -  

หลักเกณฑ์ในการจัดท ามาตรฐาน

คุณวฒิุ (มคอ.1) สาขา

เกษตรศาสตร์

มหาวทิยาลัยนเรศวร ห้องประชุม

อาคารวชิรานุสรณ์

 

มหาวทิยาลัยเกษต

รศาสตร์ บางเขน

18-ธ.ค.-57 6 720

39 นายสาโรจน์ ยิม้ถิน อาจารย์ เทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกล

เกษตร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา หลักสูตร นักวชิาการเพือ่สังคม 

รุ่นที ่2

สถาบันคลังสมองของชาติ โรงแรมปทุมวนั 

ปร้ินเซล กรุงเทพฯ

26-30 ม.ค. 58 30 12,500.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.

สมุทรสงคราม

28-30 พ.ค. 58 18   -  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  



โครงการเชิงปฏิบัติการเพือ่ศึกษาดู

งานระบบและกลไกการบริหาร

จัดการงานวจิัย

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

มหาวทิยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ์ และ

มหาวทิยาลัยพะเยา

20-23 ก.ค. 58 24   -  

40 นางสาวดวงทิพย์  ฤคณีย์ อาจารย์ เทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกล

เกษตร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เบือ้งต้นเพือ่การจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง

อาคารส านัก

บริการ

คอมพิวเตอร์

วทิยาลัยการ

บริการ

คอมพิวเตอร์  

สถาบัน

เทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

18-20 พ.ค. 58 18   -  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

อบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่

 ประจ าปี 2558

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

ภูสักธาร รีสอร์ท 

จ.นครนายก

1-3 ก.ค. 58 18   -  

41 นายวเิชียร ดวงสีเสน อาจารย์ เทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกล

เกษตร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมประกันหลักสูตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ก าแพงแสน)

มหาวทิยาลัยเกษต

รศาสตร์ 

(ก าแพงแสน)

30-ม.ค.-58 6   -  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  



42 นายสิงห์รัญ ชารี อาจารย์ เทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกล

เกษตร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่

 ประจ าปี 2558

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

ภูสักธาร รีสอร์ท 

จ.นครนายก

1-3 ก.ค. 58 18   -  

43 นายศิริเจษฎ์  กองแก้ว อาจารย์ เทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกล

เกษตร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

อบรมสร้างเสริมความรู้และความ

เข้าใจ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

อาคาร 24 ชั้น 10 18-พ.ค.-58 6   -  

44 นางฐิติมา  จิโนวฒัน์ ผศ. วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการต้นกล้าคุณภาพ ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส.  ห้องประชุมชั้น 2

 อาคาร 23

12-13 ม.ค. 58 12   -  

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

นักวจิัยความหลาก หลายทาง

ชีวภาพคร้ังที ่1/2558

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวทิยาลัยราช

ภัฏพระนคร

16-17 ก.พ. 58 12   -  

อบรมการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

 ส านักงาน

ส่งเสริมวชิาการ

และงานทะ

เบียน มทรส. 

ศูนย์หันตรา

25-ม.ีค.-58 6   -  



อบรมสร้างเสริมความรู้และความ

เข้าใจ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

อาคาร 24 ชั้น 10 18-พ.ค.-58 6   -  

มหกรรมงานวจิัยแห่งชาติ 2558 ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ โรงแรมเซ็นทารา

แกรนด์ และ

บางกอกคอน

เวนชั่นเซ็นเอตร์ 

เซ็นทรัลเวลิด์

17-ส.ค.-58 6 440

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

45 นางสาวสุภาวดี  โกยดุลย์ ผศ. วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.

สมุทรสงคราม

28-30 พ.ค. 58 18   -  

นางสาวสุภาวดี  โกยดุลย์ ผศ. วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

นางสาวสุภาวดี  โกยดุลย์ ผศ. วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.สมุคร

สงคราม

28-30 พ.ค. 58 18



46 นางสาวทัศนีย์  นลวชัย อาจารย์ วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการต้นกล้าคุณภาพ ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส.  ห้องประชุมชั้น 2

 อาคาร 23

12-13 ม.ค. 58 12   -  

ประชุมวชิาการเกษตร คร้ังที ่16 มหาวทิยาลัยขอนแก่น มหาวทิยาลัยขอนแ

ก่น

26-28 ม.ค. 58 18    -  

อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18-Feb-58 6    - 

อบรมเชิงปฏิบัติการปรสิตสัตวน์้ า มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวชิัย

หน่วยวจิัยการ

จัดการสุขภาพ

สัตวน์้ า คณะ

เกษตรศาสตร์  

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลศรีวชิัย

5-9 เม.ย. 58 131 9,702.00

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

การจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองระดับมหาวทิยาลัย ปี

การศึกษา 2557 คร้ังที ่2

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

 มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ

15-พ.ค.-58 6   -  

น าเสนอผลงานวจิัยในการประชุม

คร้ังที ่5 อนุกรมวธิานและซิลเท

มาติกส์ในประเทศไทย

 คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

 คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษต

รศาสตร์

24-27 พ.ค. 58 20   -  

อบรม Google Apps for 

Education

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้

ด้วยตนเอง

13-ก.ค.-58 6    - 



47 นายฉัตรพงษ์  สุขเกือ้ ผศ. วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา เส้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ าบนฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท

 จังหวดันครนายก

11-12 ธ.ค. 57 8 200

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

บ้านอิงเขารีสอร์ท

 จ.สระบุรี

28-29 ม.ีค. 58 12

อบรมประกันหลักสูตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(ก าแพงแสน)

มหาวทิยาลัยเกษต

รศาสตร์ 

(ก าแพงแสน)

30-ม.ค.-58 6   -  

48 นายชาตรี  วริะสิทธิ์ ผศ. วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา เส้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ าบนฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท

 จังหวดันครนายก

11-12 ธ.ค. 57 8 200

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

ประชุมวชิาการประมงคร้ังที ่9 

"เพือ่ความมัน่คงด้านการประมง

และทรัพยากรทางน้ า"

มหาวทิยาลัยแม่โจ้ โรงแรมโลตัสปาง

สวนแก้ว จ.

เชียงใหม่

26-28 ก.พ. 58 18 12,280.00

49 นายธวฒัน์ชัย  งามศิริ อาจารย์ วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการต้นกล้าคุณภาพ ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส.  ห้องประชุมชั้น 2

 อาคาร 23

12-13 ม.ค. 58 12   -  



อบรมสร้างเสริมความรู้และความ

เข้าใจ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

อาคาร 24 ชั้น 10 18-พ.ค.-58 6   -  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามผล

การด าเนินการเตรียมความพร้อม 

รับตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2557

ส านักคุณภาพการศึกษา มทรส. มหาวทิยาลัย

เทตคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ

9-ม.ิย.-58 6   -  

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร

ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส. มหาวทิยาลัย

เทตคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ

17-18 ม.ิย. 58 6   -  

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

50 นางสาวยุพิน  พูนดี อาจารย์ วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา เส้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ าบนฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท

 จังหวดันครนายก

11-12 ธ.ค. 57 8 200

เพือ่พัฒนานักวจิัยและเครือข่าย

นักวจิัยเพือ่สนับสนุนงานวจิัยนวตั

นกรรมเพือ่สังคมและชุมชน

มหาวทิยาลัยเทตโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์

18-ม.ีค.-58 6   -  



โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.

สมุทรสงคราม

28-30 พ.ค. 58 18   -  

51 นางสาวผกามาศ ศรีจริยา อาจารย์ วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.

สมุทรสงคราม

28-30 พ.ค. 58 18   -  

นางสาวผกามาศ ศรีจริยา อาจารย์ วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  

นางสาวผกามาศ ศรีจริยา อาจารย์ วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา

เครือข่ายนักวจิัยส าหรับสนับสนุน

งานวจิัยนวตักรรมเพือ่สังคมและ

ชุมชน คร้ังที ่2

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล บ้านสวนอัมพวา 

รีสอร์ท จ.สมุคร

สงคราม

28-30 พ.ค. 58 18

52 รศ.อ านวยพศ ทองค า รศ. เทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกล

เกษตร

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 58 18   -  



53 รศ.อุดมลักษณ์  มัจฉาชีพ รศ. พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 59 18   -  

54 ผศ.สมควร ตระกูลพร ผศ. พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 60 18   -  

55 ผศ.กรรณิกา โพธิส์ามต้น ผศ. พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 61 18   -  

56 ผศ.กมลลักษณ์ ล้อทอง ผศ. พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 62 18   -  

57 ผศ.วา่ที ่ร.ต.เชน รอดศิริ ผศ. พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 63 18   -  

58 ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง ผศ. พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 64 18   -  



59 ผศ.หนามเตย มีเมศกุล ผศ. พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 65 18   -  

60 รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ รศ. พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 66 18   -  

61 รศ.เจษฎา อิสเหาะ รศ. วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 67 18   -  

62 นายณัฐกิตท์ โตอ่อน อาจารย์ วทิยาศาสตร์

การประมง

เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 68 18   -  

นายสนทยา มูลศรีแก้ว อาจารย์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา อบรมโครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะ

เทคโนโลยีการเกษ

ตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

18 ก.พ. 58 6

63 ผศ.สหัส นุชนารถ ผศ. สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 69 18   -  



64 ผศ.นิมิตร ขจรไชยกุล ผศ. สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 70 18   -  

65 ผศ.สุริยา แก้วกอง ผศ. สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเ

กษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร

หันตรา โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท

 เกาะช้าง จ.ตราด

12-14 มิย 71 18   -  

66 ผศ.แจ่มจันทร์ บุญโญปกรณ์ อาจารย์ ภาษา ศศ นนทบุรี เข้าร่วมประชุมและน าเสนอ

ผลงานทางวชิาการระดับนานาชาติ

ประเทศสิงคโปร์ 6 วนั 42 สนับสนุน

งานวจิัย

สัมมนาการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุน่

ฝ่ายภาษาญี่ปุน่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 1 วนั 7

67 ผศ.นันทวดี วงษ์เสถียร อาจารย์ ภาษา ศศ หันตรา น าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง 

Tearn-Based Learning to 

Enhance Thai Undergraduate 

Leanrners's Achievement 

Motivation ind English Report 

Writing Course

The International Academic 

Forum

ประเทศสหราช

อาณาจักร

9 วนั 63 สนับสนุน

งานวจิัย

68 ผศ.อ าไพวรรณ ทัพเป็นไทย อาจารย์ สังคมศาสตร์ ศศ นนทบุรี ประชุมทิศทางความร่วมมือทาง

การศึกษาของอาเซียน

ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา ม. นิด้า 1 วนั 7

69 ผศ.ชลลดา ทวคูีณ อาจารย์ สังคมศาสตร์ ศศ นนทบุรี อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล สถาบันคลังสมองของชาติ โรงแรมปทุมวนัปร้ินเซส กทม4 วนั 21

70 ผศ.วา่ทีร้่อยโทธนู ทดแทนคุณ อาจารย์ ภาษา ศศ นนทบุรี อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล สถาบันคลังสมองของชาติ โรงแรมปทุมวนัปร้ินเซส กทม4 วนั 21

71 นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม อาจารย์ ภาษา ศศ นนทบุรี อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล สถาบันคลังสมองของชาติ โรงแรมปทุมวนัปร้ินเซส กทม4 วนั 21

1 ดร.สมพงษ์   พิริยายนต์ อาจารย์ อุตสาหการ วส. นนทบุรี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ

ศึกษา หลักสูตร คณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที ่22

สวท. โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์ จ.อยุธยา

18-21พ.ค.58 24

         39,600



2 อ.พัชรนันท์   ศรีธนาอุทัยกร อาจารย์ ไฟฟ้า วส. นนทบุรี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ

ศึกษา หลักสูตร คณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที ่23

สวท. โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์ จ.อยุธยา

18-21พ.ค.58 24

3 ดร.ศรีสุดา   ไชยทองสุก อาจารย์ ไฟฟ้า วส. นนทบุรี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ

ศึกษา หลักสูตร คณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที ่24

สวท. โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์ จ.อยุธยา

18-21พ.ค.58 24

4 ดร.ณัฐวฒิุ    อินทบุตร อาจารย์ โยธา วส. สุพรรณบุรี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจ

ศึกษา หลักสูตร คณาจารย์

นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที ่25

สวท. โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์ จ.อยุธยา

18-21พ.ค.58 24

5 อ.บรรจบ   แสนเจริญ อาจารย์ อิเล็กทรอนิกส์

ฯ

วส. นนทบุรี เคร่ืองมือพัฒนานวตักรรมสมอง

กลฝ๎งตัวในรูปแบบใหม่

ม.ศรีปทุม ม.ศรีปทุม 20-พ.ค.-58 6 ไม่มี

6 ผศ.เฉลิมพล   เรืองพัฒนาววิฒัน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า วส. นนทบุรี งานประชุมวชิาการเครือข่าย

วศิวกรรมไฟฟ้า คร้ังที ่7

โรงแรม A-one The Roya Cruise  จ.ชลบุรี 27-29พ.ค.58 18

7 ผศ.ดร.ยุธนา    กันทะพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า วส. นนทบุรี งานประชุมวชิาการเครือข่าย

วศิวกรรมไฟฟ้า คร้ังที ่8

โรงแรม A-one The Roya Cruise  จ.ชลบุรี 27-29พ.ค.58 18

8 ผศ.ดร.ประมุข    อุณหเลขกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า วส. นนทบุรี การประชุมวชิาการระดับ

นานาชาติและระดับชาติวศิวศึกษา

 คร้ังที ่13

ม.สุรนารีและสภาคณบดีวศิวะฯ  จ.ชลบุรี 27-29พ.ค.58 18

9 อ.ธานี   สมวงศ์ อาจารย์ อิเล็กทรอนิกส์

ฯ

วส. นนทบุรี การประชุมวชิาการระดับ

นานาชาติและระดับชาติวศิวศึกษา

 คร้ังที ่14

ม.สุรนารีและสภาคณบดีวศิวะฯ  จ.ชลบุรี 27-29พ.ค.58 18

10 อ.สัญญา   ค าจริง อาจารย์ แม่พิมพ์ วส. นนทบุรี การประชุมวชิาการระดับ

นานาชาติและระดับชาติวศิวศึกษา

 คร้ังที ่15

ม.สุรนารีและสภาคณบดีวศิวะฯ  จ.ชลบุรี 27-29พ.ค.58 18

11 รศ.ดร.สมเกียรติ   อุดมหรรษากุล รองศาสตราจารย์ อิเล็กทรอนิกส์

ฯ

วส. นนทบุรี ประชุมวชิาการนานาชาติ ในงาน 

The Fifth Conference on  

Advanced Communications 

and Computation (INFOCOMP 

20105)

เอกชน ราชอาณาจักรเบล

เยีย่ม

20-27 ม.ิย.58 24          87,805

         39,600

         16,952

         50,000



12 อ.กฤษณะ   จิรสารสวสัด์ิ อาจารย์ ส่ิงแวดล้อม วส. นนทบุรี การสัมมนา รับฟ๎งข้อคิดเห็นเพือ่

เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร

และวฒิุบัตรในการประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

สภาวศิวกร โรงแรมแอมบาส

เดอร์ กทม.

20-ม.ีค.-58 6 ไม่มี

13 ดร.วาณิช   นิลนนท์ อาจารย์ เคร่ืองกล วส. นนทบุรี การสัมมนา รับฟ๎งข้อคิดเห็นเพือ่

เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร

และวฒิุบัตรในการประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

สภาวศิวกร โรงแรมแอมบาส

เดอร์ กทม.
21-ม.ีค.-58 6 ไม่มี

14 อ.ทศพล    ศรีสุมังคลังกูร อาจารย์ เคร่ืองกล วส. นนทบุรี การสัมมนา รับฟ๎งข้อคิดเห็นเพือ่

เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร

และวฒิุบัตรในการประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

สภาวศิวกร โรงแรมแอมบาส

เดอร์ กทม.
22-ม.ีค.-58 6 ไม่มี

15 อ.ปิติพร   มโนคุ้น อาจารย์ ส่ิงแวดล้อม วส. นนทบุรี การประยุกต์ใช้ Life Cycle 

Assessment (LCA)ในการเรียน 

การสอนและการวจิัย

เอกชน โรงแรมดิเอม

เมอรัลด์ กทม.
26-27 ม.ีค.58 12

16 อ.ภัทรมาศ   เทียมเงิน อาจารย์ ส่ิงแวดล้อม วส. นนทบุรี การประยุกต์ใช้ Life Cycle 

Assessment (LCA)ในการเรียน 

การสอนและการวจิัย

เอกชน โรงแรมดิเอม

เมอรัลด์ กทม.
26-27 ม.ีค.58 12

17 อ.วนัทิตา   ปาลิเอกวฒิุ อาจารย์ ส่ิงแวดล้อม วส. นนทบุรี การประยุกต์ใช้ Life Cycle 

Assessment (LCA)ในการเรียน 

การสอนและการวจิัย

เอกชน โรงแรมดิเอม

เมอรัลด์ กทม.

26-27 ม.ีค.58 12

18 ผศ.ดนุพล  ค าป๎ญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า วส. สุพรรณบุรี The 14th Asia simulation 

Conference& The 33rd JSST

เอกชน ประเทศญี่ปุน่ 26-31ต.ค.57 18 ไม่มี

19 อ.วชิัย   มาแสง อาจารย์ อุตสาหการ วส. นนทบุรี โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ของสภาคณบดีคณะ

วศิวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

สมัยที ่37

สภาคณบดี สาธารณรัฐเกาหลี

ใต้

30ต.ค.-3พ.ย.57 18

20,000



20 อ.อานนท์   พ่วงชิงงาม อาจารย์ ไฟฟ้า วส. สุพรรณบุรี โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ของสภาคณบดีคณะ

วศิวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

สมัยที ่38

สภาคณบดี สาธารณรัฐเกาหลี

ใต้

30ต.ค.-3พ.ย.57 18

21 อ.อนุชา   ขวญัสุข อาจารย์ อุตสาหการ วส. นนทบุรี โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ของสภาคณบดีคณะ

วศิวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

สมัยที ่39

สภาคณบดี สาธารณรัฐเกาหลี

ใต้

30ต.ค.-3พ.ย.57 18

22 ผศ.พัชระ   กัญจนกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แม่พิมพ์ วส. นนทบุรี ดูงานและแลกเปล่ียนความรู้กับ 

Mandalay Myotha 

IndustrialDevelopment Public 

Co.,Ltd.

Mandalay Myotha 

IndustrialDevelopment Public 

Co.,Ltd.

สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์

13-16พ.ย.57 12 ไม่มี

23 อ.เฉลิม   ขุนเอียด อาจารย์ แม่พิมพ์ วส. นนทบุรี ดูงานและแลกเปล่ียนความรู้กับ 

Mandalay Myotha 

IndustrialDevelopment Public 

Co.,Ltd.

Mandalay Myotha 

IndustrialDevelopment Public 

Co.,Ltd.

สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์

13-16พ.ย.57 12 ไม่มี

24 ดร.สมพร    ศรีวฒันพล อาจารย์ อิเล็กทรอนิกส์

ฯ

วส. นนทบุรี The International Conference 

theme is about Information 

Teachnology and Security

ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย 26-28 พ.ย.57 6 ไม่มี

25 อ.ประวทิย์   ตฤณรัชตเมธี อาจารย์ อุตสาหการ วส. นนทบุรี การประชุมวชิาการระดับชาติ 

พะเยาวจิัย คร้ังที ่4

ม.พะเยา จ.พะเยา 28-31 ม.ค.58 18

26 ผศ.ร าพึง  เจริญยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุตสาหการ วส. นนทบุรี การประชุมวชิาการระดับชาติ 

พะเยาวจิัย คร้ังที ่4

ม.พะเยา จ.พะเยา 28-31 ม.ค.58 18

27 อ.ณฐพงศ์   จันทร์เพ็ชร์ อาจารย์ โยธา วส. นนทบุรี วนันักประดิษฐ์ ประจ าปี 2558 เมืองทองธานี 2-5 ก.พ.58 24 ไม่มี

28 ดร.เฉลียว  เกตุแก้ว อาจารย์ ไฟฟ้า วส. สุพรรณบุรี ดูงานสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ส านักงาน

ใหญ่

2-เม.ย.-58 6 ไม่มี

29 ดร.ภาสพิรุฬห์    ศรีส าเริง อาจารย์ แม่พิมพ์ วส. นนทบุรี ฝีมือแรงงานไทย ก้าวไกลไปกับ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไบเทค บางนา 8-เม.ย.-58 6 ไม่มี

         15,752



30 ผศ.ภัทราวดี   ศิริวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาป๎ตยกรรม วส. นนทบุรี เข้าร่วมค่ายส ารวจรังวดัมรดก

สถาป๎ตยกรรม

สภาคณบดีคณะสถาป๎ตยกรรม คลองหลวง 

ปทุมธานี

12-25 ก.ค.58 30 ไม่มี

31 ผศ.ดร.อ านาจ   จ ารัสจรุงผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาป๎ตยกรรม วส. นนทบุรี การพัฒนารูแปบบและการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์เบือ้งต้น

ศาลากลาง จ.อยุธยา โรงแรมริเวอร์ววิ

เพลส  จ.อยุธยา

13-ม.ีค.-58 6 ไม่มี

32 อ.อาทิมา  ดวงจันทร์ อาจารย์ โยธา วส. นนทบุรี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สหกิจศึกษา "คณาจารย์นิเทศสห

กิจศึกษา"

โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์ จ.อยุธยา

29-2 พฤษภาคม 

58

24

33 อ.วาสนา   ภูเ่กษมสมบัติ อาจารย์ สถาป๎ตยกรรม วส. นนทบุรี โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สหกิจศึกษา "คณาจารย์นิเทศสห

กิจศึกษา"

โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์ จ.อยุธยา

29-2 พฤษภาคม 

58

24

34 รศ.นภัทร   วจันเทพินทร์ รองศาสตราจารย์ ไฟฟ้า วส. นนทบุรี ประชุมวชิาการนานาชาติ The 

2014 International Electrical 

Engineering Congress (iEECON 

2014)

สมาคม EECON พัทยา ชลบุรี 18-21 มีนาคม 

2558

18 23,440

35 ดร.ภัควฒัน์  จันทร์ตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า วส. สุพรรณบุรี ประชุมวชิาการทางวศิวกรรมไฟฟ้ม

 (EECON 37)

สมาคม EECON ขอนแก่น 19-21 พย.  57 18 11,500

36 อ.ไชยยันต์   บุญมี อาจารย์ ไฟฟ้า วส. นนทบุรี อบรมพัฒนาโปรแกรม LabView เอกชน กรุงเทพ 9-ม.ค.-58 6           4,546

37 ผศ.ดร.สรายุทธ   ทองกุลภัทร อาจารย์ ไฟฟ้า วส. นนทบุรี อบรมพัฒนาโปรแกรม LabView เอกชน กรุงเทพ 9-ม.ค.-58 6           4,546

38 อ.ทินกร  เขียวรี อาจารย์ เคร่ืองกล วส. นนทบุรี อบรมวชิาการเพือ่การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

คณะฯ งานประชุม

วชิาการนานาชาติ 

ISFT 2015

12-16มกราคม 58 24 3,300

39 อ.นาตยา   เจริญสุข อาจารย์ เคร่ืองกล วส. นนทบุรี อบรมวชิาการเพือ่การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

คณะฯ งานประชุม

วชิาการนานาชาติ 

ISFT 2015

12-16มกราคม 58 24 3,300

40 อ.ธนกฤต   ภัทรเกษวทิย์ อาจารย์ เคร่ืองกล วส. นนทบุรี อบรมวชิาการเพือ่การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

คณะฯ งานประชุม

วชิาการนานาชาติ 

ISFT 2015

12-16มกราคม 58 24 3,300

41 อ.วกิร  วงษ์เสถียร อาจารย์ ไฟฟ้า วส. นนทบุรี อบรมวชิาการเพือ่การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

คณะฯ งานประชุม

วชิาการนานาชาติ 

ISFT 2015

12-16มกราคม 58 24 3,300

5,260



42 ผศ.ดร.นนทโชติ  อุดมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุตสาหการ วส. นนทบุรี อบรมวชิาการเพือ่การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

คณะฯ งานประชุม

วชิาการนานาชาติ 

ISFT 2015

12-16มกราคม 58 24 3,300

43 อ.ปพน  สมประสงค์ อาจารย์ อุตสาหการ วส. นนทบุรี อบรมวชิาการเพือ่การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

คณะฯ งานประชุม

วชิาการนานาชาติ 

ISFT 2015

12-16มกราคม 58 24 3,300

44 อ.ปฏิวติั   บุญมา อาจารย์ ไฟฟ้า วส. สุพรรณบุรี อบรมวชิาการเพือ่การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

คณะฯ งานประชุม

วชิาการนานาชาติ 

ISFT 2015

12-16มกราคม 58 24 3,300

45 อ.วสุิทธ ์  ตันติรุ่งเรือง อาจารย์ ไฟฟ้า วส. สุพรรณบุรี อบรมวชิาการเพือ่การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

คณะฯ งานประชุม

วชิาการนานาชาติ 

ISFT 2015

12-16มกราคม 58 24 3,300

46 อ.มาลียา  ต้ังจิตเจษฏา อาจารย์ อิเล็กทรอนิกส์

ฯ

วส. นนทบุรี อบรมวชิาการเพือ่การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

คณะฯ งานประชุม

วชิาการนานาชาติ 

ISFT 2023

12-16มกราคม 58 24 3,300

47 ผศ.วารุณี    กรุดพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิเล็กทรอนิกส์

ฯ

วส. นนทบุรี อบรมวชิาการเพือ่การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

คณะฯ งานประชุม

วชิาการนานาชาติ 

ISFT 2024

12-16มกราคม 58 24 3,300

48 ผศ.ณัฐญา  อาจองค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โยธา วส. นนทบุรี อบรมวชิาการเพือ่การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

คณะฯ งานประชุม

วชิาการนานาชาติ 

ISFT 2015

12-16มกราคม 58 24 3,300

49 ดร.ขจรศักด์ิ   เจากรมทอง อาจารย์ สถาป๎ตยกรรม วส. นนทบุรี อบรมวชิาการเพือ่การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี

คณะฯ งานประชุม

วชิาการนานาชาติ 

ISFT 2015

12-16มกราคม 58 24 3,300

50 อ.บุญเลิศ   วฒันนภาเกษม อาจารย์ อุตสาหการ วส. นนทบุรี ดูงานทางวชิาการ บริษัทแหอวน บริษัทแหอวน ขอนแก่น 3-5 พย.57 18 11,520

51 ดร.ไพบูลย์   เกียตริสุขคณาธร อาจารย์ ไฟฟ้า วส. สุพรรณบุรี งานประชุมวชิาการเครือข่าย

วศิวกรรมไฟฟ้า คร้ังที ่7

โรงแรม A-one The Roya Cruise  จ.ชลบุรี 27-29พ.ค.58 18
          8,216

52 ผศ.ณัฐวฒิุ  บุญโพธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โยธา วส. นนทบุรี ฝึกอบรมทางวชิาการ มทร.ตะวนั

ออก

มทร.ตะวนัออก มทร.ตะวนัออก 15 ธค. 58 6
          1,000



53 อ.ธานิท   อ่อนปรางค์ อาจารย์ แม่พิมพ์ วส. นนทบุรี การประชุมวชิาการระดับชาติ 

พะเยาวจิัย คร้ังที ่4

ม.พะเยา จ.พะเยา 28-31 ม.ค.58 18 6,542

54 อ.อภิโชติ   อุฬารตินนท์ อาจารย์ โยธา วส. นนทบุรี การประชุมวชิาการโยธา จ.อุดรธานี 5-7 สค. 58 12 9,812

55 ผศ.ดร.ปรีชา   สาคะรังค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า วส. สุพรรณบุรี การประชุมวชิาการ มทร.กรุงเทพ มทร.กรุงเทพ 19-21 สค. 58 18 6,960

56 ดร.เชิดศักด์ิ   สุขศิริพัฒนพงศ์ อาจารย์ โยธา วส. สุพรรณบุรี การประชุมวชิาการ จ.ชลบุรี 2-3 กค. 58 12 8,216

57 อ.ณรงค์ศักด์ิ   เย็นประเสริฐ อาจารย์ โยธา วส. นนทบุรี การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์ 21-22 กย. 58 12 9,500

58 อ.สุทธสิาร   อนัตรัตนชัย อาจารย์ อุตสาหการ วส. นนทบุรี ราชมงคลวชิาการคร้ังที ่7 มทร.อีสาน มทร.อีสาน 1-3 กย. 58 18 9,540

59 อ.พิพัฒน์   สุจิตธรรมกุล อาจารย์ อุตสาหการ วส. นนทบุรี ราชมงคลวชิาการคร้ังที ่8 มทร.อีสาน มทร.อีสาน 1-3 กย. 58 18 9,540

60 อ.อรวรรณ  จันทสุทโธ อาจารย์ โยธา วส. สุพรรณบุรี ราชมงคลวชิาการคร้ังที ่9 มทร.อีสาน มทร.อีสาน 1-3 กย. 58 18 8,158

61 อ.บุญมัน่   แสงสุขีลักษณ์ อาจารย์ เคร่ืองกล วส. นนทบุรี การให้ค าปรึกษาวชิาการอย่างไร

ไม่ให้ถูกฟ้อง

มทร.สุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ 29 พค. 58 6 ไม่มี

62 อ.ณัฐวดี     เตมียกุล อาจารย์ สถาป๎ตยกรรม วส. นนทบุรี การให้ค าปรึกษาวชิาการอย่างไร

ไม่ให้ถูกฟ้อง

มทร.สุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ 29 พค. 58 6 ไม่มี

63 อ.โชคชัย   ตระกลกุล อาจารย์ โยธา วส. นนทบุรี การให้ค าปรึกษาวชิาการอย่างไร

ไม่ให้ถูกฟ้อง

มทร.สุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ 29 พค. 58 6 ไม่มี

64 ผศ.จักรินทร์   น่วมทิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุตสาหการ วส. นนทบุรี ดูงานการบริการวชิาการ สวพ ภาคเหนือ

65 อ.คมกริช   หมายสุข อาจารย์ สถาป๎ตยกรรม วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

66 อ.ลออง   ศิริพัฒน์ อาจารย์ โยธา วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

67 อ.สมชาย   ศูนย์กลาง อาจารย์ อุตสาหการ วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

68 อ.ภาคภูมิ   คันธววิรณ์ อาจารย์ อิเล็กทรอนิกส์

ฯ

วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000



69 อ.เชิงชาญ   แสงวสุิทธ์ อาจารย์ สถาป๎ตยกรรม วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

70 อ.สมชาย   ธรีภาพสกุลงวศ์ อาจารย์ สถาป๎ตยกรรม วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

71 อ.อุดมศักด์ิ    อนุวารีพงศ์ อาจารย์ สถาป๎ตยกรรม วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

72 อ.รุจ    รัตนพาหุ อาจารย์ สถาป๎ตยกรรม วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

73 อ.ณัชชา   เก่งการพาณิช อาจารย์ สถาป๎ตยกรรม วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

74 ผศ.ทวศัีกด์  ศรีจันทร์อินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โยธา วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

75 ผศ.จ าเนียร  ฝ่ายดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โยธา วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

76 อ.วรีะพงษ์   พจนพิมล อาจารย์ โยธา วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

77 ผศ.กระจ่าง   พิทักษ์วงศ์วทิยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟ้า วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

78 อ.ปกรณ์  สมบูรณ์กิจ อาจารย์ ไฟฟ้า วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000



79 ผศ.ดร.ณรงค์ชัย  ววิฒันาช่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โยธา วส. นนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

80 อ.ภิญโญ  พัฒนวสันต์พร อาจารย์ โยธา วส. สุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

คณะฯ โคราช 12 - 14  

มิถุนายน  2558

12 3,000

81 นางรสสุคนธ์ อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

82 นายปราชญ์ อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

83 ผศ.สุรพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

84 นายอดิศร อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

85 ผศ.บุญส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

86 นางชุตินันท์ อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



87 นายนพปฎล อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

88 นางสาวกาญจนาวดี อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

89 นางสาวนภสร อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

90 นางนันทพร อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

91 นางสาวชุติกาญจน์ อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

92 ผศ.พูลสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

93 นางสาววราภรณ์ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



94 ผศ.กุลประภัสสร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

95 ผศ.รัตนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

96 นางสาวเอือ้นจิตร อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

97 ผศ.กฤษฎี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

98 นางนราภรณ์ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

99 นางชลอ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

100 ผศ.สุวชัร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



101 ผศ.ภัทรวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

102 ดร.สุภาวดี อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

103 นางสาวกรุณา อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

104 นางสาววนัเพ็ญ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

105 นางสาวทิพย์วนั อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

106 นางสาวดารารัตน์ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

107 นางสาวมาลี อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



108 นางสาวศิริพร อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

109 นายเมธาสิทธิ์ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

110 นางสาวจิราพร อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

111 นางสาวเพ็ญพระพักตร์ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

112 นางสาววนัวสิา อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

113 นางสาววชิุดา อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

114 นางสาวครองรัตน์ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



115 นายอนนท์ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

116 นางสมใจ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

117 นางจินตนา อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

118 ผศ.วลัลภาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

119 นางวรรณวมิล อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

120 ผศ.ดร.จันทนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

121 ผศ.ศิรินยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



122 นายวทิยา อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

123 นายบุญเชิด อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

124 นายคณัสนันท์ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

125 นางสาวศิขรินทร์ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

126 นายกอบชัย อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

127 นายด ารงค์ศักด์ิ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

128 นายศุภกร อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



129 นางสาวสุตาภัทร อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

130 ดร.ณัฏฐ์พัชร์ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

131 นายพงศกร อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

132 นายพรเทพ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

133 นางสาวเนรัญชรา อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

134 ผศ.ดร.สาลินันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

135 ดร.จันทิมา อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



136 ดร.แสงทอง อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

137 ผศ.ราตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

138 นางสาวสุมาลี อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

139 นางสาวกาญจนา อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

140 นายชาญณรงค์ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

141 นางสาวณัฐภัสสร อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

142 นางสาวกาญจนา อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



143 นางสาวชุติมา อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

144 นางสาวนันทิยา อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

145 นายณัฐวฒัน์ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

146 นายอดิศักด์ิ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

147 นางสาววชิราภรณ์ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

148 นายสุวทิย์ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี ลาศึกษาต่อ บท.

149 นายอาคม อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

150 นายรัศเมศวร์ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



151 นางสาวจารุณี อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

152 นางสาวณัฐฐิณี อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

153 นายบุญฤทธิ์ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

154 นายอัศวนิ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

155 นายศุภณัฐ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

156 นางณัฐกานต์ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

157 นายลิขิต อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



158 ผศ.อรนุช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การเงินและ

เศรษฐศาตร์

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

159 นายพงศ์พัฒน์ อาจารย์ การเงินและ

เศรษฐศาตร์

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

160 นางสุวพีร์ อาจารย์ การเงินและ

เศรษฐศาตร์

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

161 นางขนิษฐา อาจารย์ การเงินและ

เศรษฐศาตร์

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

162 นางสาวศศินันท์ อาจารย์ การเงินและ

เศรษฐศาตร์

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

163 นายเขตต์ อาจารย์ การเงินและ

เศรษฐศาตร์

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

164 นางสาวอโณทัย อาจารย์ การเงินและ

เศรษฐศาตร์

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



165 นางกนกพร อาจารย์ การเงินและ

เศรษฐศาตร์

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

166 นางสาวกนกกาญจน์ อาจารย์ การเงินและ

เศรษฐศาตร์

บริหารธกุิจฯ วาสุกรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

167 ผศ.ดร.ศิริมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

168 นางไสว อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

169 ดร.กัลยา อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

170 นางสาวปิยะรัตน์ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

171 นางสาวนัฐกานต์ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



172 ผศ.นันทพรรด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

173 นางนนทลี อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

174 ผศ.สนอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

175 รศ.พรชัย รองศาสตราจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

176 นางสาวป๎ชฌา อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ หันตรา ลาศึกษาต่อ บท.

177 ดร.นวพร อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

178 นางสาวสุธดิา อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

179 นางสาวปิยาภรณ์ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

180 นายวฒิุศาสตร์ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ หันตรา ลาศึกษาต่อ บท.



181 นางสาวอารยา อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

182 นางสาวเกษสิริ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

183 นางปวนันพัสตร์ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

184 ผศ.วทิยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

185 นางป๎ทมา อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

186 นางสาวกิตติยา อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

187 นางสาวศศิประภา อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



188 ผศ.ชสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การ

บริหารธรุกิจ

เกษตร

บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

189 ผศ.รัชนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การ

บริหารธรุกิจ

เกษตร

บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

190 รศ.ดุษฎี รองศาสตราจารย์ การ

บริหารธรุกิจ

เกษตร

บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

191 นางสาวสุพรรณี อาจารย์ การ

บริหารธรุกิจ

เกษตร

บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

192 นางสาวอรคพัฒร์ อาจารย์ การ

บริหารธรุกิจ

เกษตร

บริหารธกุิจฯ หันตรา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

193 นายศักรินทร์ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

194 นายธนธร อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



195 ผศ.จิราภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

196 ผศ.พจนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

197 ผศ.ดร.โกศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

198 นางสาวกนกวลี อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

199 ผศ.มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

200 นายไพฑูรย์ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

201 นางจงกลนี อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



202 ผศ.จินตนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

203 นางภัชษร อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

204 นางกัลยานี อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

205 นายสุวฒัน์ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

206 นางสาวจิตรลดา อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ นนทบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

207 นางสาวจันทร์เพ็ญ อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

208 ผศ.เสาวณีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



209 ผศ.ดร.วสุธดิา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

210 ผศ.จันทรวทัน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

211 นางสาวพรรณราย อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

212 นางสาวศุภากร อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

213 นางสุนันทรา อาจารย์ การตลาด บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

214 นางสาวฐิติธนา อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

215 ผศ.ทรงวทิย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



216 นางสุภานันต์ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

217 ผศ.พรทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

218 ผศ.สุรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

219 ผศ.ดร.เสนีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

220 นางสาวจินตนา อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

221 นางสาววราภรณ์ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

222 นายจักรกฤษณ์ อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



223 นางสาวสุกัญญา อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

224 นางสาวสุมาลี อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

225 นายนฤพล อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

226 นางสาวจุรีพร อาจารย์ การบัญชี บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

227 ผศ.กันธชิา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

228 นางสาวอมรรัตน์ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

229 ดร.ศราวธุ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



230 ดร.ลัดดาวลัย์ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

231 นางสาวเบ็ญจมาส อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

232 นายวรียุทธ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

233 นายธนภัทร อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

234 นายทศพล อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

235 นางสาววนังาม อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

236 นางสาวสุธาทิพย์ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



237 นายปฏิพล อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

238 นางสาวจุฑาทิพ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

239 นางสาวเพียงทิพย์ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี ลาศึกษาต่อ บท.

240 นายปฐมพงค์ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

241 นายเอกสักษณ์ อาจารย์ การจัดการ บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

242 นายศุภกิจ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

243 ดร.วชัรี อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

244 ผศ.วฒิุพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



245 นางสาวสุกัญญา อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

246 นายทวศัีกด์ิ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี ลาศึกษาต่อ บท.

247 นางสาวชนิดา อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

248 นางสาววรนุช อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

249 นายสัตถาภูมิ อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

250 นายสิทธวิรรต อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

251 นายบารมี อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00

252 นางสาวอนุทิตา อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00



253 นายไกรสร อาจารย์ ระบบ

สารสนเทศฯ

บริหารธกุิจฯ สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ

บุคลากรและเพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย

ใจอย่างมีความสุข

บท. จ.ชลบุรี 11 - 13 ม.ิค.58 15    644,340.00
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24 ขาด 16 ชม

30 ขาด 10 ชม.
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ต าแหน่ง สาขา คณะ ศูนย์

1 นางสุกานดา  เปี่ยมบริบูรณ์ อาจารย์ ภาษา ศศ สุพรรณบุรี TOEIC PREPARATION 

(General English)

ประเทศนิวซีแลนด์ 26 วัน 182

2 ผศ.กมลลักษณ์ ล้อทอง อาจารย์ พืชศาสตร์ ทอ. หันตรา อบรมการใช้โปรแกรม

เรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง 

(speex)

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

(สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้

ด้วยตนเอง

2-ก.ค.-58 3   -  

3 นางวรรณวิมล บุญญพงษ์ อาจารย์ การจัดการ บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.00 3

4 นายกอบชัย เมฆดี อาจารย์ การจัดการ บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.01 3

5 นายวิทยา นามเสาร์ อาจารย์ การจัดการ บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.02 3

6 นางสาวสุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ การจัดการ บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.03 3

7 นางสาวเนรัญชรา บุญกเษม อาจารย์ การจัดการ บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.04 3

8 (ดร.)นายณัฏฐ์พัชร์ ลาภบ ารุงวงศ์ อาจารย์ การจัดการ บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.05 3

รวมทั้งสิ้น

จ านวนชั่วโมงที่

ได้รับการพัฒนา

งบประมาณ

แบบรายงาน SP612

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อาจารย์ประจ าที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเวลา 1 ปี

ที่ หลักสูตร หน่วยงานที่จัด สถานที่ ระยะเวลาสังกัดชื่อ - ชื่อสกุล



9 ผศ.อรนุช รู้ปิติวิริยะ อาจารย์ การเงินฯ บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.06 3

10 ผศ.กุลประภัสสร์ สุขีโรจน์ อาจารย์ การบัญชี บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.07 3

11 นางสาวมาลี พรหมชะอ้อน อาจารย์ การบัญชี บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.08 3

12 นางสาวศิริพร มาลัยเปีย อาจารย์ การบัญชี บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.09 3

13 นางสาววันวิสา กล่ินหอม อาจารย์ การบัญชี บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.10 3

14 นางภัชษร วรรธนเศรณี อาจารย์ ระบบสารสนเทศฯ บท. นนทบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.11 3

15 นายสุวัฒน์ สุวัฒนาชัยวงศ์ อาจารย์ ระบบสารสนเทศฯ บท. นนทบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.12 3

16 นางสาวกนกวลี คงสง อาจารย์ การจัดการ บท. นนทบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.13 3

17 ดร.ลัดดาวัลย์ ส าราญ อาจารย์ การจัดการ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.14 3

18 ดร.ศราวุธ สังข์วรรณะ อาจารย์ การจัดการ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.15 3

19 ผศ.กันธิชา ทองพูล อาจารย์ การจัดการ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.16 3

20 นางสาวอมรรัตน์ ทัดจันทึก อาจารย์ การจัดการ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.17 3



21 นางสาวจุฑาทิพ ทุมขุนทด อาจารย์ การจัดการ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.18 3

22 นางสาวเบ็ญจมาส นาควงษ์ อาจารย์ การจัดการ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.19 3

23 นายวีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี อาจารย์ การจัดการ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.20 3

24 นายธนภัทร ขาววิเศษ อาจารย์ การจัดการ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.21 3

25 นายทศพล ปรีชาศิลป์ อาจารย์ การจัดการ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.22 3

26 นายเอกสักษณ์ สงวนแสง อาจารย์ การจัดการ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.23 3

27 นางสาวศุภากร เอี่ยมอ าพร อาจารย์ การตลาด บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.24 3

28 นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ อาจารย์ การตลาด บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.25 3

29 นางสาวพรรณราย ไพบูลย์ อาจารย์ การตลาด บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.26 3

30 ผศ.พรทิพย์ เทพสุวรรณ์ อาจารย์ การบัญชี บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.27 3

31 นางสุภานันต์ จันทร์ตรี อาจารย์ การบัญชี บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.28 3

32 นางสาววราภรณ์ นาคใหม่ อาจารย์ การบัญชี บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.29 3



33 นายจักรกฤษณ์ มะโหฬาร อาจารย์ การบัญชี บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.30 3

34 นายนฤพล อ่อนวิมล อาจารย์ การบัญชี บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.31 3

35 นายสัตถาภูมิ ไทยพานิช อาจารย์ ระบบสารสนเทศฯ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.32 3

36 นายสิทธิวรรต รอบรู้ อาจารย์ ระบบสารสนเทศฯ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.33 3

37 นายไกรสร สว่างศรี (ต) อาจารย์ ระบบสารสนเทศฯ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.34 3

38 นางสาวชนิดา แก้วเพชร อาจารย์ ระบบสารสนเทศฯ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.35 3

39 นางสาววรนุช จันทร์โอ อาจารย์ ระบบสารสนเทศฯ บท. สุพรรณบุรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

สวส. วิทยบริการ วส. 09.00-12.36 3

40 ผศ.กมลลักษณ์  ล้อทอง อาจารย์ พืชศาสตร์ ทอ. หันตรา อบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (speex)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (สวส.)ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง09.00-12.36 3

41 ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดี สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

42 ผศ.พัชระ  กัญจน

กาญจน์

ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชา

วิศวกรรม

เคร่ืองมือและ

แม่พิมพ์

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25



43 นายธานิท อ่อน

ปรางค์

หัวหน้าสาขา สาขาวิชา

วิศวกรรม

เคร่ืองมือและ

แม่พิมพ์

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

44 นายสัญญา ค าจริง รองคณบดี สาขาวิชา

วิศวกรรม

เคร่ืองมือและ

แม่พิมพ์

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

45 นายเฉลิม ขุนเอียด อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรม

เคร่ืองมือและ

แม่พิมพ์

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

46 ดร.ภาสพิรุฬห์ ศรีส าเริง อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรม

เคร่ืองมือและ

แม่พิมพ์

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

47 อาจารย์อรวรรณ 

จันทสุทโธ

หัวหน้าสาขา สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. ศูนย์สุพรรณบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

48 อาจารย์ปกรณ์ สมบูรณ์กิจ อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

49 ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา รองคณบดี สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25



50 นายอานนท์ พ่วงชิง

งาม

หัวหน้าสาขา สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์สุพรรณบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

51 ผศ.ดร.ภัควัฒน์ 

จันทร์ตรี

อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์สุพรรณบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

52 ดร.ไพบูลย์ เกียรติ

สุขคณาธร

อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์สุพรรณบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

53 ดร.เฉลียว เกตุแก้ว อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์สุพรรณบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

54 นายปฎิวัติ บุญมา ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์สุพรรณบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

55 นายวิสุทธิ์ ตันติ

รุ่งเรือง

อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์สุพรรณบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

56 นางวันทิตา ปาลิเอกวุฒิ หัวหน้าสาขา วสาขาวิชา

วิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อม

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

57 นายกฤษณะ จิรสารสวัสด์ิ อาจารย์ วสาขาวิชา

วิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อม

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25



58 นางสาวปิติพร มโนคุ้น อาจารย์ วสาขาวิชา

วิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อม

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

59 นางสาวภัทรมาศ เทียมเงิน อาจารย์ วสาขาวิชา

วิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อม

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

60 ผศ.ภัทราวดี ศิริวรรณ อาจารย์ สาขาวิชา

สถาป๎ตยกรรม

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

61 นายทินกร เขียวรี อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

62 นายณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์ อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

63 นายสุทธิสาร อนันตรัตนชัย อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา

หการ

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

64 นายพิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล หัวหน้าสาขา สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา

หการ

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

65 อาจารย์อนุชา ขวัญสุข ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา

หการ

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25



66 นายปพน สมประสงค์ อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา

หการ

วส. ศูนย์นนทบุรี การเขยีนบทคัดยอ่ภาษาองักฤษ

ในบทความวิจยั(Intensive 

covrse of Writing and 

Abstract)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

67 ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. ศูนย์สุพรรณบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

68 ดร.ณรงค์ชัย วิ

วัฒนาช่าง

รองคณบดี สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. ศูนย์สุพรรณบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

69 ดร.เชิดศักด์ิ สุขศิริพัฒนพงศ์ อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. ศูนย์สุพรรณบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

70 นายไชยยันต์ บุญมี อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

71 ผศ.เฉลิมพล เรือง

พัฒนาวิวัฒน์

อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

72 ผศ.ดร.สรายุธ ทองกุลภัทร์ อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

73 ผศ.ดนุพล ค าป๎ญญา อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์สุพรรณบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25



74 ผศ.ดร.ปรีชา สาคะ

รังค์

อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

วส. ศูนย์สุพรรณบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

75 นายบรรจบ แสน

เจริญ

ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

76 นายธานี สมวงศ์ รองคณบดี สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

77 ดร.สมพร ศรีวัฒนพล อาจารย์ สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

78 นางวาสนา ภู่เกษมสมบัติ อาจารย์ สาขาวิชา

สถาป๎ตยกรรม

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

79 นายคมกริช หมาย

สุข

ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชา

สถาป๎ตยกรรม

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

80 ผศ.ดร.อ านาจ จ ารัสจรุงผล ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชา

สถาป๎ตยกรรม

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

81 ดร.ขจรศักด์ิ เจ้ากรมทอง ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชา

สถาป๎ตยกรรม

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25



82 นางสาวณัชชา เก่งการพานิช อาจารย์ สาขาวิชา

สถาป๎ตยกรรม

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

83 นางสาวณัฐวดี เตมียกุล อาจารย์ สาขาวิชา

สถาป๎ตยกรรม

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

84 ดร.วาณิช นิลนนท์ หัวหน้าสาขา สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

85 นางสาวนาตยา เจริญสุข อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

86 นายธนกฤต ภัทรเกษวิทย์ อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

87 นายทศพล ศรีสุมังคลังกูร อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

88 นายบุญมั่น แสงสุขีลักษณ์ อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

89 นางสาวอาทิมา ดวงจันทร์ อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25



90 นายลออง ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

91 ผศ.จ าเนียร ฝ่ายดี อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

92 ผศ.ณัฐวุฒิ บุญโพธิ์ อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

93 ผศ.ณัฐญา อาจองค์ หัวหน้าสาขา สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

94 นายณรงค์ศักด์ิ เย็นประเสริฐ อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

95 นายอภิโชติ อุฬารตินนท์ อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

96 ผศ.ดร.นนทโชติ อุดมศรี อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา

หการ

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

97 นายสมชาย   ศูนย์กลาง อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา

หการ

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25



98 ผศ.ร าพึง เจริญยศ อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา

หการ

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

99 นายบุญเลิศ วัฒนนภาเกษม อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา

หการ

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

100 ผศ.จักรินทร์ น่วมทิม ผู้ช่วยคณบดี สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา

หการ

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25

101 นายประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี อาจารย์ สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา

หการ

วส. ศูนย์นนทบุรี หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจ าวันและส านักงาน 

(English  For Everyday Use 

and Office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาป๎ตยกรรม

ศาสตร์ มทรส.นนทบุรี

อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35 153,905.25



ณ 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58

จ านวน ร้อยละ

541 95 17.56

1 ส านักงานอธกิารบดี 291 55 18.90

1.1 กองกลาง 62 0 0.00

1.2 กองคลัง 35 33 94.29

1.3 กองนโยบายและแผน 16 16 100.00

1.4 กองบริหารงานบุคคล 25 0 0.00

1.5 กองพัฒนานักศึกษา 25 0 0.00

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 48 0 0.00

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 35 0 0.00

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 39 0 0.00

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา 6 6 100.00

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 20 0 0.00

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 32 7 21.88

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 42 0 0.00

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 0 0.00

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ 22 2 9.09

7 คณะศิลปศาสตร์ 14 0 0.00

8 วทิยาลัยการจดัการ 8 0 0.00

9 สถาบันวจิยัและพัฒนา 9 0 0.00

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 54 8 14.81

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 25 23 92.00

12 ส านักงานตรวจสอบภายใน 5 0 0.00

ผู้จดัท ารายงาน : นางสาวรัชชนันท์  ดีมาก

ต าแหน่ง : นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีที่รายงาน  22 ต.ค.58

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่มา :ทุกหน่วยงาน

รวมทั้งสิ้น

ที่ หน่วยงาน

จ านวนบุคลากร

สายสนับสนุน

ทั้งหมด

จ านวนบุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้/

ประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบัตงิานและ

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ตวัชี้วดัที่ 6.1.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนไดร้ับการเพ่ิมพูนความรู/้ประสบการณ์ที่

เก่ียวข้องกับการปฏิบัตงิานและภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเวลา 1 ปี



ต าแหน่ง สาขา/งาน คณะ/สถาบนั/

ส านัก/กอง

ศูนย์

รวมทัง้สิ้น

1 นางสาวมลฤดี ทับพรม จนท.บริหารงานทั่วไป บริหารและวางแผน ศศ หนัตรา การพฒันาการบริหารงานคลังและการพสัดุ ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง โรงแรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 4 วนั

2 นางสาวจิระภา การีบญุ จนท.บริหารงานทั่วไป บริหารและวางแผน ศศ หนัตรา การพฒันาการบริหารงานคลังและการพสัดุ ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง โรงแรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 4 วนั

3 นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์ จนท.บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี

ประจ าศูนย์

ศศ สุพรรณบรีุ การพฒันาการบริหารงานคลังและการพสัดุ ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง โรงแรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 4 วนั

4 นางสาวนัทภณิตา วารีปาน จนท.บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี

ประจ าศูนย์

ศศ สุพรรณบรีุ การพฒันาการบริหารงานคลังและการพสัดุ ส านักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง โรงแรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 4 วนั

5 นางสาวนิสาชล มังคลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสหกิจศึกษาฯ คอ. สุพรรณบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย กิจกรรม 

แลกเปล่ียนแนวปฏบิติัที่ดี

สวส. หอ้งประชุมชั้น 10 อาคาร 

สวส.ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 

หนัตรา

16-ม.ค.-58

6 นางสาวปณตพร ติมากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวจิัยและ

บริการวชิาการ

คอ. สุพรรณบรีุ โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุมชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

8-ม.ค.-58

7 นางนิตยา เสียงเสนาะ นักวชิาการศึกษา งานหลักสูตร คอ. สุพรรณบรีุ การพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สวท. หอ้งประชุมศรีพทิยาคาร 25-มี.ค.-58

8 นางสาวจิตรานุช สุขีฐาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบคุลากรและ

สวสัดิการ

คอ. สุพรรณบรีุ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติั เร่ือง

ทิศทางการพฒันางานวเิทศสัมพนัธสู่์สากล

กผ.งานวเิทศฯ หอ้งประชุมชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18-พ.ค.-58

9 นางสาวสุดารัตน์ ล ามะเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานแผนและ

งบประมาณ

คอ. สุพรรณบรีุ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติั เร่ือง

ทิศทางการพฒันางานวเิทศสัมพนัธสู่์สากล

กผ.งานวเิทศฯ หอ้งประชุมชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18-พ.ค.-58

10 นางสาวจุฑาทิพย์ พมิพสี์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานกิจการ

นักศึกษา

คอ. สุพรรณบรีุ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติั เร่ือง

ทิศทางการพฒันางานวเิทศสัมพนัธสู่์สากล

กผ.งานวเิทศฯ หอ้งประชุมชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18-พ.ค.-58

11 นายชาญณรงค์ บตุรดี ผู้ปฏบิติังานหอ้งปฏบิติัการ งาน

ประชาสัมพนัธฯ์

คอ. สุพรรณบรีุ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติั เร่ือง

ทิศทางการพฒันางานวเิทศสัมพนัธสู่์สากล

กผ.งานวเิทศฯ หอ้งประชุมชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18-พ.ค.-58

12 นางสาวนิสาชล มังคลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสหกิจศึกษาฯ คอ. สุพรรณบรีุ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติั เร่ือง

ทิศทางการพฒันางานวเิทศสัมพนัธสู่์สากล

กผ.งานวเิทศฯ หอ้งประชุมชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18-พ.ค.-58

13 นางสาวสุธาทิพย์ โชติศักด์ิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ ทอ. สุพรรณบรีุ อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือ

ราชการและรายงานการประชุม

ม.ราชภฏัสวนสุนันทา ณ โรงแรม เอส.ดี เอวนิว 

กรุงเทพ

28-29พ.ค.58

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

บคุลากรสายสนับสนุนทีไ่ดร้บัการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณท์ีเ่ก่ียวขอ้งกับการปฏบิตังิาน ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในเวลา 1 ปี

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สังกัด หลักสูตร หน่วยงานที่จัด สถานที่ ระยะเวลา



14 นางนิษฐาภรณ์ ชาญสมร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ ทอ. นนทบรีุ อบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือ

ราชการและรายงานการประชุม

ม.ราชภฏัสวนสุนันทา ณ โรงแรม เอส.ดี เอวนิว 

กรุงเทพ

28-29พ.ค.58

ถังหมักและเทคนิคในกระบวนการหมักเพือ่

การผลิตเชื้อเพลิงเอทานอล

บริษทั กิบไทย จ ากัด ศูนย๋ฝึกอบรมกิบไทย สาขา

กรุงเทพฯ

26-มิ.ย.-58

โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 71

16 นางสาวณสิกาญจน์  สายเสมาภควฒัน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรม Google Apps for Education มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 13-ก.ค.-58

ประชุมเชิงปฏบิติัการ การถ่ายทอดแผนสู่

การปฏบิติัราชการคณะเทคโนโลยีการเกาตร

และ

อุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกาตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

บา้นอิงเขารีสอร์ท จ.สระบรีุ 28-29 มี.ค. 58

อบรมโครงการพฒันาผู้บริหารของ

มหาวทิยาลัย

ภสัูกธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 22-24 เม.ย. 58

โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 71

โครงการอบรมสัมมนาและฝึกปฏบิติัการ 

การจัดท าแผนธรุกิจ

งานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน  หอ้งประชุมชั้น 8

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร 24 ศูนย์

หนัตรา

19-20 พค. 58

17 นางสาวเพญ็วดี กางถิ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมเชิงปฏบิติัการ "การบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน"

ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส.

ศูนย์หนัตรา

 หอ้งประชุมชั้น 8

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร 24 ศูนย์

หนัตรา

23-24 ธ.ค. 57

โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 71

อบรมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

18-Feb-58

หนัตราทอ.พชืศาสตร์นักวชิาการเกษตรนายสมพล  หลีกเล่ียง15



18 นางสาวพทุธษิา แสนแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมเชิงปฏบิติัการ "การบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน"

ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส.

ศูนย์หนัตรา

 หอ้งประชุมชั้น 8

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร 24 ศูนย์

หนัตรา

23-24 ธ.ค. 57

เสาวนาแลกเปล่ียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านสหกิจ

จากเยอรมันนีและผู้แทนเครือข่ายสหกิจจาก

มหาวทิยาลัยต่างๆ




 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา




 ส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา

27-28 เม.ย. 58

อบรมสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ ตัว

บง่ชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ

อาคาร 24 ชั้น 10 18-พ.ค.-58

โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 71

อบรม Google Apps for Education มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 13-ก.ค.-58

19 นางสาววจิิตรา  กล่ันน้ าทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมเชิงปฏบิติัการ "การบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน"

ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส.

ศูนย์หนัตรา

 หอ้งประชุมชั้น 8

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร 24 ศูนย์

หนัตรา

23-24 ธ.ค. 57

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้

กิจกรรมสโมสรนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกาตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 

จังหวดัเชียงราย

10-12 พ.ค. 58

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงและการปรับตัว

ของชุมชน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สถาบนัวจิัยและพฒันา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 26-พ.ค.-58

โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 71

การเสวนาและฝึกปฏบิติัการจัดท าแผน

ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้และปฏบิติัการ

ภาคสนามและตลาดราชมงคล ประจ าปี

งบประมาณ 2558

สถาบนัวจิัยและพฒันา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์วาสุกรี

23-ก.ค.-58



20 นางสาวสมหญิง  ดาวเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมเชิงปฏบิติัการ การเพิม่ประสิทธภิาพ

ในการปฏบิติังานสารบรรณด้วยอิเล็กทรอนิกส์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ

โรงแรมภสัูกธารรีสอร์ท จ.

นครนายก

3-4 ธ.ค. 57

อบรมเชิงปฏบิติัการ "การบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน" ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส.

ศูนย์หนัตรา

 หอ้งประชุมชั้น 8

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร 24 ศูนย์

หนัตรา 23-24 ธ.ค. 57

อบรมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร
คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร 18 กพ 58

โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 71

อบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. 

รุ่น 4
ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

สารสนเทศ มทรส.

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มทรส.

29 เม.ย. - 1 พ.ค.

 58

21 นางสาวชานิดา  ไกรสมเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมเชิงปฏบิติัการ การเพิม่ประสิทธภิาพ

ในการปฏบิติังานสารบรรณด้วยอิเล็กทรอนิกส์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ

โรงแรมภสัูกธารรีสอร์ท จ.

นครนายก

3-4 ธ.ค. 57

โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 71

อบรม Google Apps for Education มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 13-ก.ค.-58

นางสาวชานิดา  ไกรสมเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมเชิงปฏบิติัการ การเพิม่ประสิทธภิาพ

ในการปฏบิติังานสารบรรณด้วยอิเล็กทรอนิกส์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ

โรงแรมภสัูกธารรีสอร์ท จ.

นครนายก

3-4 ธ.ค. 57

นางสาวชานิดา  ไกรสมเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรม Google Apps for Education มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 13-ก.ค.-58

22 นางสาวบษุบา  สภาพไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมเชิงปฏบิติัการ "การบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน"

ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส.

ศูนย์หนัตรา

 หอ้งประชุมชั้น 8

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร 24 ศูนย์

หนัตรา

23-24 ธ.ค. 57

อบรมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

18 กพ 58



อบรมหลักสูตรการติดตามประเมินผลผนงาน

โครงการและการติดตามผลการใช้จ่าย

งบประมาณ หวัข้อ หลักการงบประมาณ 

ระบบงบประมาณ และกระบวนการ

งบประมาณ

กองนโยบายและแผน งานแผนและ

งบประมาณ

 หอ้งประชุมชั้น 8

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร 24 ศูนย์

หนัตรา

22-23 มิย 58

โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 71

โครงการอบรมสัมมนาและฝึกปฏบิติัการ 

การจัดท าแผนธรุกิจ

งานหารายได้และบริหารทรัพย์สิน  หอ้งประชุมชั้น 8

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร 24 ศูนย์

หนัตรา

19-20 พค. 58

23 นางสาวอภริดี  มีแสงเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมเชิงปฏบิติัการ "การบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน"

ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส.

ศูนย์หนัตรา

 หอ้งประชุมชั้น 8

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร 24 ศูนย์

หนัตรา

23-24 ธ.ค. 57

โครงการต้นกล้าคุณภาพ ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส. หอ้งประชุมชั้น 2 อาคาร 23 12-13 ม.ค. 58

อบรมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

18 กพ 58

อบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. 

รุ่น 4

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

สารสนเทศ มทรส.

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มทรส.

29 เม.ย. - 1 พ.ค.

 58

อบรมสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจ ตัว

บง่ชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ

อาคาร 24 ชั้น 10 18-พ.ค.-58

โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 71

สัมมนาเชิงปฏบิติัการติดตามผลการ

ด าเนินการเตรียมความพร้อม รับตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2557

ส านักคุณภาพการศึกษา มทรส. มหาวทิยาลัยเทตคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภมูิ

9-ม.ิย.-58



24 นางสาวศิรดา  สุคัณธจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมเชิงปฏบิติัการ "การบริหารความเส่ียง

และการควบคุมภายใน"

ส านักคุณภาพการศึกษา  มทรส.

ศูนย์หนัตรา

 หอ้งประชุมชั้น 8

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร 24 ศูนย์

หนัตรา

23-24 ธ.ค. 57

อบรมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

18 กพ 58

โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 71

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้

กิจกรรมสโมสรนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกาตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวทิยาลัยแม่ฟา้หลวง 

จังหวดัเชียงราย

10-12 พ.ค. 58

25 นายสุรัตน์ บญุยวง พนักงานผลิตทดลอง สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา อบรมโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร

คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร (มทรส.)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร

18 กพ 58

โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 71

26 นายธวชั ใบเตย พนักงานขับเคร่ืองจักรกล

ขนาดเบา

เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 71

27 นายนันทจิตค์ ธารีรักษ์ พนักงานขับเคร่ืองจักรกล

ขนาดเบา

เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 72

28 นายปรีชา รังผ้ึง พนักงานขับเคร่ืองจักรกล

ขนาดกลาง

เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 73

29 นายวสัินต์ ผิวทอง ช่างไม้ เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 74

30 นายดวงเด่น บญุสิงห์  นักวชิาการเกษตร เทคโนโลยี

เคร่ืองจักรกล

เกษตร

ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 75

31 น.ส.จันทร์พร ปว่นกระโทก ผู้ปฏบิติังานบริหาร พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 76



32 นายสมคิด พณิสามสาย ผู้ปฏบิติังานหอ้งปฏบิติัการ พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 77

33 น.ส.ไหม พนิัยเสนาะ ผู้ปฏบิติังานหอ้งปฏบิติัการ พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 78

34 นายบญุเลิศ พณิสามสาย คนงานหอ้งปฏบิติัการ วทิยาศาสตร์การประมง ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 79

35 นางปราณี ขอกั้นกลาง ผู้ปฏบิติังานหอ้งปฏบิติัการ วทิยาศาสตร์การประมง ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 80

36 นายปฐมพงศ์  สมัครการ นักวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 81

37 นางประไพ   ทองเร่ิม ผู้ปฏบิติังานหอ้งปฏบิติัการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 82

38 นางประพศิ  สัมมาวรณ์ ผู้ปฏบิติังานหอ้งปฏบิติัการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 83

39 นายสุชาติ ไกรสมรวม คนงานหอ้งปฏบิติัการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 84

40 นายนพนันท์ คงสมบรูณ์ ผู้ปฏบิติังานหอ้งปฏบิติัการ สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 85

41 น.ส.ชลธชิา   ศรีวงค์วรรณ  นักวชิาการสัตวบาล สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 86

42 น.ส.สุนิมิต  กุลพล ผู้ปฏบิติังานหอ้งปฏบิติัการ สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 87



43 นางสอาด   คุ้มกัน ผู้ปฏบิติังานหอ้งปฏบิติัการ สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา โครงการพฒันาศักยภาพและประสิทธภิาพ

การปฏบิติังานของบคุลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

คลองพร้าวรีสอร์ท เกาะช้าง 

จ.ตราด

12-14 มิย 88

44 นางสาวมณฑาทิพย์ เดือนสุกแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานคณบดี บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

45 นางศันสนีย์ รักษเ์ลิศวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านบริหารและ

วางแผน

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

46 นางสาวมารีนา อรุณบญุลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

47 นางนิสาลินี พฤทธิ์ตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านกิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพเิศษ

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

48 นายวสันต์ ขันธพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านกิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพเิศษ

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

49 นางสาวฐิติมา กล่ินระคนธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านบริหารและ

วางแผน

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

50 นางสาวศศิธร เพยีรอ้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

51 นางสาวนภคั คีรีเมฆินทร์ นักวชิาการศึกษา ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

52 นางสาวนิ่มนวล ท่าสระ นักวชิาการศึกษา ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

53 นางสาวเกวรี ทรัพย์ประเสริฐ นักวชิาการศึกษา ส านักงานคณบดี บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58



54 นางสาวสุวติา พฤกษอาภรณ์ นักวชิาการศึกษา ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

55 นายวธญัํู วฒันา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านกิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพเิศษ

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

56 นายพสิิทธิ์ จงอนันต์ตระกูล นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

57 นางสาวทัศนีย์ แก้วสุก นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

58 นางสาวนาตยา ภมูิโคกรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านบริหารและ

วางแผน

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

59 นายธรีะวฒัน์ วลิามาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

60 นางวรพรรณ จันเที่ยง ผู้ปฏบิติังานบริหาร ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

61 นางสาวบษุกร บญุช่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านกิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพเิศษ

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

62 นางสาวมลฤดี สุภแีดน นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ด้านบริหารและ

วางแผน

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

63 นางสาวบวัทิพย์ สนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

64 นายสุจิน สุทธลัิกษณ์ เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายฯ ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58



65 นางสาวกติกา เล็กจ าปี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

66 นางสาวสุริสา เลิศฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี ลาคลอด

67 นางสาวสุณิสา สุขไสยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

68 นายปฐมพงศ์ ชุ่มเย็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านกิจการ

นักศึกษาและ

กิจการพเิศษ

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

69 นางสาวจันทิมา ปิน่สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านวชิาการและ

วจิัย

บท. วาสุกรี โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

70 นางสาวเจนจิรา ศักด์ิสองเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรอง

คณบดี

บท. หนัตรา โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

71 นายบญุมี ด าริหศิ์ลป์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ส านักงานรอง

คณบดี

บท. หนัตรา โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

72 ส.อ.นนทชัย สิงหห์ว่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรอง

คณบดี

บท. นนทบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

73 นางสาวคียภทัร นวลเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรอง

คณบดี

บท. นนทบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

74 นางสาวอารีรัตน์ จิตจ านงค์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ส านักงานรอง

คณบดี

บท. นนทบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

75 นายนรินทร์ แตงเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรอง

คณบดี

บท. นนทบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58



76 นายดนัย สันทกิจไพบลูย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรอง

คณบดี

บท. สุพรรณบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

77 นางสาวภาวนิี นาคชุ่ม นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ส านักงานรอง

คณบดี

บท. สุพรรณบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

78 นางสาวพชัรา สุขสวสัด์ิ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ส านักงานรอง

คณบดี

บท. สุพรรณบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

79 นางสาวบญัจรัตน์ นิรโศก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรอง

คณบดี

บท. สุพรรณบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

80 นางสาวดวงมณี งามภกัด์ิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรอง

คณบดี

บท. สุพรรณบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

81 นายธเนตร ฉววีรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรอง

คณบดี

บท. สุพรรณบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

82 นายธรรมรัตน์ เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรอง

คณบดี

บท. สุพรรณบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

83 นายนัฎฐวธุ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรอง

คณบดี

บท. สุพรรณบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

84 นางสาวกุลธดิา มีแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรอง

คณบดี

บท. สุพรรณบรีุ โครงการพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากรและ

เพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานด้านการ

บริการด้วยใจอย่างมีความสุข

คณะบริหารธรุกิจฯ จ.ชลบรีุ 11 - 13 มิ.ค.58

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน สคศ. ชั้น 8 อาคาร 24 2 วนั

อบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุส าหรับ

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานด้านพสัดุ

กค. ชั้น 8 อาคาร 24 1 วนั

โครงการอบรมใหค้วามรู้  เร่ือง ข้าราชการ

ไทยไร้ทุจริต

สอ. หอ้งประชุมชั้น 2 อาคาร 23 1 วนั

86 นางสาวศิระยา  กรีพฒัน์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ติดตามและ

ประเมินผล

กผ. หนัตรา อบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุส าหรับ

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานด้านพสัดุ

กค. ชั้น 8 อาคาร 24 1 วนั

กผ.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป หนัตรานางสาวภทัรภรณ์  รองแก้ว85



โครงการอบรมใหค้วามรู้  เร่ือง ข้าราชการ

ไทยไร้ทุจริต

สอ. หอ้งประชุมชั้น 2 อาคาร 23 1 วนั

อบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการรายงาน

ผลการเบกิจ่ายและผลการด าเนินงาน

โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ระยะ3เดือนแรก

ศธ. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 

กรุงเทพ

1 วนั

โครงการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ.2557-2560

มทรส. จ.สมุทรสงคราม 6 วนั

88 นางสาวสุนันทา มณฑปใหญ่ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน งานแผนและ

งบประมาณ

กผ. หนัตรา โครงการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ.2557-2560

มทรส. จ.สมุทรสงคราม 6 วนั

89 นายนุสรณ์  ตรีลาภี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถิติข้อมูลและ

สารสนเทศ

กผ. หนัตรา สัมมนา "Nest-generation TV and 

Ultra-high-speed Network"

มทร.ล้านนา โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 

กรุงเทพ

0.5 วนั

90 นางสาวอุศนา อนงค์เวช นักวิเคราะหน์โยบายและแผน งานแผนและ

งบประมาณ

กผ. หนัตรา โครงการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ.2557-2560

มทรส. จ.นครนายก 2 วนั

91 นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน งานแผนและ

งบประมาณ

กผ. หนัตรา โครงการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ.2557-2560

มทรส. จ.นครนายก 2 วนั

อบรมความรู้เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธใิน

บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 

(Undo)

ส านักงานคลังจังหวดั ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 12ธ.ค.57

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การจัดท าบญัชี

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส าหรับ

สถาบนัอุดมศึกษา

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 7 

อาคารใหม่ กรมบญัชีกลาง

26 ธ.ค.57

โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58

โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14 d.8.58

หนัตรากผ.ติดตามและ

ประเมินผล

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน

นักวชิาการเงินและบญัชี

ช านาญการ

หนัตรากค.เบกิจ่าย

นางสาวรัชชนันท์  ดีมาก87

นางชมัยพร ทองค าชุม92



โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบทะเบยีน

และประมวลผล  มทรส.

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ณ หอ้งประชุมพระพรุิณ ชั้น 

2 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

12พ.ย.57

อบรมความรู้เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธใิน

บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 

(Undo)

ส านักงานคลังจังหวดั ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 12ธ.ค.57

อบรมบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน  รุ่นที่ 1-2

ส านักคุณภาพการศึกษา ณ หอ้งประชุมชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

22-24 ธ.ค.

อบรมหลักสูตร เพิม่ประสิทธภิาพการ

ปฏบิติังานด้านการเงิน  รุ่นที่3

มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. 29-30 ม.ค.58

ฝึกอบรมโครงการตามมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิ จ ระยะ 3 เดือนแรก

กระทรวงการคลัง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ชั้น

 3 หอ้งจูปเิตอร์ กทม.

8 ม.ค.58

ข้าราชการไทยไร้ทุจริต มทรส. หอ้งประชุมศรีพทิยาคาร ชั้น 

2 อ.23 มทรส.

24-ก.พ.-58

ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 3 

อาคาร 23

12-พ.ค.-58

โครงการคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาชีพ

ของบคุลาหกรในมหาวทิยาลัย

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 2 อาคารศรีพทิยาคาร 

มทรส.

24ก.ค.58

โครงการอบรมการใช้งานระบบทะเบยีนและ

ประมวลผล

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน หอ้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น

 2 อาคารวทิยาบริการฯ

22-มิ.ย.-58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการเบกิ

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงานและการ

ประชุม

กองคลัง ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

12มิ.ย.57

โครงการอบรมนักบญัชีและการจัดท า

รายงานการเงินภาครัฐ

กองคลัง ณ ชั้น 2 อาคาร23 มทรส.

กองคลัง

26-27มิ.ย.57

โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการ

บญัชีภาครัฐ ส าหรับบคุลากรของมหาวทิยาลัย

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 1 อาคารใหม่

 กรมบญัชีกลาง

16ม.ค.58

ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 3 

อาคาร 23

12-พ.ค.-58

นักวชิาการเงินและบญัชี

ช านาญการ

หนัตรากค.งบประมาณและ

บญัชี

หนัตรากค.การเงิน

นักวชิาการเงินและบญัชี

ช านาญการ

นางสาววรรณา  แก้วพลอย

นางสาววภิา  ธรรมจารี
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โครงการคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาชีพ

ของบคุลาหกรในมหาวทิยาลัย

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 2 อาคารศรีพทิยาคาร 

มทรส.

24ก.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 มิ.ย.58

อบรมความรู้เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธใิน

บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 

(Undo)

ส านักงานคลังจังหวดั ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 12ธ.ค.57

อบรมบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน  รุ่นที่ 2

ส านักคุณภาพการศึกษา ณ หอ้งประชุมชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

23-24

ฝึกอบรมโครงการตามมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิ  ระยะ 3 เดือนแรก

กระทรวงการคลัง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ชั้น

 3 หอ้งจูปเิตอร์ กทม.

8 ม.ค.58

ข้าราชการไทยไร้ทุจริต มทรส. หอ้งประชุมศรีพทิยาคาร ชั้น 

2 อ.23 มทรส.

24-ก.พ.-58

ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการ

รายงานผลการเบกิจ่ายและผลการด าเนินงาน

โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ระยะ 3 เดือนแรก คร้ังที่ 2

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

หอ้งประชุม 101 

กรมบญัชีกลาง

20 ม.ีค.58

โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58

ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 3 

อาคาร 23

12-พ.ค.-58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4-ม.ิย.-58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18-มิ.ย.-58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารและจูงใจทีมงาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18มิ.ย.58

โครงการอบรมเครือข่ายนักกฎหมาย 9 ราช

มงคล เร่ือง กฎหมายปกครองกับการพสัดุ

มทร.อีสาน โรงแรมเดอะกรีนเนอร่ี รี

สอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

18-20ส.ค.58

พสัดุผู้ปฏบิติังานบริหาร

หนัตรากค.งบประมาณและ

บญัชี

นักวชิาการเงินและบญัชี

ช านาญการ

หนัตรากค.

นางสาววภิา  ธรรมจารี

นางกัณญสร ภยูาธร
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โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการปรับปรุงและ

พฒันาคู่มือขั้นตอนการปฏบิติังาน (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา ณ บา้นท้ายหาดรีสอร์ท อ.

อัมพวา จ.สุมทรสงคราม

26-28พ.ย.57

โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการปทิศทางการ

พฒันางานวเิทศสัมพนัธสู่์ระดับสากล

กองนโยบายและแผน ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

18พ.ค.58

โครงการทางไกลดาวเทียม  การออมและ

การวางแผนชีวติก่อนวยัเกษยีณ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการทางไกลดาวเทียม แนวทางการ

สร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาชีพ

ของบคุลาหกรในมหาวทิยาลัย

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 2 อาคารศรีพทิยาคาร 

มทรส.

24ก.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

พฒันาศักยภาพนักวจิัยประจ าปงีบประมาณ 

2558

สถาบนัวจิัยและพฒันา ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

29ม.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2ก.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ออมและการวางแผนชีวติก่อนวยัเกษยีณ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาชีพ

ของบคุลาหกรในมหาวทิยาลัย

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 2 อาคารศรีพทิยาคาร 

มทรส.

24ก.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบทะเบยีน

และประมวลผล  มทรส.

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน ณ หอ้งประชุมพระพรุิณ ชั้น 

2 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

12พ.ย.57

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

9เม.ย.58

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวชิาการเงินและบญัชี

หนัตรากค.พสัดุพนักงานพมิพ ์ระดับ 3

หนัตรากค.การเงิน

หนัตรากค.บริหารทั่วไปนางกันยา  นวนพจิิตร์

นางอรพนิ พรสมบญุ

นางวราภรณ์  ปุย้ไทย
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โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุลากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58

ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 3 

อาคาร 23

12-พ.ค.-58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

21พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2ก.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18มิ.ย.58

โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

พฒันาศักยภาพนักวจิัยประจ าปงีบประมาณ 

2558

สถาบนัวจิัยและพฒันา ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

29ม.ค.58

โครงการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่

ปฏบิติังานด้านงานบญัชี ผ่าน Web Online

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 101 ชั้น 1 

กรมบญัชีกลาง

16-18ก.พ.58

โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่

ปฏบิติังานด้านงบประมาณและการเงิน ผ่าน

 Web Online

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 101 ชั้น 1 

กรมบญัชีกลาง

19-23 ม.ค.57

โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

อบรมหลักสูตร เพิม่ประสิทธภิาพการ

ปฏบิติังานด้านการเงิน  รุ่นที่3

มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. 29-30 ม.ค.58

หนัตรากค.เบกิจ่ายนักวชิาการเงินและบญัชี

หนัตรากค.งบประมาณและ

บญัชี

นักวชิาการเงินและบญัชี

นักวชิาการเงินและบญัชี หนัตรากค.การเงินนางวราภรณ์  ปุย้ไทย

นางสาวพชัรินทร์  ศิริทรัพย์

นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์
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โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวทิยาลัย 

เพือ่ใหผู้้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และ

ทักษะในการปฏบิติังานยุคใหม่

กองนโยบายและแผน ณ รีสอร์ทบา้นทิพย์สวนทอง 

จ.สุมทรสงคราม

26-28 ม.ค.58

โครงการประชุมแผนยุทธศษสตร์การพฒันา

มหาวทิยาลัยฯ

สอ. ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จ.

สุมทรสงคราม

6-8ม.ีค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

9 เม.ย.58

โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิลปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7พ.ค.58

ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 3 

อาคาร 23

12-พ.ค.-58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาการบริหารทีมงานที่มีความแตกต่าง

กันในหลายด้าน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18มิ.ย.58

โครงการสัมมนาประชาสัมพนัธก์ารใหส้มาชิก

 กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบ านาญ

ตามพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ พ.ศ.2494

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 7 

อาคารใหม่ กรมบญัชีกลาง

10-11 พ.ย.57

อบรมความรู้เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธใิน

บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 

(Undo)ส าหรับเจ้าหน้าที่

ส านักงานคลังจังหวดั ณ โรงแรมวรบรีุ  อโยธยา  

คอนเวนชั่น รีสอร์ท จ.

พระนครศรีอยุธยา

4 ธ.ค.57

โครงการประชุมสัมมนาเพือ่พฒันา

ประสิทธภิาพการบริหารจัดการสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล จ ากัด

ณ อิมภฮิูลล์รีสอร์ทแอนด์สปา

  จ.นครราชสีมา

19-20 มี.ค.58

ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 3 

อาคาร 23

12-พ.ค.-58

หนัตรากค.เบกิจ่ายนักวชิาการเงินและบญัชี

หนัตรากค.เบกิจ่ายนักวชิาการเงินและบญัชี

นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์

นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ร่ืนเริง
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โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟง๎

ความคิดเหน็ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

เสีย งปม.2558

ส านักงานคลังจังหวดั ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์

ราชการจ.พระนครศรีอยุธยา

21พ.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

ประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจ และความสัมพนัธอ์ันดี  ระหวา่ง

สหกรณ์กับหน่วยตัวแทนหกัเงิน ณ ที่จ่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศีกษาธกิาร จ ากัด

อาคารรัชมัชมังคลาภเิษก ชั้น

 3 กระทรวงศึกษา กทม.

10 ม.ิย.58

โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

ทบทวนความรู้ด้านการบริหารงานคลัง 9 

มทร.

มทร.อีสาน ณ โกลด์ เมาท์เท่น วงัน้ าเขียว

 รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

11-13 ม.ค.58

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการ

บญัชีภาครัฐ ส าหรับบคุลากรของมหาวทิยาลัย

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 1 อาคารใหม่

 กรมบญัชีกลาง

16ม.ค.58

โครงการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่

ปฏบิติังานด้านงานบญัชี ผ่าน Web Online

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 101 ชั้น 1 

กรมบญัชีกลาง

16-18ก.พ.58

โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58

ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 3 

อาคาร 23

12-พ.ค.-58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ออมและการวางแผนชีวติก่อนวยัเกษยีณ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16-ก.ค.-58

หนัตรากค.งบประมาณและ

บญัชี

นักวชิาการเงินและบญัชี

หนัตรากค.เบกิจ่ายนักวชิาการเงินและบญัชีนางสาวจารุวรรณ  จันทร์ร่ืนเริง

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี
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โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14ก.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

17-ก.ค.-58

โครงการอบรมการเขียนโครงการและการ

จ าแนกค่าใช้จ่ายในโครงการ

กองคลัง ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

12มิ.ย.57

โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการเบกิ

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงานและการ

ประชุม

กองคลัง ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

12มิ.ย.57

โครงการอบรมนักบญัชีและการจัดท า

รายงานการเงินภาครัฐ

กองคลัง ณ ชั้น 2 อาคาร23 มทรส.

กองคลัง

26-27มิ.ย.57

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4-ม.ิย.-58

นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กค. หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

ทบทวนความรู้ด้านการบริหารงานคลัง 9 

มทร.

มทร.อีสาน ณ โกลด์ เมาท์เท่น วงัน้ าเขียว

 รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

11-13 ม.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

9เม.ย.58

โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิลปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18มิ.ย.58

หนัตรากค.งบประมาณและ

บญัชี

นักวชิาการเงินและบญัชีนางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี

นางสาววมิลพรรณ   เกษรอิน

102

103



นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กค. หนัตรา อบรมหลักสูตร เพิม่ประสิทธภิาพการ

ปฏบิติังานด้านการเงิน  รุ่นที่3

มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. 29-30 ม.ค.58

สัมมนา มาตรการก ากับดูแลด้านการเงินและ

ระบบการควบคุมภายในของ

สถาบนัอุดมศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 

คอนเวนชั่น กทม.

18-มี.ค.-58

โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

9-เม.ย.-58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิลปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7-พ.ค.-58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาการบริหารทีมงานที่มีความแตกต่าง

กันในหลายด้าน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4-ม.ิย.-58

ประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจ และความสัมพนัธอ์ันดี  ระหวา่ง

สหกรณ์กับหน่วยตัวแทนหกัเงิน ณ ที่จ่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศีกษาธกิาร จ ากัด

อาคารรัชมัชมังคลาภเิษก ชั้น

 3 กระทรวงศึกษา กทม.

10 ม.ิย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18มิ.ย.58

นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กค. หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการ

บญัชีภาครัฐ ส าหรับบคุลากรของมหาวทิยาลัย

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 1 อาคารใหม่

 กรมบญัชีกลาง

16ม.ค.58

โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58

ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 3 

อาคาร 23

12-พ.ค.-58

นางสาวสุปวยี์  เรืองสุรัตน์

นางสาวนิศาชล  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

104

105



โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ออมและการวางแผนชีวติก่อนวยัเกษยีณ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14ก.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กค. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การเพิม่

ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานสารบรรณ

ด้วยระบบสารบรรดิเล็กทรอนิกส์

ส านักงานอธกิารบดี ณ โรงแรมภสัูกธารรีสอร์ท จ.

นครนายก

3-4ธ.ค.57

ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 3 

อาคาร 23

12-พ.ค.-58

ศึกษาดูงานกิจกรรมการประกวดกิจกรรม 6 ส สคศ. ณ บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

15 พ.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

9-เม.ย.-58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

21-พ.ค.-58

โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14 d.8.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16-ก.ค.-58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18-มิ.ย.-58

นางสาวนิศาชล  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวนั
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นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กค. หนัตรา โครงการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่

ปฏบิติังานด้านงบประมาณและการเงิน ผ่าน

 Web Online

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 101 ชั้น 1 

กรมบญัชีกลาง

19-23 ม.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

9เม.ย.58

โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7-พ.ค.-58

ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 3 

อาคาร 23

12-พ.ค.-58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาการบริหารทีมงานที่มีความแตกต่าง

กันในหลายด้าน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4-ม.ิย.-58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18-มิ.ย.-58

นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18มิ.ย.58

โครงการอบรมการใช้งานระบบทะเบยีนและ

ประมวลผล

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน หอ้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น

 2 อาคารวทิยาบริการฯ

22-มิ.ย.-58

นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กค. หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

ทบทวนความรู้ด้านการบริหารงานคลัง 9 

มทร.

มทร.อีสาน ณ โกลด์ เมาท์เท่น วงัน้ าเขียว

 รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

11-13 ม.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม รับ 

AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

12มี.ค.58

นางสาวพชิญ์สิณี  พงษส์วสัด์ิ

นางสาวกชพรรณ   บวัค า

นางสาวรัตติกาล  เส้นขาว
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โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

21พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2ก.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม รับ 

AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

12มี.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

21พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

9เม.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7พ.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาการบริหารทีมงานที่มีความแตกต่าง

กันในหลายด้าน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18มิ.ย.58

นางสาวรัตติกาล  เส้นขาว

นางสาวพรวภิา   กล่ินทอง
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นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กค. หนัตรา โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การจัดท าบญัชี

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส าหรับ

สถาบนัอุดมศึกษา

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 7 

อาคารใหม่ กรมบญัชีกลาง

26 ธ.ค.57

โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

ศึกษาดูงานกิจกรรมการประกวดกิจกรรม 6 ส สคศ. ณ บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

15 พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7พ.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กค. หนัตรา โครงการกีฬาเพือ่สุขภาพ  มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

กองพฒันานักศึกษา ณ Sport Center Rmutsb 

(อาคาร 27) มทรส.

29 ก.ค.57

โครงการอบรมการเขียนโครงการและการ

จ าแนกค่าใช้จ่ายในโครงการ

กองคลัง ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

12มิ.ย.57

โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการเบกิ

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงานและการ

ประชุม

กองคลัง ณ หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

12มิ.ย.57

โครงการพฒันาระบบงานแผน งานคลังเพือ่

เข้าสู่ระบบบญัชี 3 มิติ

กองคลัง ณ บา้นกลางอ่าว  รีสอร์ท จ.

ประจวบคีรีขันธ์

4-6 ส.ค.57

โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18มิ.ย.58

นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กค. หนัตรา โครงการประชุมชี้แจงการปฏบิติังานในระบบ

  GFMIS ช่วงส้ินปงีบประมาณ พ.ศ.2557

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งมิราเคิลแกรนด์ บอล

รูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล 

กทม.

5ก.ย.57

นางสาวปวณีา   เชิดสุข

นางสาวกรรณิการ์

นางสาวรุ่งเรือง   ธารีสรรค์
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โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การเพิม่

ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานสารบรรณ

ด้วยระบบสารบรรดิเล็กทรอนิกส์

ส านักงานอธกิารบดี ณ โรงแรมภสัูกธารรีสอร์ท จ.

นครนายก

3-4ธ.ค.57

โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการ

รายงานผลการเบกิจ่ายและผลการด าเนินงาน

โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ระยะ 3 เดือนแรก คร้ังที่ 2

ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

หอ้งประชุม 101 

กรมบญัชีกลาง

20 ม.ีค.58

โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงานบคุคล ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4-ม.ิย.-58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารและจูงใจทีมงาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18-มิ.ย.-58

โครงการอบรมเครือข่ายนักกฎหมาย 9 ราช

มงคล เร่ือง กฎหมายปกครองกับการพสัดุ

มทร.อีสาน โรงแรมเดอะกรีนเนอร่ี รี

สอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

18-20ส.ค.58

นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กค. หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

ทบทวนความรู้ด้านการบริหารงานคลัง 9 

มทร.

มทร.อีสาน ณ โกลด์ เมาท์เท่น วงัน้ าเขียว

 รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

11-13 ม.ค.58

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการพฒันา

ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวธิกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3

ส านักงานคลังจังหวดั หอ้ง 31121 ชั้น 2 อ.100 ป ี

ม.ราชภฎัพระนครศรีอยุธยา

2-ม.ิย.-58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาการบริหารทีมงานที่มีความแตกต่าง

กันในหลายด้าน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

นางสาวรุ่งเรือง   ธารีสรรค์

นางสาวภนิดา  อัตตะสาระ
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โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18มิ.ย.58

นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กค. หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเพือ่พฒันา

ประสิทธภิาพการบริหารจัดการสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล จ ากัด

ณ อิมภฮิูลล์รีสอร์ทแอนด์สปา

  จ.นครราชสีมา

19-20 มี.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

โครงการอบรมการใช้งานระบบทะเบยีนและ

ประมวลผล

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน หอ้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น

 2 อาคารวทิยาบริการฯ

22-มิ.ย.-58

นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กค. หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 3 

อาคาร 23

12-พ.ค.-58

ศึกษาดูงานกิจกรรมการประกวดกิจกรรม 6 ส สคศ. ณ บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

15 พ.ค.58

โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14ก.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18มิ.ย.58

นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กค. หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14 ก.ค.58

นางสาวภนิดา  อัตตะสาระ

นางสาวจินตนา   โพธิ์ศรี

นางสาววชิรญาณ์  เปีย่มผล

นางสาวเอมอร  บญุเคชา
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โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18มิ.ย.58

นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กค. หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  

จิตวทิยาและวาทศปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7-พ.ค.-58

ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพการศึกษา หอ้งประชุมลีลาวดี  ชั้น 3 

อาคาร 23

12-พ.ค.-58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ออมและการวางแผนชีวติก่อนวยัเกษยีณ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16-ก.ค.-58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16-ก.ค.-58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4-ม.ิย.-58

นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม รับ 

AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

12มี.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

21พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2ก.ค.58

โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ กองบริหารงานบคุคล ภสัูกธาร รีสอร์ท จ.นครนายก 1-3ก.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

นางสาววาสนา  ธริพรชัย

นางสาวเอมอร  บญุเคชา

นางสาวคันธรัตน์  หอมสุวรรณ์118
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โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กค. หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ออมและการวางแผนชีวติก่อนวยัเกษยีณ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กค. หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  รับ 

AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

12มี.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

21พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2ก.ค.58

โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ กองบริหารงานบคุคล ภสัูกธาร รีสอร์ท  จ.นครนายก 1-3ก.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กค. หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

นางสาววาสนา  ธริพรชัย

นางสาวชาลินี  ขันธมาศ

นางสาวศิริเพญ็   เมาฬีทอง

นางสาวสาวติรี   สุทธลัิกษณ์

119
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โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

21พ.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2ก.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14ก.ค.58

โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4ม.ิย.58

นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กค. หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

กค. หนัตรา โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารงาน

พสัดุภาครัฐ

ส านักงานคลังจังหวดั ณ หอ้งประชุมส านักงานคลัง

เขต 1

27 ต.ค.57

กค. หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงานบคุคล ณ มทรส. และบรุคไซด์ 

วลัเลย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58

กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4-ม.ิย.-58

กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

18-มิ.ย.-58

นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กค. หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม รับ 

AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

12-มี.ค.-58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7-พ.ค.-58

นางสาวสาวติรี   สุทธลัิกษณ์

นางสาววารี   ศิริวฒัน์

นางสาวพชัรี  เอี่ยมถิน
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โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

21-พ.ค.-58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2-ก.ค.-58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

16ก.ค.58

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4-ม.ิย.-58

นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

พฒันาระบบความคิดเพือ่ความส าเร็จ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

23-เม.ย.-58

หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7-พ.ค.-58

หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานระบบทะเบยีนและ

ประมวลผล

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน หอ้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น

 2 อาคารวทิยาบริการฯ

22-มิ.ย.-58

นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กค. หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58

หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

พฒันาระบบความคิดเพือ่ความส าเร็จ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

23เม.ย.58

หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารจัดการความร่วมมือเพือ่ความส าเร็จ

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

23เม.ย.58

หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7พ.ค.58

หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

7-พ.ค.-58

หนัตรา โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14ก.ค.58

127 นางสาวรินลดา  หนูไชยแกว้ เจา้หน้าที่บริหารฯ ส านักงานคณบดี วส. นนทบรีุ โครงการพฒันาศักยภาพเจา้หน้าที่

ผู้ปฏบิติังานฯ

โรงแรมเอเชียแอร์พอทร์ 17-19 มิย.58

นางสาวพชัรี  เอี่ยมถิน

นางสาววรารัตน์  ไทยประยูร

นายชัยสิริ  ปรีดา126
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128 นางสาวหทัยรัตน์   กลับบรีุ เจา้หน้าที่บริหารฯ ส านักงานคณบดี วส. นนทบรีุ โครงการอบรมการใช้จา่ยงบประมาณ กองนโยบายและแผน อยธุยา หนัตรา 22 มิย. 58

1 นางสาวมณฑาทิพย์  เดือนสุกแสง หวัหน้าส านักงานคณบดี ส านักงานคณบดี บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

2 นางศันสนีย์  รักษเ์ลิศวงศ์ หวัหน้ากลุ่มงานบริหารฯ บริหารและวางแผน บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

3 นางสาวมารีนา  อรุญบญุลือ หวัหน้ากลุ่มงานวชิาการฯ วชิาการและวจิัย บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

4 นางนิสาลินี  พฤทธิ์ตระกูล หวัหน้ากลุ่มงานกิจการฯ กิจการนักศึกษาฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

5 นายวสันต์  ขันธพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กิจการนักศึกษาฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

6 นางสาวฐิติมา  กล่ินระคนธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารและวางแผน บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

7 นางสาวศศิธร  เพยีรอ้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วชิาการและวจิัย บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

8 นางสาวนภคั  คีรีเมฆินทร์ นักวชิาการศึกษา สหกิจศึกษา บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557



9 นางสาวนิ่มนวล  ท่าสระ นักวชิาการศึกษา หลักสูตร บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

10 นางสาวเกวรี  ทรัพย์ประเสริฐ นักวชิาการศึกษา ส านักงานคณบดี บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

11 นางสาวสุวติา  พฤกษอาภรณ์ นักวชิาการศึกษา วชิาการและวจิัย บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

12 นายวธญัํู  วฒันา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กิจการนักศึกษาฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

13 นายพสิิทธิ์  จงอนันต์ตระกูล นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ระบบสารสนเทศฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

14 นางสาวทัศนีย์  แก้วสุก นักวชิาการคอมพวิเตอร์ การจัดการ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

15 นางสาวนาตยา  ภมูิโคกรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารและวางแผน บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

16 นายธรีะวฒัน์  วลิามาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การบญัชี บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

17 นางวรพรรณ  จันเที่ยง
ผู้ปฏบิติังานบริหาร

วชิาการและวจิัย บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

18 นางสาวบษุกร  บญุช่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กิจการนักศึกษาฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

19 นางสาวมลฤดี  สุภแีดน นักวชิาการคอมพวิเตอร์ บริหารและวางแผน บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

20 นางสาวบวัทิพย์  สนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หลักสูตร บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557



21 นางสาวกติกา  เล็กจ าปี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วชิาการและวจิัย บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

22 นายสุจิน สุทธลัิกษณ์
เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายฯ

ระบบสารสนเทศฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

23 นางสาวสุริสา  เลิศฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกันคุณภาพ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

24 นางสาวสุณิสา  สุขไสยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วจิัย บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

25 นายปฐมพงษ ์ ชุ่มเย็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กิจการนักศึกษาฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

แนวคิดพืน้ฐานการจัดการความรู้ ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 17-ธ.ค.-57

การบริหารจัดการความเส่ียง ด้านบริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 18-ธ.ค.-58

26 นางสาวจันทิมา  ปิน่สุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การจตลาด บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

27 นายบญุมี  ด าริหศิ์ลป์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ หนัตรา เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

28 ส.อ. นนทชัย  สิงหห์ว่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ นนทบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

29 นางสาวคียภทัร  นวลเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ นนทบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

30 นางสาวอารีรัตน์  จิตจ านงค์
ผู้ปฏบิติังานบริหาร

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ นนทบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

31 นายนรินทร์  แตงเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ นนทบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

32 นายดนัย  สันทกิจไพบลูย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

33 นางสาวภาวนิี  นาคชุ่ม นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

34 นางสาวพชัรา  สุขสวสัด์ิ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

35 นางสาวบญัจรัตน์  นิรโศก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

36 นางสาวดวงมณี  งามภกัด์ิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557



37 นายธเนตร  ฉววีรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

38 นายธรรมรัตน์  เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

39 นายนัฎฐวธุ  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

40 นางสาวกุลธดิา  มีแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการ

สร้างสุขสู่งาน

ด้านบริหารและวางแผน นครราชสีมา 25-26  ธนัวาคม 

 2557

1 นางสาววภิาพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

2 นางพรธดิา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สวส. นนทบรีุ ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั สวส ศูนย์นนทบรีุ

3 นายรัชตะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สวส. นนทบรีุ หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นายรัชตะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สวส. นนทบรีุ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป ์คร้ังที่ 8

มทร.ศรีวชิัย จังหวดัสงขลา 3 วนั

นายรัชตะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สวส. นนทบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

4 นางสาวขวญัใจ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน งานบริหารทั่วไป สวส. นนทบรีุ ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั สวส ศูนย์นนทบรีุ

5 นางอ าไพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สวส. นนทบรีุ คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน สวส ศูนย์นนทบรีุ

6 นางชนัต ผู้ปฏบิติังานบริหาร งานบริหารทั่วไป สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นางชนัต ผู้ปฏบิติังานบริหาร งานบริหารทั่วไป สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส  ศูนย์หนัตรา 1 วนั

7 นายวฑูิรย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สวส. วาสุกรี โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน

 ประจ าป ี2558

กบ จังหวดัระยอง 3 วนั

8 นางสาวดรุณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สวส. สุพรรณบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

9 นางสาวส้มล้ิม บรรณารักษ์ งานหอ้งสมุด สวส. นนทบรีุ การพฒันาระบบความคิดเพือ่ความส าเร็จ สวส ศูนย์หนัตรา

10 นางสุรีย์ ผู้ปฏบิติังานหอ้งสมุด งานหอ้งสมุด สวส. นนทบรีุ รับ AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน สวส ศูนย์นนทบรีุ

11 นางสาวจันทนา บรรณารักษ์ งานหอ้งสมุด สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั



12 นางสาวกชชพศั บรรณารักษ์ งานหอ้งสมุด สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

13 นางสาววนิดา บรรณารักษ์ งานหอ้งสมุด สวส. วาสุกรี โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

14 นางสายพณิ บรรณารักษ์ งานหอ้งสมุด สวส. วาสุกรี ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั สวส ศูนย์หนัตรา

15 นางสิริลักษณ์ บรรณารักษ์ งานหอ้งสมุด สวส. สุพรรณบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

16 นางสาวระเบยีบ ผู้ปฏบิติังานบริหาร งานหอ้งสมุด สวส. นนทบรีุ โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน

 ประจ าป ี2558

กบ จังหวดัระยอง 3 วนั

17 นางสุวรรณา ผู้ปฏบิติังานบริหาร งานหอ้งสมุด สวส. นนทบรีุ รับ AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน สวส ศูนย์นนทบรีุ

18 นายธาตรี ผู้ปฏบิติังานศูนย์วทิยบริการ งานหอ้งสมุด สวส. สุพรรณบรีุ โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน

 ประจ าป ี2558

กบ จังหวดัระยอง 3 วนั

19 นางชนัดดา ผู้ปฏบิติังานบริหาร งานหอ้งสมุด สวส. หนัตรา การท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

สวส ศูนย์หตัรา

20 นางสาวเบญ็จวรรณ์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานการศึกษา

ด้วยตนเอง

สวส. สุพรรณบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

21 นางบญุชอบ พนักงานพมิพ์ งานการศึกษา

ด้วยตนเอง

สวส. นนทบรีุ รับ AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน สวส ศูนย์นนทบรีุ

22 นายอภสิิทธิ์ นักวชิาการศึกษา งานการศึกษา

ด้วยตนเอง

สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นายอภสิิทธิ์ นักวชิาการศึกษา งานการศึกษา

ด้วยตนเอง

สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

23 นางสาวผกาแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานการศึกษา

ด้วยตนเอง

สวส. หนัตรา ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั สวส ศูนย์หนัตรา

24 นายสนอง ผู้ปฏบิติังานบริหาร งานการศึกษา

ด้วยตนเอง

สวส. หนัตรา AEC กับการเปล่ียนแปลงด้านแรงงานไทย สวส ศูนย์หนัตรา

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั สวส ศูนย์หนัตรา

25 นายพงษพ์นัธุ์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานผลิตส่ือ สวส. สุพรรณบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

26 นายวทิยา นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานผลิตส่ือ สวส. สุพรรณบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

27 นางสาวจุรีพร นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานผลิตส่ือ สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั



นางสาวจุรีพร นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานผลิตส่ือ สวส. หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป ์คร้ังที่ 8

มทร.ศรีวชิัย จังหวดัสงขลา 3 วนั

นางสาวจุรีพร นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานผลิตส่ือ สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

28 นายวรพนัธ์ นักวชิาการโสตทัศนศึกษา งานการศึกษา

ทางไกล

สวส. นนทบรีุ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป ์คร้ังที่ 8

มทร.ศรีวชิัย จังหวดัสงขลา 3 วนั

นายวรพนัธ์ นักวชิาการโสตทัศนศึกษา งานการศึกษา

ทางไกล

สวส. นนทบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

29 นายทรงวฒิุ นักวชิาการโสตทัศนศึกษา งานการศึกษา

ทางไกล

สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส มทรส. ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นายทรงวฒิุ นักวชิาการโสตทัศนศึกษา งานการศึกษา

ทางไกล

สวส. หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป ์คร้ังที่ 8

มทร.ศรีวชิัย จังหวดัสงขลา 3 วนั

นายทรงวฒิุ นักวชิาการโสตทัศนศึกษา งานการศึกษา

ทางไกล

สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส  ศูนย์หนัตรา 1 วนั

30 วา่ที่ร้อยเอกอ านาจ นักวชิาการโสตทัศนศึกษา งานการศึกษา

ทางไกล

สวส. วาสุกรี โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป ์คร้ังที่ 8

มทร.ศรีวชิัย จังหวดัสงขลา 3 วนั

วา่ที่ร้อยเอกอ านาจ นักวชิาการโสตทัศนศึกษา งานการศึกษา

ทางไกล

สวส. วาสุกรี โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส  ศูนย์หนัตรา 1 วนั

31 นางสาววารณี นักวชิาการโสตทัศนศึกษา งานการศึกษา

ทางไกล

สวส. สุพรรณบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

32 นายสมัย ช่างไฟฟา้ งานการศึกษา

ทางไกล

สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นายสมัย ช่างไฟฟา้ งานการศึกษา

ทางไกล

สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

33 นายนัฐพล นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานวศิวกรรม สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั



นายนัฐพล นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานวศิวกรรม สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

34 นายณัฐวฒัน์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานวศิวกรรม สวส. สุพรรณบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

35 นายจตุพร นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานวศิวกรรม สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นายจตุพร นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานวศิวกรรม สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

36 นายจิรวฒัน์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานวศิวกรรม สวส. วาสุกรี โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

37 นายสิริพงษ์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. นนทบรีุ หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นายสิริพงษ์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. นนทบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

38 นายฐิตินันท์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. นนทบรีุ หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นายฐิตินันท์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. นนทบรีุ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป ์คร้ังที่ 8

มทร.ศรีวชิัย จังหวดัสงขลา 3 วนั

นายฐิตินันท์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. นนทบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

39 นางสาวศุภานัน นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นางสาวศุภานัน นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป ์คร้ังที่ 8

มทร.ศรีวชิัย จังหวดัสงขลา 3 วนั

นางสาวศุภานัน นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1

40 นายศรัณย์พงษ์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั



นายศรัณย์พงษ์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. หนัตรา

41 นายธนากร นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นายธนากร นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป ์คร้ังที่ 8

มทร.ศรีวชิัย จังหวดัสงขลา 3 วนั

นายธนากร นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

42 นายบริุนท์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นายบริุนท์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานบริการ

สารสนเทศ

สวส. หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป ์คร้ังที่ 8

มทร.ศรีวชิัย จังหวดัสงขลา 3 วนั

43 นายนภดล นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. นนทบรีุ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการ

ความรู้ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิต

พฒันศิลป ์คร้ังที่ 8

มทร.ศรีวชิัย จังหวดัสงขลา 3 วนั

นายนภดล นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. นนทบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

44 นางสาวมุทิตา นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. วาสุกรี โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

45 นางสาวปรางค์วไิล นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

46 นายพนัธฤทธิ์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั



47 นายทัตเทพ ช่างไฟฟา้ งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. วาสุกรี โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน

 ประจ าป ี2558

กบ จังหวดัระยอง 3 วนั

48 นายศราวฒิุ ผู้ปฏบิติังานบริหาร งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. วาสุกรี ภาษาอังกฤษในชีวติิประจ าวนั สวส ศูนย์วาสุกรี

49 นายชรัช ผู้ปฏบิติังานบริหาร งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นายชรัช ผู้ปฏบิติังานบริหาร งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

50 นายประภาส นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. สุพรรณบรีุ AEC กับการเปล่ียนแปลงแรงงานไทย สวส ศูนย์สุพรรณบรีุ

51 นายกรันต์ ผู้ปฏบิติังานหอ้งปฏบิติัการ งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. สุพรรณบรีุ การพฒันาความคิดเพือ่ความส าเร็จ ส่วส ศูนย์สุพรรณบรีุ

52 นายพรชัย ผู้ปฏบิติังานหอ้งปฏบิติัการ งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. สุพรรณบรีุ รับ AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน สวส ศูนย์สุพรรณบรีุ

53 นายธนากร ผู้ปฏบิติังานบริหาร งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. นนทบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั

54 นายสุวชิัย นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. หนัตรา หลักสูตรการสร้างรายงานอัจฉริยะภายใน

หน่วยงานด้วย Business Intelligence

สวส ศูนย์หนัตรา 5 วนั

นายสุวชิัย นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานซ่อมบ ารุง

คอมพวิเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส. หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวทิยาลัย

สวส ศูนย์หนัตรา 1 วนั



28

28

28

28

7  - 

7  - 

6  - 

7  - 

7  - 

7  - 

7  - 

7  - 

14 6,910.00

แบบรายงาน SP613
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ต าแหน่ง สาขา/งาน คณะ/สถาบนั/

ส านัก/กอง

ศูนย์

รวมทัง้สิ้น

1 นางสาวสมหญิง  ดาวเรือง เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

 (speex)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2-ก.ค.-58 3

2 นางสาวพทุธษิา แสนแก้ว เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

 (speex)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2-ก.ค.-58 3

3 นางสาววจิิตรา กล่ันน้ าทิพย์ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

 (speex)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2-ก.ค.-58 3

4 นางสาวศิรดา สุคันธจันทร์ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

 (speex)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2-ก.ค.-58 3

5 นางสาวเพญ็วดี  กางถิ่น เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

 (speex)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2-ก.ค.-58 3

6 นางสาวชานิดา  ไกรสมเลิศ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

 (speex)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2-ก.ค.-58 3

นางสาวชานิดา  ไกรสมเลิศ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

 (speex)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2-ก.ค.-58 3

7 นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควฒัน์ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

 (speex)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2-ก.ค.-58 3

8 นางสาวอภริดี มีแสงเพชร เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

 (speex)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2-ก.ค.-58 3

9 นางสาวบษุบา สภาพไทย เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานคณบดี ทอ. หนัตรา อบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

 (speex)

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมูิ (สวส.)

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2-ก.ค.-58 3

10 นางสาวเกวรี  ทรัพย์ประเสริฐ นักวชิาการศึกษา ส านักงานคณบดี บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส. 09.00-12.00 3

11 นางสาวมลฤดี  สุภแีดน นักวชิาการ

คอมพวิเตอร์

บริหารและวางแผน บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส.
09.00-12.01 3

12 นางสาวฐิติมา  กล่ินระคนธ์ เจ้าเหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

บริหารและวางแผน บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส.
09.00-12.01 3

13 นายวธญัํู   วฒันา เจ้าเหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

กิจการนักศึกษาฯ บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส.
09.00-12.01 3

แบบรายงาน SP613

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

บคุลากรสายสนับสนุนทีไ่ดร้บัการเพ่ิมพูนความรู้ดา้นภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในเวลา 1 ปี

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สังกัด หลักสูตร หน่วยงานที่จัด สถานที่ ระยะเวลา จ านวนชั่วโมงที่

ได้รับการพฒันา



14 นางสาวบษุกร  บญุช่วย เจ้าเหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

กิจการนักศึกษาฯ บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส.
09.00-12.01 3

15 นางสาวมารีนา  อรุณบญุลือ เจ้าเหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

วชิาการและวจิัย บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส.
09.00-12.01 3

16 นางสาวกติกา  เล็กจ าปี เจ้าเหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

วชิาการและวจิัย บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส.
09.00-12.01 3

17 นางสาวนภคั  คีรีเมฆินทร์ นักวชิาการศึกษา วชิาการและวจิัย บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส. 09.00-12.01 3

18 นางสาวศศิธร  เพยีรอ้อย เจ้าเหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

วชิาการและวจิัย บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส.
09.00-12.01 3

19 นางสาวสุวติา  พฤกษอาภรณ์ นักวชิาการศึกษา วชิาการและวจิัย บท. วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส. 09.00-12.01 3

20 นายนริทร์  แตงเจริญ เจ้าเหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานรอง

คณบดี

บท. นนทบรีุ การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส.
09.00-12.01 3

21 นายดนัย  สันทกิจไพบลูย์ เจ้าเหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานรอง

คณบดี

บท. สุพรรณบรีุ การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส.
09.00-12.01 3

22 นางสาวอัจฉราพรรณ คชเดช นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน

งานแผนและ

งบประมาณ

กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

23 นางสาวอรุณศรี จันทรัตนา นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน

งานแผนและ

งบประมาณ

กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

24 น.ส.ศิรินุต สุทธลัิกษณ์ จนท.บริหารงาน

ทั่วไป

บริหารงานทั่วไป กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

25 นางสาวอุศนา อนงค์เวช นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน

งานแผนและ

งบประมาณ

กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

26 นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน

งานแผนและ

งบประมาณ

กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

27 นางสาวสุนันทา มณฑปใหญ่ นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน

งานแผนและ

งบประมาณ

กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

28 นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน

งานติดตามและ

ประเมินผล

กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

29 นางสาวศิระยา กรีพฒัน์ นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน

งานติดตามและ

ประเมินผล

กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

30 นางสาวชิดชนก นิลพลับ นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน

งานติดตามและ

ประเมินผล

กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

31 นายนุสรณ์ ตรีลาภี นักวชิาการ

คอมพวิเตอร์

งานสถิติข้อมูล

และสารสนเทศ

กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Program SPEEXX)

สวส. ชั้น 3 หอ้ง E-Learning

อาคารวทิยบริการฯ ศูนย์

วาสุกรี

ชั้น 2 หอ้งศูนย์การศึกษา

ด้วยตนเอง อาคารวทิย

บริการฯ หนัตรา



32 นางสาวมัลลิกา แก้วสุกใส นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน

งานสถิติข้อมูล

และสารสนเทศ

กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

33 นางสาวธารารัตน์ สุขไชย นักวเิคราะห์

นโยบายและแผน

งานสถิติข้อมูล

และสารสนเทศ

กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

34 นางสาวนารี สุวรรณะ นักวเิทศสัมพนัธ์ งานวเิทศสัมพนัธ์ กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

35 นางสาวไพลิน สงวนจิตต์ นักวเิทศสัมพนัธ์ งานวเิทศสัมพนัธ์ กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

36 นางสาวชุติมา ยิ้มพงษ์ นักวเิทศสัมพนัธ์ งานวเิทศสัมพนัธ์ กผ. หนัตรา 0.5 วนั 3.5

37 นางชมัยพร  ทองค าชุม นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการเบกิจ่าย กค. หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

38 นางสาววรรณา  แก้วพลอย นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการการเงิน กค. หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

39 นางกันยา  นวนพจิิตร์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการบริหารทั่วไป กค. หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)  (2)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

41 นางสาวปวณีา นักวชิาการเงินและบญัชีงบประมาณและ

บญัชี

กค. หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)  (2)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 6

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

43 นางสาวชาลินี  ขันธมาศ นักวชิาการเงินและบญัชีงบประมาณและ

บญัชี

กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)  (2)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 6

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)  (2)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 6

42

หนัตรากค.งบประมาณและ

บญัชี

นักวชิาการเงินและบญัชีนางสาวนิศาชล  พรหมสาขา ณ สกลนคร 44

หนัตรากค.งบประมาณและ

บญัชี

นักวชิาการเงินและบญัชีนางสาวพชัรินทร์

หนัตรากค.งบประมาณและ

บญัชี

นักวชิาการเงินและบญัชีนางสาวฐิติรัตน์  ฤกษศ์รีรี40

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Program SPEEXX)

สวส.

ชั้น 2 หอ้งศูนย์การศึกษา

ด้วยตนเอง อาคารวทิย

บริการฯ หนัตรา



โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

45 นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กค. หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

46 นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ร่ืนเริง นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั  (2)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

47 นางสาวกรรณิการ์  อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กค. หนัตรา 3

48 นางสาวรุ่งเรือง  ธารีสรรค์ นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (2)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (2)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

51 นางสาวกชพรรณ  บวัค า นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กค. หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

52 นางสาวรัตติกาล  เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กค. หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

53 นางสาวพรวภิา  กล่ินทอง นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (2)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (2)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

54 หนัตรากค.เบกิจ่ายนักวชิาการเงินและบญัชีนางสาวจินตนา โพธิ์ศรี

49

หนัตรากค.การเงินนักวชิาการเงินและบญัชีนางวราภรณ์  ปุย้ไทย50

หนัตรากค.การเงินนักวชิาการเงินและบญัชีนางสาววมิลพรรณ  เกษรอิน

หนัตรากค.งบประมาณและ

บญัชี

นักวชิาการเงินและบญัชีนางสาวนิศาชล  พรหมสาขา ณ สกลนคร 44



55 นางสาวสาวติรี  สุทธลัิกษณ์ นักวชิาการเงินและบญัชีงบประมาณและ

บญัชี

กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

56 นางสาววาสนา  ธริพรชัย นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

57 นางสาวศิริเพญ็  เมาฬีทอง นักวชิาการเงิน

และบญัชี

เบกิจ่าย กค. หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

1 นางสาวนฤมล  ชินวฒิุโรจน์ นักวชิาการ

ศึกษา

วชิาการ วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

2 นางจติราภา  ขมสันเทียะ เจา้ที่

บริหารงานทั่วไป

บริหาร วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

3 นางสาวอรวรรณ  บา้นศาลเจา้ นักวชิาการ

ศึกษา

หวัหน้างาน

วชิาการ

วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

4 นางสาวนงค์ลักษณ์ เพง่พศิ นักวชิาการ

ศึกษา

หวัหน้างาน

กจิการ

วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

59 หนัตรากค.การเงินนักวชิาการเงินและบญัชีนางสาววรารัตน์  ไทยประยูร

หนัตรากค.เบกิจ่ายนักวชิาการเงินและบญัชีนางสาวพชัรี  เอี่ยมถิน58



5 นางอจัฉรา  พลอยสดใส เจา้ที่

บริหารงานทั่วไป

สหกจิศึกษา วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

6 นางสาวดมิสา  คชวงศ์ เจา้ที่

บริหารงานทั่วไป

หวัหน้า

ส านักงาน

วส. ศูนยสุ์พรรณ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

7 นางสาวนิตยา  กรัดเพช็ร์ เจา้ที่

บริหารงานทั่วไป

สารบญั

ส านักงาน

วส. ศูนยสุ์พรรณ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

8 นางรัตนา  วาสนาสุขสันต์ เจา้ที่

บริหารงานทั่วไป

ประกนัคุณภาพ วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

9 นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกจิ เจา้ที่

บริหารงานทั่วไป

หวัหน้า

ส านักงาน

วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

10 นางสาวหทัยรัตน์ กลับบรีุ เจา้ที่

บริหารงานทั่วไป

คลังและแผน วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

11 นางสาวสุขจติร  ยิม้แยม้ เจา้ที่

บริหารงานทั่วไป

สารบญั

ส านักงาน

วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35



12 นางสาวศุภลักษณ์ บญุเชย นักวชิาการ

คอมพวิเตอร์

ประชาสัมพนัธ์ วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

13 นายปญ๎ญา  ลูกพลับ เจา้ที่

บริหารงานทั่วไป

วชิาการ วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

14 นางพรพรรณ สุขกอ้น เจา้ที่

บริหารงานทั่วไป

บริการวชิาการ วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

15 นางสาวรินรดา  หนูไชยแกว้ เจา้ที่

บริหารงานทั่วไป

กจิการ วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

16 นางสาวสุพรรณี  พึง่ภกัดี ผู้ปฏบิติับริหาร ผู้ปฎบิติังาน

ประจ าสาขา

วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

17 นางสุกญัญา  วฒิุพนัธ์ ผู้ปฏบิติับริหาร ผู้ปฎบิติังาน

ประจ าสาขา

วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

18 นายธงชัย  ฉายอรุณ ผู้ปฏบิติับริหาร ผู้ปฎบิติังาน

ประจ าสาขา

วส. ศูนยสุ์พรรณ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35



19 นางผกา  ใหม่ดี ผู้ปฏบิติับริหาร ผู้ปฎบิติังาน

ประจ าสาขา

วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

20 นายเชาวลิต  รักษาวงษ์ ผู้ปฏบิติับริหาร ผู้ปฎบิติังาน

ประจ าสาขา

วส. ศูนยน์นทบรีุ หลักสูตรการสนทนาภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนัและส านักงาน (English

  For Everyday Use and Office)

คณะวศิวกรรมศาสตร์ฯ นนทบรีุ อาคาร 18 ชั้น 6 19-23 พ.ค. 58 35

1 นางสาวเกวรี  ทรัพย์ประเสริฐ นักวชิาการศึกษา ส านักงานคณบดี บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วก. 09.00-12.00 3

ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

2 นางสาวมลฤดี  สุภแีดน นักวชิาการ

คอมพวิเตอร์

บริหารและวางแผน บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วก.
09.00-12.00 3

ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

3 นางสาวฐิติมา  กล่ินระคนธ์ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

บริหารและวางแผน บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วก.
09.00-12.00 3

ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

4 นายวธญัํู  วฒันา เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

กิจการนักศึกษาฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วก.
09.00-12.00 3

ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

5 นางสาวบษุกร  บญุช่วย เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

กิจการนักศึกษาฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วก.
09.00-12.00 3

ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

6 นางสาวมารีนา  อรุญบญุลือ หวัหน้างาน

วชิาการและวจิัย

วชิาการและวจิัย บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วก.
09.00-12.00 3

ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

7 นางสาวกติกา  เล็กจ าปี เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

วชิาการและวจิัย บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วก.
09.00-12.00 3

ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

8 นางสาวนภคั  คีรีเมฆินทร์ นักวชิาการศึกษา สหกิจศึกษา บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วก. 09.00-12.00 3

ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

9 นางสาวศศิธร  เพยีรอ้อย เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

วชิาการและวจิัย บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วก.
09.00-12.00 3



ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

10 นางสาวสุวติา  พฤกษอาภรณ์ นักวชิาการศึกษา วชิาการและวจิัย บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วก. 09.00-12.00 3

ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

11 นายนรินทร์  แตงเจริญ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ นนทบรีุ การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วน.
13.00-16.00 3

ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

12 นายดนัย  สันทกิจไพบลูย์ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรณบรีุ การใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สวส. วทิยบริการ วส.
13.00-16.00 3

ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

13 นางสาวมณฑาทิพย์  เดือนสุกแสง หวัหน้าส านักงาน

คณบดี

ส านักงานคณบดี บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

14 นางศันสนีย์  รักษเ์ลิศวงศ์ หวัหน้ากลุ่มงาน

บริหารฯ

บริหารและวางแผน บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

15 นางนิสาลินี  พฤทธิ์ตระกูล หวัหน้ากลุ่มงาน

กิจการฯ

กิจการนักศึกษาฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

16 นายวสันต์  ขันธพร เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

กิจการนักศึกษาฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

17 นางสาวนิ่มนวล  ท่าสระ นักวชิาการศึกษา หลักสูตร บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

18 นายพสิิทธิ์  จงอนันต์ตระกูล นักวชิาการ

คอมพวิเตอร์

ระบบสารสนเทศฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

19 นางสาวทัศนีย์  แก้วสุก นักวชิาการ

คอมพวิเตอร์

การจัดการ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

20 นางสาวนาตยา  ภมูิโคกรักษ์ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

บริหารและวางแผน บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

21 นายธรีะวฒัน์  วลิามาศ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

การบญัชี บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

22 นางวรพรรณ  จันเที่ยง ผู้ปฏบิติังานบริหาร วชิาการและวจิัย บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

23 นางสาวบวัทิพย์  สนทอง เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

หลักสูตร บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

24 นายสุจิน สุทธลัิกษณ์ เจ้าหน้าที่วเิคราะหน์โยบายฯระบบสารสนเทศฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

25 นางสาวสุริสา  เลิศฤทธิ์ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ประกันคุณภาพ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

26 นางสาวสุณิสา  สุขไสยา เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

วจิัย บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6



27 นายปฐมพงษ ์ ชุ่มเย็น เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

กิจการนักศึกษาฯ บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

28 นางสาวจันทิมา  ปิน่สุวรรณ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

การจตลาด บริหารธรุกิจฯ วาสุกรี ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

29 นายบญุมี  ด าริหศิ์ลป์ นักวชิาการ

คอมพวิเตอร์

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ หนัตรา ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

30 ส.อ. นนทชัย  สิงหห์ว่ง เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ นนทบรีุ ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

31 นางสาวคียภทัร  นวลเขียว เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ นนทบรีุ ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

32 นางสาวอารีรัตน์  จิตจ านงค์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ นนทบรีุ ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม 09.0 - 16.00 6

33 นางสาวภาวนิี  นาคชุ่ม นักวชิาการ

คอมพวิเตอร์

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

34 นางสาวพชัรา  สุขสวสัด์ิ นักวชิาการ

คอมพวิเตอร์

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

35 นางสาวบญัจรัตน์  นิรโศก เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

36 นางสาวดวงมณี  งามภกัด์ิ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

37 นายธเนตร  ฉววีรรณ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

38 นายธรรมรัตน์  เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

39 นายนัฎฐวธุ  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6

40 นางสาวกุลธดิา  มีแก้ว เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป

ส านักงานรองศูนย์ บริหารธรุกิจฯ สุพรรบรีุ ภาษาอังกฤษเพือ่การปฏบิติังาน บริหารและวางแผน หอ้งประชุม กลาโหม
09.0 - 16.00 6



  -  

  -  

  -  

  -  

  -  

  -  

  -  

  -  

  -  

แบบรายงาน SP613

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

บคุลากรสายสนับสนุนทีไ่ดร้บัการเพ่ิมพูนความรู้ดา้นภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในเวลา 1 ปี

งบประมาณ
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ต าแหน่ง สาขา/งาน คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง ศูนย์

1 นางสาวพชัราภรณ์  จนัทร์ฉาย ผู้อ านวยการ - กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. ร่วมเสวนาในกจิกรรม "แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ

ชมุชนนักปฏิบัติ"

มทร.ศรีวิชยั อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 7 

รอบพระชนมพรรษา มทร.

ศรีวิชยั อ.เมือง จ.สงขลา

 4-6 กมุภาพนัธ์ 2558 14 -

2. อบรมหลักเกณฑ์เตรียมความพร้อมเขา้สู่

อาเซียนฯ

ส านักคุณภาพการศึกษา 

มทร.สุวรรณภูมิ

บริษัท โฟกสั พลัส จ ากดั  12-13 กมุภาพนัธ์ 

2558

14 -

3. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

2 นายนิวัฒน์  ทองค า บุคลากร งานทะเบียนประวัติ

และสวัสดิการ

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการแกน่ายจา้ง

เพือ่จดัท าขอ้มูลประกนัสังคมเป็นส่ืออเิล็กทรอนิกส์

ส านักงานประกนัสังคม

จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา

วิทยาลัยเทคโนโลยี

พาณิชยการอยธุยา

 11 ตุลาคม 2557 7 63

2. โครงการชี้แจงนายทะเบียนและผู้มีหน้าที่

จดัท าฐานขอ้มูลบุคลากรภาครัฐ

ส านักงานคลังเขต 1 โรงแรมวรบุรี อโยธยา จ.

พระนครศรีอยธุยา

 5 มีนาคม 2558 7 -

3. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

4. ปฐมนิเทศพนักงานบรรจใุหม่ ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล ภูสักธารี รีสอร์ท จ.

นครนายก

 1-2 กรกฎาคม 2558 14 -

5. พฒันาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนส ารอง

เล้ียงชพีและภาษีอากร รุ่นที่ 4

สมาคมกองทุนส ารอง

เล้ียงชพี

โรงแรมอะริสต้ัน สุขมุวิท 24

 กรุงเทพฯ

 3 กรกฎาคม 2558 7 -

6. การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบงบ

ด าเนินงานและค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ

กองคลัง มทร.สุวรรณภูมิ ห้องประชมุชั้น 8 อาคาร 24

 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 23 กรกฎาคม 2558 7 -

3 นางสาววิภา  สุวรรณาภิรมย์ บุคลากร งานทะเบียนประวัติ

และสวัสดิการ

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. โครงการสัมมนาประชาสัมพนัธ์การให้สมาชกิ 

กบข. โยสมัครใจกลับไปเลือกรับบ านาญ พรบ. 

2494

กรมบัญชกีลาง กรมบัญชกีลาง  10-11 พฤศจกิายน 

2557

14 49

2. ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกบัการกลับไปใชสิ้ทธิ

บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 (Undo) 

ส าหรับเจา้หน้าที่

ส านักงานคลังจงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา

ส านักงานคลังจงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา

 4 ธันวาคม 2557 7 -

จ านวน

ชั่วโมง
งบประมาณ

แบบรายงาน SP613

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558

บคุลากรสายสนับสนุนที่ไดร้ับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณท์ี่เก่ียวข้องกับการปฏิบตังิาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในเวลา 1 ปี

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล
สังกัด

หลักสูตร หน่วยงานที่จดั สถานที่ ระยะเวลา



3. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟง๎

ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กจิกรรม

บ าเหน็จบ านาญสัญจร)

ส านักงานคลังจงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา 

ร่วมกบัส านักงานคลังเขต 1

ศูนยร์าชการจงัหวัด

พระนครศรีอยธุยา ห้อง

ประชมุ 1 ชั้น 3

 21 พฤษภาคม 2557 7 -

4. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

4 นางสาวแพรวพรรณ  จนัทรศัพท์ นิติกร งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. สัมมนาเชงิปฏิบัติการเพือ่ปรับปรุงแกไ้ขคู่มือ

การบังคับคดี

ส านักงานการบังคับคดี  

ส านักงานอยัการสูงสุด

อาคาร 170 ส านักงาน

อยัการสูงสุด กรุงเทพฯ

 4 ธันวาคม 2557 7 35

2. โครงการปลูกจติส านึกในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตให้กบัเครือขา่ยภาครัฐ

ต่อต้านการทุจริต

ส านักงานอธิการบดี ห้องประชมุศรีพทิยาคาร 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 24 กมุภาพนัธ์ 2558 7 -

3. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

5 นางสาวกสัยา  สุพล นิติกร งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. สัมมนาเชงิปฏิบัติการเพือ่ปรับปรุงแกไ้ขคู่มือ

การบังคับคดี

ส านักงานการบังคับคดี  

ส านักงานอยัการสูงสุด

อาคาร 170 ส านักงาน

อยัการสูงสุด กรุงเทพฯ

 4 ธันวาคม 2557 7 91

2. โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการหัวขอ้

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รุ่นที่

 2

ส านักคุณภาพการศึกษา 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุชั้น 8 อาคาร 24

 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 23-24 ธันวาคม 2557 14 -

3. การประชมุสัมมนา เร่ือง พรบ.การอ านวย

ความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558

ส านักงาน ก.พ.ร. โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ  11 กมุภาพนัธ์ 2558 7 -

4. อบรมการใชง้านระบบงานความรับผิดทาง

ละเมิดและแพง่

กรมบัญชกีลาง ม.ราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  12 กมุภาพนัธ์ 2558 7 -

5. การประชมุสัมมนาทางวิชาการและ

นิทรรศการทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง 

ชมุชนบนฐานความรู้ สู่สังคมแห่งความสุข

สถาบันวิจยัและพฒันา 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุสุวรรณภูมิ 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 20 มกราคม 2558 7 -

6. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

7. ประชมุเชงิปฏิบัติการ พรบ.การศึกษาแหน่ง

ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิม่เติม

ส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.

พระนครศรีอยธุยา

 1-3 กรกฎาคม 2558 21 -

8. ระบบด้านความรับผิดทางละเมิดและแพง่ กรมบัญชกีลาง กรมบัญชกีลาง  28 กรกฎาคม 2558 7 -

6 นางสาวภาวิณี  ชนูุ้ย บุคลากร งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการเพิม่

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสารบรรณด้วย

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์

ส านักงานอธิการบดี โรงแรมภูสักธาร   รีสอร์ท 

จ.นครนายก และอาคาร

วิทยบริการ มทร.สุวรรณภูมิ

 ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา 

หันตรา

 3-4, 8 ธันวาคม 2557 21 140

2. โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการหัวขอ้

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รุ่นที่

 1

ส านักคุณภาพการศึกษา 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุชั้น 8 อาคาร 24

 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 22 ธันวาคม 2557 7 -



3. โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการหัวขอ้

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รุ่นที่

 2

ส านักคุณภาพการศึกษา 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุชั้น 8 อาคาร 24

 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 23-24 ธันวาคม 2557 14 -

4. โครงการอบรมสัมมนาระเบียบว่าด้วยพสัดุ

ส าหรับเจา้หน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง มทร.สุวรรณภูมิ ห้องประชมุชั้น 8 อาคาร 24

 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 8 มกราคม 2558 7 -

5. การประชมุสัมมนาทางวิชาการและ

นิทรรศการทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง 

ชมุชนบนฐานความรู้ สู่สังคมแห่งความสุข

สถาบันวิจยัและพฒันา 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุสุวรรณภูมิ 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 20 มกราคม 2558 7 -

6. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยกจิกรรม : แลกเปล่ียน

แนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา 2557

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุชั้น 9-10 อาคาร

 24 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 16 มกราคม 2558 7 -

7. การพฒันาระบบความคิดเพือ่ความส าเร็จ ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.

สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 23 เมษายน 2558 7 -

8. การบริหารจดัการสมัยใหม่ประจ าปี 2558 

เร่ือง การพฒันาทักษะหัวหน้างานยคุใหม่

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.

สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 21 พฤษภาคม 2558 7 -

9. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการ

จดัท าแผนงานโครงการและการวางแผน

งบประมาณฯ

กองนโยบายและแผน ห้องประชมุชั้น 8 อาคาร 24

 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 22-23 มิถนุายน 2558 14 -

10. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

11. โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพือ่พฒันา

ศักยภาพบุคลากรประสานกจิเครือขา่ย ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ มทร.สุวรรณภูมิ

งานประชาสัมพนัธ์ 

กองกลาง

ห้องประชมุชั้น 10 อาคาร 

24 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 13-14 สิงหาคม 2558 14 -

12. การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบงบ

ด าเนินงานและค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ

กองคลัง มทร.สุวรรณภูมิ ห้องประชมุชั้น 8 อาคาร 24

 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 23 กรกฎาคม 2558 7 -

13. โครงการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมทาง

วิชาชพีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานนิติการ กอง

บริหารงานบุคคล

ห้องประชมุศรีพทิยาคาร 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 24 กรกฎาคม 2558 7 -



7 นางสาวราตรี  ศิริวัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการเพิม่

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสารบรรณด้วย

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์

ส านักงานอธิการบดี โรงแรมภูสักธาร   รีสอร์ท 

จ.นครนายก และอาคาร

วิทยบริการ มทร.สุวรรณภูมิ

 ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา 

หันตรา

 3-4, 8 ธันวาคม 2557 21 42

2. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

8 นายพจน์ชนก  สมบัติ นิติกร งานนิติการ กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. สัมมนาความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย ส านักงานพฒันาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จ.

พระนครศรีอยธุยา

 28 ตุลาคม 2557 7 63

2. การพฒันาระบบทางกฎหมายของ

สถาบันอดุมศึกษาเพือ่การรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย

โรงแรมเอเชยี กรุงเทพฯ  23 ธันวาคม 2557 7 -

3. ประชมุชี้แจงแนวทางเขา้ร่วมโครงการพฒันา

ก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา

โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  22 มกราคม 2558 7 -

4. การประชมุสัมมนา เร่ือง พรบ.การอ านวย

ความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558

ส านักงาน ก.พ.ร. โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ  11 กมุภาพนัธ์ 2558 7 -

5. โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กจิกรรมแลกเปล่ียน

แนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ปี 57

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุชั้น 9-10 อาคาร

 24 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 16 มกราคม 2558 7 -

6. การประชมุสัมมนาทางวิชาการและ

นิทรรศการทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง 

ชมุชนบนฐานความรู้ สู่สังคมแห่งความสุข

สถาบันวิจยัและพฒันา 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุสุวรรณภูมิ 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 20 มกราคม 2558 7 -

7. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

9 นางสาวนุชศจ ี ส าเภาลอย เจา้หน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป

งานบริหารทั่วไป กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. โครงการอบรมสัมมนาระเบียบว่าด้วยพสัดุ

ส าหรับเจา้หน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง มทร.สุวรรณภูมิ ห้องประชมุชั้น 8 อาคาร 24

 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 8 มกราคม 2558 7 105

2. พฒันาบุคลากร มทร.ส. สู่ความเป็นมืออาชพี

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.

สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 29 เมษายน - 1 

พฤษภาคม 2558

21 -

3. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตรการ

จดัท าแผนงานโครงการและการวางแผน

งบประมาณฯ

กองนโยบายและแผน ห้องประชมุชั้น 8 อาคาร 24

 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 22-23 มิถนุายน 2558 14 -

4. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -



5. การวิจยัสถาบัน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน

ส านักงานอธิการบดี ห้องประชมุชั้น 8 อาคาร 24

 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 20-21 สิงหาคม 2558 14 -

6. การบริหารจดัการสมัยใหม่ Change Within 

You

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.

สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 2 กรกฎาคม 2558 7 -

7. Google Apps for Education ส าหรับ มทร.ส. ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.

สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 13-14 กรกฎาคม 2558 14 -

8. การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบงบ

ด าเนินงานและค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ

กองคลัง มทร.สุวรรณภูมิ ห้องประชมุชั้น 8 อาคาร 24

 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 23 กรกฎาคม 2558 7 -

10 นางสาวพรทิพย ์ พึง่ออ่น บุคลากรช านาญการ งานพฒันาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยกจิกรรม : แลกเปล่ียน

แนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา 2557

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุชั้น 9-10 อาคาร

 24 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 16 มกราคม 2558 7 35

2. การประชมุสัมมนาทางวิชาการและ

นิทรรศการทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง 

ชมุชนบนฐานความรู้ สู่สังคมแห่งความสุข

สถาบันวิจยัและพฒันา 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุสุวรรณภูมิ 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 20 มกราคม 2558 7 -

3. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

11 นางสาววรางคณา  เอมฉวี นักวิชาการ

คอมพวิเตอร์

งานทะเบียนประวัติ

และสวัสดิการ

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กจิกรรมแลกเปล่ียน

แนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ปี 57

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุชั้น 9-10 อาคาร

 24 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 16 มกราคม 2558 7 42

2. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

3. โครงการอบรมและทดสอบใบรับรอง

มาตรฐานสากล หลักสูตร MOS 2013

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้อง e-learning ชั้น 3 

อาคารวิทยบริการ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา วาสุกรี

 3-4 สิงหาคม 2558 14 -

12 นางสาวพชิญพร  ค าเจริญ บุคลากร งานพฒันาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. อบรมการใชง้านระบบงานความรับผิดทาง

ละเมิดและแพง่

กรมบัญชกีลาง ม.ราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  13 กมุภาพนัธ์ 2558 7 42

2. ร่วมประชมุรับฟง๎ความคิดเห็นร่างระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ขา้ราชการไป

ศึกษาต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส 

กรุงเทพฯ

 24 มีนาคม 2558 7 -



3. โครงการติดตามนักเรียนทุน (ในประเทศ) 

โครงการพฒันาก าลังคนด้านมนุษยศ์าสตร์และ

สังคมศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา

โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ 

กรุงเทพฯ

 31 มีนาคม 2558 7 -

4. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

13 นางสาวจนัทร  ศรีชาติ บุคลากร งานทะเบียนประวัติ

และสวัสดิการ

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. ประชมุสัมมนาเพือ่พฒันาเครือขา่ยการ

บริหารงานบุคคล 9 มทร.

มทร.อสีาน สวนสุชาดาการ์เด้นลอดจ ์

ต.วังน้ าเขยีว จ.นครราชสีมา

 12-14 กมุภาพนัธ์ 

2558

14             42

2. การพฒันาระบบความคิดเพือ่ความส าเร็จ ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.

สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 23 เมษายน 2558 7 -

3. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

14 ว่าที่ ร.ต.จรยทุธ  โซ๊ะมาลี เจา้หน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป

งานทะเบียนประวัติ

และสวัสดิการ

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. ร่วมเสวนาในกจิกรรม "แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ

ชมุชนนักปฏิบัติ"

มทร.ศรีวิชยั อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 7 

รอบพระชนมพรรษา มทร.

ศรีวิชยั อ.เมือง จ.สงขลา

 4-6 กมุภาพนัธ์ 2558 14 63

2. ประชมุสัมมนาเพือ่พฒันาเครือขา่ยการ

บริหารงานบุคคล 9 มทร.

มทร.อสีาน สวนสุชาดาการ์เด้นลอดจ ์

ต.วังน้ าเขยีว จ.นครราชสีมา

 12-14 กมุภาพนัธ์ 

2558

14         2,900

3. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยกจิกรรม : แลกเปล่ียน

แนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา2557

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุชั้น 9-10 อาคาร

 24 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 16 มกราคม 2558 7 -

4. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

5. โครงการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมทาง

วิชาชพีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานนิติการ กอง

บริหารงานบุคคล

ห้องประชมุศรีพทิยาคาร 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 24 กรกฎาคม 2558 7 -

15 นางสาวสมัญญา  ตรีรัตนาเศรฐ บุคลากร งานอตัราก าลังและ

บรรจแุต่งต้ัง

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. ประชมุสัมมนาเพือ่พฒันาเครือขา่ยการ

บริหารงานบุคคล 9 มทร.

มทร.อสีาน สวนสุชาดาการ์เด้นลอดจ ์

ต.วังน้ าเขยีว จ.นครราชสีมา

 12-14 กมุภาพนัธ์ 

2558

14             56

2. การบริหารเวลาและการจดัล าดับความส าคัญ

ของงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุมหาราช ส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

 ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา 

หันตรา

 21 พฤษภาคม 2558 7 -

3. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -



4. การวิจยัสถาบัน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน

ส านักงานอธิการบดี ห้องประชมุชั้น 8 อาคาร 24

 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 20-21 สิงหาคม 2558 14 -

16 นางสาวนุชรินทร์  ศรีสังข์ บุคลากร งานอตัราก าลังและ

บรรจแุต่งต้ัง

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. ประชมุสัมมนาเพือ่พฒันาเครือขา่ยการ

บริหารงานบุคคล 9 มทร.

มทร.อสีาน สวนสุชาดาการ์เด้นลอดจ ์

ต.วังน้ าเขยีว จ.นครราชสีมา

 12-14 กมุภาพนัธ์ 

2558

14             35

2. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

17 นางสาวจนัจริา  จนัทยานี บุคลากรปฏิบัติการ งานอตัราก าลังและ

บรรจแุต่งต้ัง

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. ประชมุสัมมนาเพือ่พฒันาเครือขา่ยการ

บริหารงานบุคคล 9 มทร.

มทร.อสีาน สวนสุชาดาการ์เด้นลอดจ ์

ต.วังน้ าเขยีว จ.นครราชสีมา

 12-14 กมุภาพนัธ์ 

2558

14             63

2. โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กจิกรรมแลกเปล่ียน

แนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ปี 57

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุชั้น 9-10 อาคาร

 24 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 16 มกราคม 2558 7 -

3. การบริหารจดัการสมัยใหม่ ประจ าปี 2558 

การพฒันาระบบความคิดเพือ่ความส าเร็จ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุมหาราช ส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

 ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา 

หันตรา

 23 เมษายน 2558 7 -

4. การบริหารจดัการสมัยใหม่ ประจ าปี 2558 

การท างานอยา่งมีกลยทุธ์ เพือ่ผลส าเร็จตาม

เป้าหมาย

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุมหาราช ส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

 ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา 

หันตรา

 7 พฤษภาคม 2558 7 -

5. การบริหารเวลาและการจดัล าดับความส าคัญ

ของงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุมหาราช ส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

 ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา 

หันตรา

 21 พฤษภาคม 2558 7 -

6. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

18 นางสาวสุนันทา  ใบชติ บุคลากร งานทะเบียนประวัติ

และสวัสดิการ

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. ประชมุสัมมนาเพือ่พฒันาเครือขา่ยการ

บริหารงานบุคคล 9 มทร.

มทร.อสีาน สวนสุชาดาการ์เด้นลอดจ ์

ต.วังน้ าเขยีว จ.นครราชสีมา

 12-14 กมุภาพนัธ์ 

2558

14             42

2. การประชมุสัมมนาทางวิชาการและ

นิทรรศการทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง 

ชมุชนบนฐานความรู้ สู่สังคมแห่งความสุข

สถาบันวิจยัและพฒันา 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุสุวรรณภูมิ 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 20 มกราคม 2558 7 -

3. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -



19 นางสาวณรินทร์  จาดแกว้ บุคลากร งานพฒันาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. โครงการติดตามนักเรียนทุน (ในประเทศ) 

โครงการพฒันาก าลังคนด้านมนุษยศ์าสตร์และ

สังคมศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา

โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ 

กรุงเทพฯ

 31 มีนาคม 2558 7 63

2. เตรียมความพร้อมนักเรียนทุนรัฐบาล

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.

นครนายก

 24-25 เมษายน 2558 14 -

3. พฒันาบุคลากร มทร.ส. สู่ความเป็นมืออาชพี

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.

สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 29 เมษายน - 1 

พฤษภาคม 2558

21 -

4. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

20 นางสาวสร้อยนภา  วงษ์เปีย บุคลากร งานอตัราก าลังและ

บรรจแุต่งต้ัง

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. การประชมุสัมมนาทางวิชาการและ

นิทรรศการทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง 

ชมุชนบนฐานความรู้ สู่สังคมแห่งความสุข

สถาบันวิจยัและพฒันา 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุสุวรรณภูมิ 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 20 มกราคม 2558 7 49

2. การบริหารเวลาและการจดัล าดับความส าคัญ

ของงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุมหาราช ส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ

 ศูนยพ์ระนครศรีอยธุยา 

หันตรา

 21 พฤษภาคม 2558 7 -

3. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

4. โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพือ่พฒันา

ศักยภาพบุคลากรประสานกจิเครือขา่ย ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ มทร.สุวรรณภูมิ

งานประชาสัมพนัธ์ 

กองกลาง

ห้องประชมุชั้น 10 อาคาร 

24 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 13-14 สิงหาคม 2558 14 -

21 นางสาววีรยา  วงษ์พราหมณ์ บุคลากร งานอตัราก าลังและ

บรรจแุต่งต้ัง

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการสร้างคลัง

ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยกจิกรรม : แลกเปล่ียน

แนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา 2557

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุชั้น 9-10 อาคาร

 24 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 16 มกราคม 2558 7 28

2. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

22 นางสาวสุภัทรา  ผันผาย นักวิชาการ

คอมพวิเตอร์

งานทะเบียนประวัติ

และสวัสดิการ

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. การประชมุสัมมนาทางวิชาการและ

นิทรรศการทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ เร่ือง 

ชมุชนบนฐานความรู้ สู่สังคมแห่งความสุข

สถาบันวิจยัและพฒันา 

มทร.สุวรรณภูมิ

ห้องประชมุสุวรรณภูมิ 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 20 มกราคม 2558 7 84

2. นักบริหารสารสนเทศ มทร.ส. รุ่น 4 (MIS 

RMUTSB 4th) การสร้างรายงานอจัฉริยะ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.

สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 27 เมษายน - 1 

พฤษภาคม 2558

35 -

3. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -



4. การบริหารจดัการสมัยใหม่ Change Within 

You

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.

สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 2 กรกฎาคม 2558 7 -

5. Google Apps for Education ส าหรับ มทร.ส. ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มทร.สุวรรณภูมิ

ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.

สุวรรณภูมิ ศูนย์

พระนครศรีอยธุยา หันตรา

 13-14 กรกฎาคม 2558 14 -

23 นางสาวชนาภา  เสมสายณัห์ บุคลากร งานอตัราก าลังและ

บรรจแุต่งต้ัง

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

24 นางสาวชมพนูุท  กอ้นทอง บุคลากร งานอตัราก าลังและ

บรรจแุต่งต้ัง

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

25 นางสาวสิริพร  หามนตรี บุคลากร งานอตัราก าลังและ

บรรจแุต่งต้ัง

กองบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยธุยา

 หันตรา

1. พฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2558 กองบริหารงานบุคคล บรุคไซด์ วัลเล่ย ์รีสอร์ท จ.

ระยอง

 25-27 มิถนุายน 2558 21 -

ต าแหน่ง  บุคลากรช านาญการ

หน่วยงาน  กองบริหารงานบุคคล

วันเดือนปีที่รายงานขอ้มูล 5 ตุลาคม 2558

ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กนัยายน  2558

ชื่อผู้จดัท ารายงาน  นางสาวพรทิพย ์ พึง่ออ่น



ต าแหน่ง สาขา/งาน คณะ/สถาบนั/

ส านัก/กอง

ศูนย์

1 นางไสว เทศพนัธ์ ผู้อ านวยการกอง กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

ทบทวนความรู้ด้านการบริหารงานคลัง 9 

มทร.

มทร.อีสาน ณ โกลด์ เมาท์เท่น

 วงัน้ าเขียว รี

สอร์ท จ.

นครราชสีมา

11-13 ม.ค.58 21

นางไสว เทศพนัธ์ ผู้อ านวยการกอง กองคลัง หนัตรา ประชุมเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์

เกี่ยวกับการบริหารการเงินของ

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ณ หอ้งแกรด์บอล

รูม โรงแรม เซนจูร่ี

 ปาร์ค กทม.

23-ก.พ.-58 7

นางไสว เทศพนัธ์ ผู้อ านวยการกอง กองคลัง หนัตรา ข้าราชการไทยไร้ทุจริต มทรส. หอ้งประชุมศรี

พทิยาคาร ชั้น 2 

อ.23 มทรส.

24-ก.พ.-58 7

นางไสว เทศพนัธ์ ผู้อ านวยการกอง กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

มหาวทิยาลัยฯ

สอ. ณ คุ้มพญาซอ รี

สอร์ท จ.สุมทรสง

คราม

6-8ม.ีค.58 21

นางไสว เทศพนัธ์ ผู้อ านวยการกอง กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ

พฒันา มทรส.2558-2560

สอ. ณ ภเูขางาม รี

สอร์ท จ.นครนายก

14-15มี.ค.58 14

นางไสว เทศพนัธ์ ผู้อ านวยการกอง กองคลัง หนัตรา สัมมนา มาตรการก ากับดูแลด้านการเงินและ

ระบบการควบคุมภายในของ

สถาบนัอุดมศึกษา

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ณ โรงแรมมิราเคิล

 แกรนด์ คอน

เวนชั่น กทม.

18-มี.ค.-58 7

นางไสว เทศพนัธ์ ผู้อ านวยการกอง กองคลัง หนัตรา โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการปทิศทางการ

พฒันางานวเิทศสัมพนัธสู่์ระดับสากล

กองนโยบายและ

แผน

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

18พ.ค.58 7

นางไสว เทศพนัธ์ ผู้อ านวยการกอง กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

  งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางไสว เทศพนัธ์ ผู้อ านวยการกอง กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมชี้แจงการปฏบิติังานในระบบ

  GFMIS ช่วงส้ินปงีบประมาณ พ.ศ.2558

กรมบญัชีกลาง หอ้งมิราเคิล แก

รนด์ บอลรูม ชั้น 4

 โรงแรมมิราเคิล 

กทม.

7-ก.ย.-58 7

จ านวนชั่วโมง งบประมาณ

แบบรายงาน SP613

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

บคุลากรสายสนับสนุนทีไ่ดร้บัการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณท์ีเ่ก่ียวขอ้งกับการปฏบิตังิาน ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในเวลา 1 ปี

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สังกัด หลักสูตร หน่วยงานที่จัด สถานที่ ระยะเวลา



2 นางชมัยพร ทองค าชุม นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา อบรมความรู้เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธใิน

บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 

(Undo)

กรมบญัชีกลาง ณ โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์

12ธ.ค.57 7

นางชมัยพร ทองค าชุม นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การจัดท าบญัชี

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส าหรับ

สถาบนัอุดมศึกษา

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 1 

ชั้น 7 อาคารใหม่ 

กรมบญัชีกลาง

26 ธ.ค.57 7

นางชมัยพร ทองค าชุม นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางชมัยพร ทองค าชุม นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58 14

นางชมัยพร ทองค าชุม นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14 ก.ค.58 14

นางชมัยพร ทองค าชุม นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ "การวจิัย

สถาบนัเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิติังาน

ของหน่วยงานสนับสนุนในสถาบนัอุดมศึกษา"

ส านักงาน

อธกิารบดี

หอ้งพระพรุิณ 

อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

20-21 ส.ค.58 14

3 นางสาววรรณา แก้วพลอย นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ การเงิน กองคลัง หนัตรา โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบทะเบยีน

และประมวลผล  มทรส.

ส านักส่งเสริม

วชิาการและงาน

ทะเบยีน

ณ หอ้งประชุม

พระพรุิณ ชั้น 2 

อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

12พ.ย.57 7

นางสาววรรณา แก้วพลอย นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา อบรมความรู้เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธใิน

บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 

(Undo)

ส านักงานคลัง

จังหวดั

ณ โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์

12ธ.ค.57 7

นางสาววรรณา แก้วพลอย นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา อบรมบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน  รุ่นที่ 1-2

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

ณ หอ้งประชุมชั้น

 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

22-24 ธ.ค. 21



นางสาววรรณา แก้วพลอย นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา อบรมหลักสูตร เพิม่ประสิทธภิาพการ

ปฏบิติังานด้านการเงิน  รุ่นที่3

มหาวทิยาลัยราช

ภฎัสวนสุนันทา

ณ โรงแรมรอยัลริ

เวอร์ กทม.

29-30 ม.ค.58 14

นางสาววรรณา แก้วพลอย นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา ฝึกอบรมโครงการตามมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิ จ ระยะ 3 เดือนแรก

กระทรวงการคลัง ณ โรงแรมมิรา

เคิลแกรนด์ ชั้น 3

 หอ้งจูปเิตอร์ กทม.

8 ม.ค.58 7

นางสาววรรณา แก้วพลอย นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา ข้าราชการไทยไร้ทุจริต มทรส. หอ้งประชุมศรี

พทิยาคาร ชั้น 2 

อ.23 มทรส.

24-ก.พ.-58 7

นางสาววรรณา แก้วพลอย นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

หอ้งประชุมลีลาวดี

  ชั้น 3 อาคาร 23

12-พ.ค.-58 7

นางสาววรรณา แก้วพลอย นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาชีพ

ของบคุลาหกรในมหาวทิยาลัย

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 2 อาคารศรี

พทิยาคาร มทรส.

24ก.ค.58 7

นางสาววรรณา แก้วพลอย นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานระบบทะเบยีนและ

ประมวลผล

ส านักส่งเสริม

วชิาการและงาน

ทะเบยีน

หอ้งการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ชั้น 2 

อาคารวทิยา

บริการฯ

22-มิ.ย.-58 7

นางสาววรรณา แก้วพลอย นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

4 นางสาววภิา ธรรมจารี นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการเบกิ

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงานและการ

ประชุม

กองคลัง ณ หอ้งประชุม ชั้น

 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

12มิ.ย.57 7

นางสาววภิา ธรรมจารี นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมนักบญัชีและการจัดท า

รายงานการเงินภาครัฐ

กองคลัง ณ ชั้น 2 อาคาร23

 มทรส.กองคลัง

26-27มิ.ย.57 14

นางสาววภิา ธรรมจารี นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาววภิา ธรรมจารี นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการ

บญัชีภาครัฐ ส าหรับบคุลากรของมหาวทิยาลัย

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 1 

อาคารใหม่ 

กรมบญัชีกลาง

16ม.ค.58 7



นางสาววภิา ธรรมจารี นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

หอ้งประชุมลีลาวดี

  ชั้น 3 อาคาร 23

12-พ.ค.-58 7

นางสาววภิา ธรรมจารี นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาชีพ

ของบคุลาหกรในมหาวทิยาลัย

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 2 อาคารศรี

พทิยาคาร มทรส.

24ก.ค.58 7

นางสาววภิา ธรรมจารี นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4 มิ.ย.58 7

นางสาววภิา ธรรมจารี นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาคุณภาพการบญัชีภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ส านักงานคลัง

จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา

หอ้งประชุม

ส านักงานคลัง

จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา

23 ก.ย.58 7

5 นางกัณญสร ภยูาธร ผู้ปฏบิติังานบริหาร พสัดุ กองคลัง หนัตรา อบรมความรู้เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธใิน

บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 

(Undo)

ส านักงานคลัง

จังหวดั

ณ โรงแรมกรุงศรีริ

เวอร์

12ธ.ค.57 7

นางกัณญสร ภยูาธร ผู้ปฏบิติังานบริหาร กองคลัง หนัตรา อบรมบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายใน  รุ่นที่ 2

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

ณ หอ้งประชุมชั้น

 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

23-24 14

นางกัณญสร ภยูาธร ผู้ปฏบิติังานบริหาร กองคลัง หนัตรา ฝึกอบรมโครงการตามมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิ  ระยะ 3 เดือนแรก

กระทรวงการคลัง ณ โรงแรมมิรา

เคิลแกรนด์ ชั้น 3

 หอ้งจูปเิตอร์ กทม.

8 ม.ค.58 7

นางกัณญสร ภยูาธร ผู้ปฏบิติังานบริหาร กองคลัง หนัตรา ข้าราชการไทยไร้ทุจริต มทรส. หอ้งประชุมศรี

พทิยาคาร ชั้น 2 

อ.23 มทรส.

24-ก.พ.-58 7

นางกัณญสร ภยูาธร ผู้ปฏบิติังานบริหาร กองคลัง หนัตรา ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการ

รายงานผลการเบกิจ่ายและผลการด าเนินงาน

โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ระยะ 3 เดือนแรก คร้ังที่ 2

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

หอ้งประชุม 101 

กรมบญัชีกลาง

20 ม.ีค.58 7

นางกัณญสร ภยูาธร ผู้ปฏบิติังานบริหาร กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58 14



นางกัณญสร ภยูาธร ผู้ปฏบิติังานบริหาร กองคลัง หนัตรา ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

หอ้งประชุมลีลาวดี

  ชั้น 3 อาคาร 23

12-พ.ค.-58 7

นางกัณญสร ภยูาธร ผู้ปฏบิติังานบริหาร กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางกัณญสร ภยูาธร ผู้ปฏบิติังานบริหาร กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4-ม.ิย.-58 7

นางกัณญสร ภยูาธร ผู้ปฏบิติังานบริหาร กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18-มิ.ย.-58 7

นางกัณญสร ภยูาธร ผู้ปฏบิติังานบริหาร กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารและจูงใจทีมงาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18มิ.ย.58 7

นางกัณญสร ภยูาธร ผู้ปฏบิติังานบริหาร กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมเครือข่ายนักกฎหมาย 9 ราช

มงคล เร่ือง กฎหมายปกครองกับการพสัดุ

มทร.อีสาน โรงแรมเดอะกรีน

เนอร่ี รีสอร์ท เขา

ใหญ่ จ.

นครราชสีมา

18-20ส.ค.58 21

6 นางกันยา นวนพจิิตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการปรับปรุงและ

พฒันาคู่มือขั้นตอนการปฏบิติังาน (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

ณ บา้นท้ายหาดรี

สอร์ท อ.อัมพวา 

จ.สุมทรสงคราม

26-28พ.ย.57 21

นางกันยา นวนพจิิตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58 14

นางกันยา นวนพจิิตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการปทิศทางการ

พฒันางานวเิทศสัมพนัธสู่์ระดับสากล

กองนโยบายและ

แผน

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

18พ.ค.58 7

นางกันยา นวนพจิิตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการทางไกลดาวเทียม  การออมและ

การวางแผนชีวติก่อนวยัเกษยีณ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7

นางกันยา นวนพจิิตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการทางไกลดาวเทียม แนวทางการ

สร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7



นางกันยา นวนพจิิตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาชีพ

ของบคุลาหกรในมหาวทิยาลัย

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 2 อาคารศรี

พทิยาคาร มทรส.

24ก.ค.58 7

นางกันยา นวนพจิิตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

7 นางอรพนิ พรสมบญุ พนักงานพมิพ ์ระดับ 3 พสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

พฒันาศักยภาพนักวจิัยประจ าปงีบประมาณ 

2558

สถาบนัวจิัยและ

พฒันา

ณ หอ้งประชุม ชั้น

 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29ม.ค.58 7

นางอรพนิ พรสมบญุ พนักงานพมิพ ์ระดับ 4 กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางอรพนิ พรสมบญุ พนักงานพมิพ ์ระดับ 5 กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2ก.ค.58 7

นางอรพนิ พรสมบญุ พนักงานพมิพ ์ระดับ 6 กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ออมและการวางแผนชีวติก่อนวยัเกษยีณ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7

นางอรพนิ พรสมบญุ พนักงานพมิพ ์ระดับ 7 กองคลัง หนัตรา โครงการคุณธรรมและจริยธรรมทางวชิาชีพ

ของบคุลาหกรในมหาวทิยาลัย

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 2 อาคารศรี

พทิยาคาร มทรส.

24ก.ค.58 7

นางอรพนิ พรสมบญุ พนักงานพมิพ ์ระดับ 8 กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

8 นางวราภรณ์ ปุย้ไทย นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กองคลัง หนัตรา โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบทะเบยีน

และประมวลผล  มทรส.

ส านักส่งเสริม

วชิาการและงาน

ทะเบยีน

ณ หอ้งประชุม

พระพรุิณ ชั้น 2 

อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

12พ.ย.57 7

นางวราภรณ์ ปุย้ไทย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

9เม.ย.58 7

นางวราภรณ์ ปุย้ไทย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุลากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58 14



นางวราภรณ์ ปุย้ไทย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

หอ้งประชุมลีลาวดี

  ชั้น 3 อาคาร 23

12-พ.ค.-58 7

นางวราภรณ์ ปุย้ไทย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

21พ.ค.58 7

นางวราภรณ์ ปุย้ไทย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2ก.ค.58 7

นางวราภรณ์ ปุย้ไทย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18มิ.ย.58 7

9 นางสาวพชัรินทร์ ศิริทรัพย์ นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวพชัรินทร์ ศิริทรัพย์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

พฒันาศักยภาพนักวจิัยประจ าปงีบประมาณ 

2558

สถาบนัวจิัยและ

พฒันา

ณ หอ้งประชุม ชั้น

 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29ม.ค.58 7

นางสาวพชัรินทร์ ศิริทรัพย์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่

ปฏบิติังานด้านงานบญัชี ผ่าน Web Online

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 

101 ชั้น 1 

กรมบญัชีกลาง

16-18ก.พ.58 21

นางสาวพชัรินทร์ ศิริทรัพย์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58 14

นางสาวพชัรินทร์ ศิริทรัพย์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7

นางสาวพชัรินทร์ ศิริทรัพย์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21



นางสาวพชัรินทร์ ศิริทรัพย์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาคุณภาพการบญัชีภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ส านักงานคลัง

จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา

หอ้งประชุม

ส านักงานคลัง

จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา

23 ก.ย.58 7

10 นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา โครงการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่

ปฏบิติังานด้านงบประมาณและการเงิน ผ่าน

 Web Online

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 

101 ชั้น 1 

กรมบญัชีกลาง

19-23 ม.ค.57 35

นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา อบรมหลักสูตร เพิม่ประสิทธภิาพการ

ปฏบิติังานด้านการเงิน  รุ่นที่3

มหาวทิยาลัยราช

ภฎัสวนสุนันทา

ณ โรงแรมรอยัลริ

เวอร์ กทม.

29-30 ม.ค.58 14

นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวทิยาลัย 

เพือ่ใหผู้้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และ

ทักษะในการปฏบิติังานยุคใหม่

กองนโยบายและ

แผน

ณ รีสอร์ทบา้น

ทิพย์สวนทอง จ.

สุมทรสงคราม

26-28 ม.ค.58 21

นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมแผนยุทธศษสตร์การพฒันา

มหาวทิยาลัยฯ

สอ. ณ คุ้มพญาซอ รี

สอร์ท จ.สุมทรสง

คราม

6-8ม.ีค.58 21

นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

9 เม.ย.58 7

นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58 14

นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิลปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7พ.ค.58 7

นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

หอ้งประชุมลีลาวดี

  ชั้น 3 อาคาร 23

12-พ.ค.-58 7

นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21



นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาการบริหารทีมงานที่มีความแตกต่าง

กันในหลายด้าน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18มิ.ย.58 7

11 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ร่ืนเริง นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา โครงการสัมมนาประชาสัมพนัธก์ารใหส้มาชิก

 กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบ านาญ

ตามพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ พ.ศ.2494

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 1 

ชั้น 7 อาคารใหม่ 

กรมบญัชีกลาง

10-11 พ.ย.57 14

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ร่ืนเริง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา อบรมความรู้เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธใิน

บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 

(Undo)ส าหรับเจ้าหน้าที่

ส านักงานคลัง

จังหวดั

ณ โรงแรมวรบรีุ  

อโยธยา  คอน

เวนชั่น รีสอร์ท จ.

พระนครศรีอยุธยา

4 ธ.ค.57 7

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ร่ืนเริง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเพือ่พฒันา

ประสิทธภิาพการบริหารจัดการสหกรณ์

สหกรณ์ออม

ทรัพย์

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคล จ ากัด

ณ อิมภฮิูลล์รี

สอร์ทแอนด์สปา  

จ.นครราชสีมา

19-20 มี.ค.58 14

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ร่ืนเริง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

หอ้งประชุมลีลาวดี

  ชั้น 3 อาคาร 23

12-พ.ค.-58 7

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ร่ืนเริง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟง๎

ความคิดเหน็ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

เสีย งปม.2558

ส านักงานคลัง

จังหวดั

ณ หอ้งประชุม 1 

ชั้น 3 ศูนย์

ราชการจ.

พระนครศรีอยุธยา

21พ.ค.58 7

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ร่ืนเริง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ร่ืนเริง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7



นางสาวจารุวรรณ จันทร์ร่ืนเริง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ร่ืนเริง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

นางสาวจารุวรรณ จันทร์ร่ืนเริง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา ประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจ และความสัมพนัธอ์ันดี  ระหวา่ง

สหกรณ์กับหน่วยตัวแทนหกัเงิน ณ ที่จ่าย

สหกรณ์ออม

ทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศีกษาธิ

การ จ ากัด

อาคารรัชมัชมังค

ลาภเิษก ชั้น 3 

กระทรวงศึกษา 

กทม.

10 ม.ิย.58 7

12 นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

ทบทวนความรู้ด้านการบริหารงานคลัง 9 

มทร.

มทร.อีสาน ณ โกลด์ เมาท์เท่น

 วงัน้ าเขียว รี

สอร์ท จ.

นครราชสีมา

11-13 ม.ค.58 21

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการ

บญัชีภาครัฐ ส าหรับบคุลากรของมหาวทิยาลัย

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 1 

อาคารใหม่ 

กรมบญัชีกลาง

16ม.ค.58 7

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่

ปฏบิติังานด้านงานบญัชี ผ่าน Web Online

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 

101 ชั้น 1 

กรมบญัชีกลาง

16-18ก.พ.58 21

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58 14

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

หอ้งประชุมลีลาวดี

  ชั้น 3 อาคาร 23

12-พ.ค.-58 7

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21



นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ออมและการวางแผนชีวติก่อนวยัเกษยีณ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16-ก.ค.-58 7

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14ก.ค.58 14

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

17-ก.ค.-58 7

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการเขียนโครงการและการ

จ าแนกค่าใช้จ่ายในโครงการ

กองคลัง ณ หอ้งประชุม ชั้น

 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

12มิ.ย.57 7

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการเบกิ

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงานและการ

ประชุม

กองคลัง ณ หอ้งประชุม ชั้น

 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

12มิ.ย.57 7

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมนักบญัชีและการจัดท า

รายงานการเงินภาครัฐ

กองคลัง ณ ชั้น 2 อาคาร23

 มทรส.กองคลัง

26-27มิ.ย.57 14

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4-ม.ิย.-58 7

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาระบบการจัดท ารายงาน

การเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และหน่วยงานภาครัฐ

กรมบญัชีกลาง หอ้งประชุม 101 

ชั้น 1 อาคารใหม่

กรมบญัชีกลาง

25-ส.ค.-58 7

13 นางสาววมิลพรรณ  เกษรอิน นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

ทบทวนความรู้ด้านการบริหารงานคลัง 9 

มทร.

มทร.อีสาน ณ โกลด์ เมาท์เท่น

 วงัน้ าเขียว รี

สอร์ท จ.

นครราชสีมา

11-13 ม.ค.58 21



นางสาววมิลพรรณ  เกษรอิน นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาววมิลพรรณ  เกษรอิน นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

9เม.ย.58 7

นางสาววมิลพรรณ  เกษรอิน นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58 14

นางสาววมิลพรรณ  เกษรอิน นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิลปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7พ.ค.58 7

นางสาววมิลพรรณ  เกษรอิน นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

นางสาววมิลพรรณ  เกษรอิน นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18มิ.ย.58 7

14 นางสาวสุปวยี์ เรืองสุรัตน์ นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กองคลัง หนัตรา อบรมหลักสูตร เพิม่ประสิทธภิาพการ

ปฏบิติังานด้านการเงิน  รุ่นที่3

มหาวทิยาลัยราช

ภฎัสวนสุนันทา

ณ โรงแรมรอยัลริ

เวอร์ กทม.

29-30 ม.ค.58 14

นางสาวสุปวยี์ เรืองสุรัตน์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา สัมมนา มาตรการก ากับดูแลด้านการเงินและ

ระบบการควบคุมภายในของ

สถาบนัอุดมศึกษา

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

ณ โรงแรมมิราเคิล

 แกรนด์ คอน

เวนชั่น กทม.

18-มี.ค.-58 7

นางสาวสุปวยี์ เรืองสุรัตน์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58 14

นางสาวสุปวยี์ เรืองสุรัตน์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

9-เม.ย.-58 7

นางสาวสุปวยี์ เรืองสุรัตน์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิลปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7-พ.ค.-58 7



นางสาวสุปวยี์ เรืองสุรัตน์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวสุปวยี์ เรืองสุรัตน์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาการบริหารทีมงานที่มีความแตกต่าง

กันในหลายด้าน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4-ม.ิย.-58 7

นางสาวสุปวยี์ เรืองสุรัตน์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา ประชุมสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจ และความสัมพนัธอ์ันดี  ระหวา่ง

สหกรณ์กับหน่วยตัวแทนหกัเงิน ณ ที่จ่าย

สหกรณ์ออม

ทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศีกษาธิ

การ จ ากัด

อาคารรัชมัชมังค

ลาภเิษก ชั้น 3 

กระทรวงศึกษา 

กทม.

10 ม.ิย.58 7

นางสาวสุปวยี์ เรืองสุรัตน์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18มิ.ย.58 7

15 นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการ

บญัชีภาครัฐ ส าหรับบคุลากรของมหาวทิยาลัย

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 1 

อาคารใหม่ 

กรมบญัชีกลาง

16ม.ค.58 7

นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58 14

นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

หอ้งประชุมลีลาวดี

  ชั้น 3 อาคาร 23

12-พ.ค.-58 7

นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ออมและการวางแผนชีวติก่อนวยัเกษยีณ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7

นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14ก.ค.58 14



นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาระบบการจัดท ารายงาน

การเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และหน่วยงานภาครัฐ

กรมบญัชีกลาง หอ้งประชุม 101 

ชั้น 1 อาคารใหม่

กรมบญัชีกลาง

25-ส.ค.-58 7

16 นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวนั เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การเพิม่

ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานสารบรรณ

ด้วยระบบสารบรรดิเล็กทรอนิกส์

ส านักงาน

อธกิารบดี

ณ โรงแรมภสัูก

ธารรีสอร์ท จ.

นครนายก

3-4ธ.ค.57 7

นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวนั เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

หอ้งประชุมลีลาวดี

  ชั้น 3 อาคาร 23

12-พ.ค.-58 7

นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวนั เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา ศึกษาดูงานกิจกรรมการประกวดกิจกรรม 6 ส สคศ. ณ บริษทั เวส

เทิร์น ดิจิตอล 

(ประเทศไทย) 

จ ากัด

15 พ.ค.58 7

นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวนั เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวนั เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

9-เม.ย.-58 7

นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวนั เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

21-พ.ค.-58 7

นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวนั เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14 d.8.58 14



นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวนั เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16-ก.ค.-58 7

นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวนั เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวนั เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18-มิ.ย.-58 7

17 นางสาวพชิญ์สิณี พงษส์วสัด์ิ นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กองคลัง หนัตรา โครงการฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าที่

ปฏบิติังานด้านงบประมาณและการเงิน ผ่าน

 Web Online

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 

101 ชั้น 1 

กรมบญัชีกลาง

19-23 ม.ค.58 35

นางสาวพชิญ์สิณี พงษส์วสัด์ิ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

9เม.ย.58 7

นางสาวพชิญ์สิณี พงษส์วสัด์ิ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58 14

นางสาวพชิญ์สิณี พงษส์วสัด์ิ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7-พ.ค.-58 7

นางสาวพชิญ์สิณี พงษส์วสัด์ิ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

หอ้งประชุมลีลาวดี

  ชั้น 3 อาคาร 23

12-พ.ค.-58 7

นางสาวพชิญ์สิณี พงษส์วสัด์ิ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวพชิญ์สิณี พงษส์วสัด์ิ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาการบริหารทีมงานที่มีความแตกต่าง

กันในหลายด้าน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4-ม.ิย.-58 7

นางสาวพชิญ์สิณี พงษส์วสัด์ิ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18-มิ.ย.-58 7



18 นางสาวกชพรรณ บวัค า นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7พ.ค.58 7

นางสาวกชพรรณ บวัค า นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18มิ.ย.58 7

นางสาวกชพรรณ บวัค า นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานระบบทะเบยีนและ

ประมวลผล

ส านักส่งเสริม

วชิาการและงาน

ทะเบยีน

หอ้งการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ชั้น 2 

อาคารวทิยา

บริการฯ

22-มิ.ย.-58 7

19 นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

ทบทวนความรู้ด้านการบริหารงานคลัง 9 

มทร.

มทร.อีสาน ณ โกลด์ เมาท์เท่น

 วงัน้ าเขียว รี

สอร์ท จ.

นครราชสีมา

11-13 ม.ค.58 21

นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม รับ 

AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

12มี.ค.58 7

นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7พ.ค.58 7

นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

21พ.ค.58 7

นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2ก.ค.58 7

นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7



นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม รับ 

AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

12มี.ค.58 7

นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7พ.ค.58 7

นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

21พ.ค.58 7

นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

20 นางสาวพรวภิา กล่ินทอง นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

แก้ไขปญ๎หาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

9เม.ย.58 7

นางสาวพรวภิา กล่ินทอง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7พ.ค.58 7

นางสาวพรวภิา กล่ินทอง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวพรวภิา กล่ินทอง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาการบริหารทีมงานที่มีความแตกต่าง

กันในหลายด้าน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

นางสาวพรวภิา กล่ินทอง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18มิ.ย.58 7

21 นางสาวปวณีา เชิดสุข นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การจัดท าบญัชี

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส าหรับ

สถาบนัอุดมศึกษา

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งประชุม 1 

ชั้น 7 อาคารใหม่ 

กรมบญัชีกลาง

26 ธ.ค.57 7



นางสาวปวณีา เชิดสุข นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวปวณีา เชิดสุข นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา ศึกษาดูงานกิจกรรมการประกวดกิจกรรม 6 ส สคศ. ณ บริษทั เวส

เทิร์น ดิจิตอล 

(ประเทศไทย) 

จ ากัด

15 พ.ค.58 7

นางสาวปวณีา เชิดสุข นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7พ.ค.58 7

นางสาวปวณีา เชิดสุข นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวปวณีา เชิดสุข นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

22 นางสาวกรรณิการ์ อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการกีฬาเพือ่สุขภาพ  มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

กองพฒันา

นักศึกษา

ณ Sport Center

 Rmutsb (อาคาร

 27) มทรส.

29 ก.ค.57 7

นางสาวกรรณิการ์ อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการเขียนโครงการและการ

จ าแนกค่าใช้จ่ายในโครงการ

กองคลัง ณ หอ้งประชุม ชั้น

 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

12มิ.ย.57 7

นางสาวกรรณิการ์ อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการเบกิ

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงานและการ

ประชุม

กองคลัง ณ หอ้งประชุม ชั้น

 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

12มิ.ย.57 7

นางสาวกรรณิการ์ อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาระบบงานแผน งานคลังเพือ่

เข้าสู่ระบบบญัชี 3 มิติ

กองคลัง ณ บา้นกลางอ่าว 

 รีสอร์ท จ.

ประจวบคีรีขันธ์

4-6 ส.ค.57 7



นางสาวกรรณิการ์ อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวกรรณิการ์ อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 7

นางสาวกรรณิการ์ อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

นางสาวกรรณิการ์ อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18มิ.ย.58 7

23 นางสาวรุ่งเรือง  ธารีสรรค์ นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมชี้แจงการปฏบิติังานในระบบ

  GFMIS ช่วงส้ินปงีบประมาณ พ.ศ.2557

กรมบญัชีกลาง ณ หอ้งมิราเคิลแก

รนด์ บอลรูม ชั้น 4

 โรงแรมมิราเคิล 

กทม.

5ก.ย.57 7

นางสาวรุ่งเรือง  ธารีสรรค์ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ การเพิม่

ประสิทธภิาพในการปฏบิติังานสารบรรณ

ด้วยระบบสารบรรดิเล็กทรอนิกส์

ส านักงาน

อธกิารบดี

ณ โรงแรมภสัูก

ธารรีสอร์ท จ.

นครนายก

3-4ธ.ค.57 7

นางสาวรุ่งเรือง  ธารีสรรค์ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวรุ่งเรือง  ธารีสรรค์ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการ

รายงานผลการเบกิจ่ายและผลการด าเนินงาน

โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ระยะ 3 เดือนแรก คร้ังที่ 2

ส านักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

หอ้งประชุม 101 

กรมบญัชีกลาง

20 ม.ีค.58 7

นางสาวรุ่งเรือง  ธารีสรรค์ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน 

เทคนิคการท าผลงานของบคุบากรสาย

สนับสนุน

กองบริหารงาน

บคุคล

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

29-30เม.ย.58 14

นางสาวรุ่งเรือง  ธารีสรรค์ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4-ม.ิย.-58 7



นางสาวรุ่งเรือง  ธารีสรรค์ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวรุ่งเรือง  ธารีสรรค์ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารและจูงใจทีมงาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18-มิ.ย.-58 7

นางสาวรุ่งเรือง  ธารีสรรค์ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมเครือข่ายนักกฎหมาย 9 ราช

มงคล เร่ือง กฎหมายปกครองกับการพสัดุ

มทร.อีสาน โรงแรมเดอะกรีน

เนอร่ี รีสอร์ท เขา

ใหญ่ จ.

นครราชสีมา

18-20ส.ค.58 21

24 นางสาวภนิดา อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวภนิดา อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพือ่

ทบทวนความรู้ด้านการบริหารงานคลัง 9 

มทร.

มทร.อีสาน ณ โกลด์ เมาท์เท่น

 วงัน้ าเขียว รี

สอร์ท จ.

นครราชสีมา

11-13 ม.ค.58 21

นางสาวภนิดา อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการพฒันา

ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวธิกีารทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3

ส านักงานคลัง

จังหวดั

หอ้ง 31121 ชั้น 2

 อ.100 ป ีม.ราช

ภฎั

พระนครศรีอยุธยา

2-ม.ิย.-58 7

นางสาวภนิดา อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวภนิดา อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาการบริหารทีมงานที่มีความแตกต่าง

กันในหลายด้าน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

นางสาวภนิดา อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

นางสาวภนิดา อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18มิ.ย.58 7



นางสาวภนิดา อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการสัมมนาเชิงปฏบิตัารเพือ่พฒันา

ศักยภาพของบคุลากรประสานกิจเครือข่าย 

ด้านการประชาสัมพนัธ ์มทร.สุวรรณภมูิ

กองกลาง ชั้น 10 อ.คาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

13-14 ส.ค.58 14

25 นางสาวจินตนา โพธิ์ศรี นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมสัมมนาเพือ่พฒันา

ประสิทธภิาพการบริหารจัดการสหกรณ์

สหกรณ์ออม

ทรัพย์

มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคล จ ากัด

ณ อิมภฮิูลล์รี

สอร์ทแอนด์สปา  

จ.นครราชสีมา

19-20 มี.ค.58 14

นางสาวจินตนา โพธิ์ศรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7

นางสาวจินตนา โพธิ์ศรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวจินตนา โพธิ์ศรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

นางสาวจินตนา โพธิ์ศรี นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานระบบทะเบยีนและ

ประมวลผล

ส านักส่งเสริม

วชิาการและงาน

ทะเบยีน

หอ้งการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ชั้น 2 

อาคารวทิยา

บริการฯ

22-มิ.ย.-58 7

26 นางสาววชิรญาณ์ เปีย่มผล นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาววชิรญาณ์ เปีย่มผล นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

หอ้งประชุมลีลาวดี

  ชั้น 3 อาคาร 23

12-พ.ค.-58 7

นางสาววชิรญาณ์ เปีย่มผล นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา ศึกษาดูงานกิจกรรมการประกวดกิจกรรม 6 ส สคศ. ณ บริษทั เวส

เทิร์น ดิจิตอล 

(ประเทศไทย) 

จ ากัด

15 พ.ค.58 7



นางสาววชิรญาณ์ เปีย่มผล นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14ก.ค.58 14

นางสาววชิรญาณ์ เปีย่มผล นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาววชิรญาณ์ เปีย่มผล นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

นางสาววชิรญาณ์ เปีย่มผล นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18มิ.ย.58 7

27 นางสาวเอมอร บญุเคชา นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวเอมอร บญุเคชา นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14 ก.ค.58 14

นางสาวเอมอร บญุเคชา นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวเอมอร บญุเคชา นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18มิ.ย.58 7

28 นางสาวคันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7



นางสาวคันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  

จิตวทิยาและวาทศปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7-พ.ค.-58 7

นางสาวคันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา ร่วมรับฟง๎การใหค้วามรู้มาตรฐานขั้นตอน

การปฏบิตังาน  (SOP)

ส านักคุณภาพ

การศึกษา

หอ้งประชุมลีลาวดี

  ชั้น 3 อาคาร 23

12-พ.ค.-58 7

นางสาวคันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ออมและการวางแผนชีวติก่อนวยัเกษยีณ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16-ก.ค.-58 7

นางสาวคันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16-ก.ค.-58 7

นางสาวคันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวคันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4-ม.ิย.-58 7

นางสาวคันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการประชุมชี้แจงการปฏบิติังานในระบบ

  GFMIS ช่วงส้ินปงีบประมาณ พ.ศ.2558

กรมบญัชีกลาง หอ้งมิราเคิล แก

รนด์ บอลรูม ชั้น 4

 โรงแรมมิราเคิล 

กทม.

7-ก.ย.-58 7

29 นางสาววาสนา ธริพรชัย นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม รับ 

AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

12มี.ค.58 7

นางสาววาสนา ธริพรชัย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7พ.ค.58 7

นางสาววาสนา ธริพรชัย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

21พ.ค.58 7

นางสาววาสนา ธริพรชัย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2ก.ค.58 7



นางสาววาสนา ธริพรชัย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ กองบริหารงาน

บคุคล

ภสัูกธาร รีสอร์ท 

จ.นครนายก

1-3ก.ค.58 21

นางสาววาสนา ธริพรชัย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7

นางสาววาสนา ธริพรชัย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาววาสนา ธริพรชัย นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

30 นางสาวชาลินี ขันธมาศ นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวชาลินี ขันธมาศ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ออมและการวางแผนชีวติก่อนวยัเกษยีณ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7

นางสาวชาลินี ขันธมาศ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7

นางสาวชาลินี ขันธมาศ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

31 นางสาวศิริเพญ็ เมาฬีทอง นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวศิริเพญ็ เมาฬีทอง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  รับ 

AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

12มี.ค.58 7

นางสาวศิริเพญ็ เมาฬีทอง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7พ.ค.58 7



นางสาวศิริเพญ็ เมาฬีทอง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

21พ.ค.58 7

นางสาวศิริเพญ็ เมาฬีทอง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2ก.ค.58 7

นางสาวศิริเพญ็ เมาฬีทอง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ กองบริหารงาน

บคุคล

ภสัูกธาร รีสอร์ท  

จ.นครนายก

1-3ก.ค.58 21

นางสาวศิริเพญ็ เมาฬีทอง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7

นางสาวศิริเพญ็ เมาฬีทอง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวศิริเพญ็ เมาฬีทอง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

32 นางสาวสาวติรี สุทธลัิกษณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวสาวติรี สุทธลัิกษณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7พ.ค.58 7

นางสาวสาวติรี สุทธลัิกษณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

21พ.ค.58 7

นางสาวสาวติรี สุทธลัิกษณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2ก.ค.58 7

นางสาวสาวติรี สุทธลัิกษณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7



นางสาวสาวติรี สุทธลัิกษณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14ก.ค.58 14

นางสาวสาวติรี สุทธลัิกษณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาวสาวติรี สุทธลัิกษณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4ม.ิย.58 7

นางสาวสาวติรี สุทธลัิกษณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาคุณภาพการบญัชีภาครัฐ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ส านักงานคลัง

จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา

หอ้งประชุม

ส านักงานคลัง

จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา

23 ก.ย.58 7

33 นางสาววารี ศิริวฒัน์ นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาววารี ศิริวฒัน์ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารงาน

พสัดุภาครัฐ

ส านักงานคลัง

จังหวดั

ณ หอ้งประชุม

ส านักงานคลังเขต

 1

27 ต.ค.57 7

นางสาววารี ศิริวฒัน์ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการพฒันาบคุลากรหน่วยงานสนับสนุน 

งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบ

รุคไซด์ วลัเลย์ รี

สอร์ท จ.ระยอง

25-27 มิ.ย.58 21

นางสาววารี ศิริวฒัน์ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4-ม.ิย.-58 7

นางสาววารี ศิริวฒัน์ นักวชิาการพสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีความสุข

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

18-มิ.ย.-58 7



34 นางสาวพชัรี เอี่ยมถิน นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นางสาวพชัรี เอี่ยมถิน นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม รับ 

AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

12-มี.ค.-58 7

นางสาวพชัรี เอี่ยมถิน นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7-พ.ค.-58 7

นางสาวพชัรี เอี่ยมถิน นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารเวลาและจัดล าดับความส าคัญของ

งานอย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

21-พ.ค.-58 7

นางสาวพชัรี เอี่ยมถิน นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2-ก.ค.-58 7

นางสาวพชัรี เอี่ยมถิน นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม แนว

ทางการสร้างอาชีพเสริม

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

16ก.ค.58 7

นางสาวพชัรี เอี่ยมถิน นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

4-ม.ิย.-58 7

35 นางสาววรารัตน์ ไทยประยูร นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

พฒันาระบบความคิดเพือ่ความส าเร็จ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

23-เม.ย.-58 7

นางสาววรารัตน์ ไทยประยูร นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7-พ.ค.-58 7

นางสาววรารัตน์ ไทยประยูร นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานระบบทะเบยีนและ

ประมวลผล

ส านักส่งเสริม

วชิาการและงาน

ทะเบยีน

หอ้งการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ชั้น 2 

อาคารวทิยา

บริการฯ

22-มิ.ย.-58 7



36 นายชัยสิริ ปรีดา นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมระเบยีบวา่ด้วยการพสัดุ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านพสัดุ

กองคลัง หอ้งประชุม ชั้น 8

 อาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

8 ม.ค.58 7

นายชัยสิริ ปรีดา นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

พฒันาระบบความคิดเพือ่ความส าเร็จ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

23เม.ย.58 7

นายชัยสิริ ปรีดา นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

บริหารจัดการความร่วมมือเพือ่ความส าเร็จ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

23เม.ย.58 7

นายชัยสิริ ปรีดา นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม การ

ท างานอย่างมีกลยุทธเ์พือ่ผลส าเร็จตาม

เปา้หมาย

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7พ.ค.58 7

นายชัยสิริ ปรีดา นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

จิตวทิยาและวาทศิปล์ในการโน้มน้าวและจูง

ใจคน

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

7-พ.ค.-58 7

นายชัยสิริ ปรีดา นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง หนัตรา โครงการ Google for Education ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

13-14ก.ค.58 14

ต าแหน่ง สาขา/งาน คณะ/สถาบนั/

ส านัก/กอง

ศูนย์

1 นางชมัยพร ทองค าชุม นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

ระยะเวลา จ านวนชั่วโมงที่

ได้รับการพฒันา

งบประมาณ

บคุลากรสายสนับสนุนทีไ่ดร้บัการเพ่ิมพูนความรู้ดา้นภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในเวลา 1 ปี

ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล สังกัด หลักสูตร หน่วยงานที่จัด สถานที่



นางชมัยพร ทองค าชุม นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ "การวจิัย

สถาบนัเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการปฏบิติังาน

ของหน่วยงานสนับสนุนในสถาบนัอุดมศึกษา"

ส านักงาน

อธกิารบดี

พระพรุิณ อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

20-21 ส.ค.58 14

2 นางสาววรรณา แก้วพลอย นักวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ การเงิน กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

3 นางกันยา นวนพจิิตร์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ บริหารทั่วไป กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

4 นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)  (2)

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

นางสาวฐิติรัตน์ ฤกษศ์รีรี นักวชิาการเงินและบญัชี โครงการพฒันาระบบการจัดท ารายงาน

การเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และหน่วยงานภาครัฐ

กรมบญัชีกลาง หอ้ง 101 ชั้น 1 

อาคารใหม่

กรมบญัชีกลาง

25 ส.ค.58 7

5 นางสาวปวณีา เชิดสุข นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

6 นางสาวพชัรินทร์ ศิริทรัพย์ นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)  (2)

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

26-มี.ค.-58 7



นางสาวพชัรินทร์ ศิริทรัพย์ นักวชิาการเงินและบญัชี โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

7 นางสาวชาลินี ขันธมาศ นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)  (2)

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

26-มี.ค.-58 6

8 นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวชิาการเงินและบญัชี งบประมาณและ

บญัชี

กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)  (2)

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

26-มี.ค.-58 6

นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวชิาการเงินและบญัชี โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

นางสาวนิศาชล พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวชิาการเงินและบญัชี โครงการพฒันาระบบการจัดท ารายงาน

การเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และหน่วยงานภาครัฐ

กรมบญัชีกลาง หอ้ง 101 ชั้น 1 

อาคารใหม่

กรมบญัชีกลาง

25 ส.ค.58 7

9 นางสาวอภญิญา  สกุลพราหมณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

10 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ร่ืนเริง นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั  (2)

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

11 นางสาวกรรณิการ์ อัตตะสาระ นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กองคลัง หนัตรา 3

12 นางสาวรุ่งเรือง  ธารีสรรค์ นักวชิาการพสัดุ พสัดุ กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (1)

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

13 นางสาววมิลพรรณ  เกษรอิน นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (2)

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3



นางสาววมิลพรรณ  เกษรอิน นักวชิาการเงินและบญัชี โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

14 นางวราภรณ์ ปุย้ไทย นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (2)

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

นางวราภรณ์ ปุย้ไทย นักวชิาการเงินและบญัชี โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

15 นางสาวกชพรรณ บวัค า นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

16 นางสาวรัตติกาล เส้นขาว นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3

17 นางสาวพรวภิา กล่ินทอง นักวชิาการเงินและบญัชี การเงิน กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (2)

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

18 นางสาวจินตนา โพธิ์ศรี นักวชิาการเงินและบญัชี เบกิจ่าย กองคลัง หนัตรา โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม 

ภาษาอังกฤษในชีวติประจ าวนั (2)

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส านักวทิยบริหาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

26-มี.ค.-58 3

นางสาวจินตนา โพธิ์ศรี นักวชิาการเงินและบญัชี โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้

ภาษาด้วยตนเอง

ส านักวทิยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ชั้น 2 ส านักวทิย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ ศูนย์

หนัตรา

2ก.ค.58 3



ณ 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58

จ านวน ร้อยละ

25 6 24.00

1 ส านักงานอธกิารบดี 20 5 25.00

1.1 กองกลาง 3 0 0.00

1.2 กองคลัง 5 3 60.00

1.3 กองนโยบายและแผน 1 0 0.00

1.4 กองบริหารงานบุคคล 1 1 100.00

1.5 กองพัฒนานักศึกษา 3 0 0.00

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 2 0 0.00

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 2 1 50.00

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 3 0 0.00

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา 0 0 #DIV/0!

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 #DIV/0!

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 #DIV/0!

4 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 #DIV/0!

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 #DIV/0!

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์ 0 0 #DIV/0!

7 คณะศิลปศาสตร์ 0 0 #DIV/0!

8 วทิยาลัยการจัดการ 0 0 #DIV/0!

9 สถาบันวจิัยและพัฒนา 2 0 0.00

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 #DIV/0!

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 2 0 0.00

12 ส านักงานตรวจสอบภายใน 1 1 100.00

ผู้จัดท ารายงาน : นางสาวรัชชนันท์  ดีมาก

ต าแหน่ง : นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีทีร่ายงาน  22 ต.ค.58

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ทีม่า :  กองบริหารงานบุคคล

รวมทัง้สิน้

ที่ หน่วยงาน

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน

ทีม่ีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์

ทัง้หมด

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ีคุณสมบัติครบ

ตามเกณฑ์ทีไ่ด้รับการพัฒนา

ตัวชีว้ัดที ่6.1.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับการ

เข้าสูต่ าแหน่งทีสู่งขึน้



ต าแหน่ง สาขา/งาน คณะ/สถาบนั/ส านัก/กอง ศูนย์

1 นางนิตยา  แจ้งประจักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ แผนกบญัชี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบรีุ สุพรรณบรีุ โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรทาง

การศึกษา เร่ือง "เทคนิคการท าผลงาน

ของบคุลากรสายสนับสนุน"

กองบริหารงานบคุคล หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มทร.ส. หนัตรา

 29 - 30 เม.ย. 58 -

2 นางกันยา  นวนพิจิตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ งานบริหารทั่วไป กองคลัง พระนครศรีอยุธยา หนัตรา โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรทาง

การศึกษา เร่ือง "เทคนิคการท าผลงาน

ของบคุลากรสายสนับสนุน"

กองบริหารงานบคุคล หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มทร.ส. หนัตรา

 29 - 30 เม.ย. 58 -

3 นางสาวพรทพิย์  พึ่งอ่อน บคุลากรช านาญการ งานพัฒนาบคุลากร กองบริหารงานบคุคล พระนครศรีอยุธยา หนัตรา โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรทาง

การศึกษา เร่ือง "เทคนิคการท าผลงาน

ของบคุลากรสายสนับสนุน"

กองบริหารงานบคุคล หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มทร.ส. หนัตรา

 29 - 30 เม.ย. 58 -

4 นางสาวมาลี  ทวนทอง นักตรวจสอบภายในช านาญการ ผู้อ านวยการ ส านักงานตรวจสอบภายใน พระนครศรีอยุธยา หนัตรา โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรทาง

การศึกษา เร่ือง "เทคนิคการท าผลงาน

ของบคุลากรสายสนับสนุน"

กองบริหารงานบคุคล หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มทร.ส. หนัตรา

 29 - 30 เม.ย. 58 -

5 นางชมัยพร  ทองค าชุม นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ งานเบกิจ่าย กองคลัง พระนครศรีอยุธยา หนัตรา โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรทาง

การศึกษา เร่ือง "เทคนิคการท าผลงาน

ของบคุลากรสายสนับสนุน"

กองบริหารงานบคุคล หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มทร.ส. หนัตรา

 29 - 30 เม.ย. 58 -

6 นางวราภรณ์  ปุ้ยไทย นักวิชาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ งานการเงิน กองคลัง พระนครศรีอยุธยา หนัตรา โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรทาง

การศึกษา เร่ือง "เทคนิคการท าผลงาน

ของบคุลากรสายสนับสนุน"

กองบริหารงานบคุคล หอ้งประชุม ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มทร.ส. หนัตรา

 29 - 30 เม.ย. 58 -

ต าแหน่ง  บคุลากรช านาญการ

หน่วยงาน   กองบริหารงานบคุคล

วันเดือนปทีี่รายงานข้อมูล  5  ตุลาคม  2558

งบประมาณ

ชื่อผู้จัดท ารายงาน  นางสาวพรทพิย์  พึ่งอ่อน

แบบรายงาน SP614

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

บุคลากรสายสนับสนุนที่มคุีณสมบัตคิรบตามเกณฑ์ไดร้บัการพัฒนาเพ่ือรองรบัการเขา้สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

ท่ี ชื่อ - ชื่อสกุล
สังกัด

หลักสูตร หน่วยงานที่จัด สถานที่ ระยะเวลา



ข้าราชการ 1 นางณัฐกานต์  ม่วงเขียว

2 นายประเสริฐ  ปรุะชาติ

3 นางสาวยุวดี  สูนพยานนท์

4 นางวนัทนา  หวงัความชอบ

5 นางนิตยา  แจ้งประจักษ์

6 นางกันยา  นวนพจิิตร์

7 นางกันยารัตน์  กัลยานันฑปรีชา

8 นางสาวพรทพิย์  พึ่งอ่อน

9 นางสาวมาลี  ทวนทอง

10 นางสาวเมสิณี  อัมวงษ์

11 นางสาววรรณา  แก้วพลอย

12 นางสาววภิา  ธรรมจารี

13 นางสิริรัตน์  โพสพสุวรรณ

14 นางอุบล  บริบรูณ์

15 นางชมัยพร  ทองค าชุม

16 นางฤทยัชนก  โพธิง์าม

17 นางสาวมณฑิรา  สาระพนัธ์

18 นางอัจฉรา  ลักษณสมบรูณ์

19 นางวรรณนิภา  ทพิสุรบท

พนักงานมหาวิทยาลัย 20 นางสาวอุศนา  อนงค์เวช

21 นางสาวจินดาพร  คงเดช

22 นายสุรัตน์  วงัพกิุล

23 นางวราภรณ์  ปุ้ยไทย

24 นางสาวเสาวลักษณ์  คีรีวงศ์

25 นางดารารัตน์  ปะวารี

ขอ้มลูบคุลากรสายสนับสนุนในสงักัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูทิี่มคุีณสมบตัคิรบตามเกณฑ์ในการก าหนดต าแหน่งที่สงูขึ้น  ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2557

ประเภทบคุลากร (ข้าราชการ/

พนักงานมหาวิทยาลัย)
ล าดับที่

ชื่อ - นามสกุล  บคุลากรสายสนับสนุนที่มี

คุณสมบตัิครบตามเกณฑ์ในการก าหนดต าแหน่งที่

สูงขึ้น  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557



กองบริหารทรัพยากรนนทบรีุ นักวชิาการพสัดุ/ช านาญการ

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการ

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี บคุลากร/ช านาญการ

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการ

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบรีุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการ

กองคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการ

กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการ

กองบริหารงานบคุคล บคุลากร/ช านาญการ

ส านักงานตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน/ช านาญการ

กองพฒันานักศึกษา นักวชิาการศึกษา/ช านาญการ

กองคลัง นักวชิาการเงินและบญัช/ีช านาญการ

กองคลัง นักวชิาการเงินและบญัช/ีช านาญการ

กองพฒันานักศึกษา นักวชิาการศึกษา/ช านาญการ

กองกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการ

กองคลัง นักวชิาการเงินและบญัช/ีช านาญการ

กองพฒันานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการ

กองบริหารทรัพยากรนนทบรีุ นักวชิาการเงินและบญัช/ีปฏบิติัการ

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบรีุ นักวชิาการเงินและบญัช/ีปฏบิติัการ

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน นักวชิาการศึกษา/ปฏบิติัการ

กองนโยบายและแผน นักวเิคราะหน์โยบายและแผน/ปฏบิติัการ

สถาบนัวจิัยและพฒันา นักวจิัย/ปฏบิติัการ

สถาบนัวจิัยและพฒันา นักวจิัย/ปฏบิติัการ

กองคลัง นักวชิาการเงินและบญัช/ีปฏบิติัการ

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน นักวชิาการศึกษา/ปฏบิติัการ

กองกลาง ผู้ปฏบิติังานบริหาร/ปฏบิติังาน

ขอ้มลูบคุลากรสายสนับสนุนในสงักัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูทิี่มคุีณสมบตัคิรบตามเกณฑ์ในการก าหนดต าแหน่งที่สงูขึ้น  ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2557

หน่วยงานที่สังกัด
ชื่อต าแหน่ง/ระดับต าแหน่งที่ด ารงต าแหน่งอยู่ใน

ปจัจุบนั



นักวชิาการพสัดุ/ช านาญการพเิศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการพเิศษ

บคุลากร/ช านาญการพเิศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการพเิศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการพเิศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการพเิศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการพเิศษ

บคุลากร/ช านาญการพเิศษ

นักตรวจสอบภายใน/ช านาญการพเิศษ

นักวชิาการศึกษา/ช านาญการพเิศษ

นักวชิาการเงินและบญัช/ีช านาญการพเิศษ

นักวชิาการเงินและบญัช/ีช านาญการพเิศษ

นักวชิาการศึกษา/ช านาญการพเิศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการพเิศษ

นักวชิาการเงินและบญัช/ีช านาญการพเิศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ช านาญการพเิศษ

นักวชิาการเงินและบญัช/ีช านาญการ

นักวชิาการเงินและบญั/ช านาญการ

นักวชิาการศึกษา/ช านาญการ

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน/ช านาญการ

นักวจิัย/ช านาญการ

นักวจิัย/ช านาญการ

นักวชิาการเงินและบญัช/ีช านาญการ

นักวชิาการศึกษ/ช านาญการ

ผู้ปฏบิติังานบริหาร/ช านาญงาน

(ส าหรบัแนบแบบรายงาน SP614)

ขอ้มลูบคุลากรสายสนับสนุนในสงักัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูทิี่มคุีณสมบตัคิรบตามเกณฑ์ในการก าหนดต าแหน่งที่สงูขึ้น  ณ วันที่ 1 ตลุาคม 2557

ชื่อต าแหน่ง/ระดับต าแหน่งที่มีคุณสมบตัิครบตาม

เกณฑ์ในการก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น
หมายเหตุ



ณ 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58

ที่ หน่วยงาน
จ านวนงานวจิยัสถาบนั

10

1 ส านักงานอธกิารบดี 1

1.1 กองกลาง 0

1.2 กองคลัง 0

1.3 กองนโยบายและแผน 0

1.4 กองบริหารงานบคุคล 0

1.5 กองพฒันานักศึกษา 0

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบรีุ 0

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบรีุ 0

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 0

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา 1

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 0

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 1

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปต๎ยกรรมศาสตร์ 1

7 คณะศิลปศาสตร์ 2

8 วทิยาลัยการจดัการ 0

9 สถาบนัวจิยัและพฒันา 0

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 4

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 1

12 ส านักงานตรวจสอบภายใน 0

ที่มา :  ทุกหน่วยงาน

ต าแหน่ง : นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

วนั เดือน ปทีี่รายงาน  22 ต.ค.58

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

รวมทัง้สิ้น

ตวัชีว้ัดที ่6.1.5 จ านวนงานวิจัยสถาบนัในรอบ 1 ปี

ผู้จดัท ารายงาน : นางสาวรัชชนันท์  ดีมาก



แบบรายงาน SP615

ชือ่-ชือ่สกุล ต าแหน่ง สาขา/งาน คณะ/สถาบัน/

ส านัก/กอง

ศูนย์

1 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ "ภาษาอังกฤษเพือ่

ความพร้อมในการท างาน" ด้วยเอ็นโมดู ส าหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนยสุ์พรรณบุรี

น.ส.ปานวาส  ประสาทศิลป์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน

ทัว่ไป

ส านักงานคณบดี

ประจ าศูนย์

ศศ สุพรรณบุรี กองทุนส่งเสริม

งานวจิัย มทรส.

30,000.00 1

2 การศึกษาแนวปฎิบัติทีดี่ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

น.ส.วรรณภา  ใหญ่มาก นักวชิาการศึกษา ฝ่ายวชิาการและวจิัย ศศ หันตรา กองทุนส่งเสริม

งานวจิัย มทรส.

30,000.00 1

3 ประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการประกัน

คุณภาพ คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวอภิรดี  มีแสงเพชร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน

ทัว่ไป

สนง.คณบดี ทอ. หันตรา เงินรายได้ ทอ 57 13,500.00 1

4 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการของ

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ส านักส่งเสริม

วชิาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2558

นางสาววรางคณา  จรุณศรี นักวชิาการศึกษา งานรับเข้าและ

ทะเบียนประวติั

สวท. พระนครศรีอยธุยา 

หันตรา

    30,000.00

5 ป๎จจัยทีส่่งผลต่อการพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในมหาวทิยาลัยเทคโนยรีาชมงคล

สุวรรณภูมิ

นางสิริพร เรืองสุรัตน์ นักวเิคราะห์นโยบาย

และแผน

งานประกันคุณภาพ สคศ. พระนครศรีอยธุยา 

หันตรา

งบกองทุนส่งเสริม

งานวจิัย

        22,000

6 การศึกษาภูมิหลังของนักศึกษา กับการส าเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร์บัณฑิต

นางสาวนฤมล    ชินวฒิุโรจน์ นักวชิาการการศึกษา ส านักงานคณบดี วส. นนทบุรี งปร. 22,630

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จ านวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี

ที่ หัวข้องานวจิัยสถาบัน ผู้จัดท า แหล่งงบประมาณ งบประมาณ



7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการ

งานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ

นายนภดล  บริสุทธิ์ นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์

งานซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือข่าย

สวส นนทบุรี งปร.         22,000

8 วฒันธรรมองค์กรกับการบริการจัดการความรู้

ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสาวศุภานัน  ทัพสัพ นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์

งานบริการสารสนเทศ สวส หันตรา งปร.         29,700

9 การศึกษาความพึงพอใจด้านประสิทธภิาพของ

ระบบเครือข่ายไร้สาย ภายใน

(LeelawadeeNet) กรณีศึกษา มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี

นายณัฐวฒัน์  เขาแก้ว นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์

งานวศิวกรรม สวส สุพรรณบุรี งปร.         30,000

10 ความต้องการรูปแบบห้องสมุดทีพ่ึงประสงค์ของ

บุคลากรและนักศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงงคลสุวรรณภูมิ

นางสิริลักษณ์  เติมวริิยะกุล บรรณารักษ์ งานห้องสมุด สวส สุพรรณบุรี งปร.         30,000



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย

               328            3.75          75.08            3.71          74.21            3.65          73.03            3.61

1 ส านักงานอธกิารบดี                 148             3.79           75.73             3.69           73.76             3.65           73.09             3.56

1.1 กองกลาง                   18             3.87           77.40             3.58           71.60             3.69           73.80             3.71

1.2 กองคลัง                   18             3.80           76.00             3.64           72.80             3.70           74.00             3.54

1.3 กองนโยบายและแผน                   14             3.73           74.60             3.72           74.40             3.43           68.60             3.48

1.4 กองบริหารงานบุคคล                   17             3.63           72.60             3.61           72.20             3.45           69.00             3.33

1.5 กองพัฒนานักศึกษา                     4             4.15           83.00             4.08           81.60             4.05           81.00             3.90

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี                   44             3.81           76.20             3.75           75.00             3.76           75.20             3.80

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี                   25             3.64           72.80             3.73           74.60             3.76           75.20             3.78

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี                     3             4.15           83.00             3.92           78.40             3.60           72.00             3.25

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา                     5             3.30           66.00             3.16           63.20             3.45           69.00             3.29

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                     2             3.50           70.00             3.33           66.60             3.17           63.40             3.28

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร                     7             3.84           76.80             3.68           73.60             3.69           73.80             3.44

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ                   25             3.70           74.00             3.74           74.80             3.84           76.80             3.73

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   50             3.84           76.80             3.80           76.00             3.92           78.40             3.75

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์                     7             2.79           55.80             2.86           57.20             2.50           50.00             2.93

7 คณะศิลปศาสตร์                   11             3.70           74.00             3.73           74.60             3.61           72.20             3.70

8 วทิยาลัยการจดัการ                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  - 

9 สถาบันวจิยัและพัฒนา                     4             4.00           80.00             4.40           88.00             4.00           80.00             4.13

10 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                   48             3.70           74.00             3.58           71.60             3.56           71.20             3.52

11 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน                   25             4.18           83.60             4.19           83.80             4.20           84.00             4.00

12 ส านักงานตรวจสอบภายใน                     1             4.00           80.00             4.00           80.00             4.00           80.00             4.00

ผู้จดัท ารายงาน : นางสาวรัชชนันท์  ดีมาก

ต าแหน่ง : นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีที่รายงาน  22 ต.ค.58

รวมทั้งสิ้น

ที่มา :  กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ที่ หน่วยงาน
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

ด้านตัวงาน ด้านบทบาทและหน้าที่
ด้านสัมพันธภาพกับบคุคลอื่น

ในการปฏบิติังาน

ด้านความส าเร็จและ

ความก้าวหน้าในงาน

ตวัชี้วดั 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดบั (สายบริหาร สายวชิาการสายสนับสนุน) ที่มีตอ่การไดป้ฏิบัตงิานและสวสัดกิารของมหาวทิยาลยั



ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

         72.17            3.34          66.84            3.22          64.33            2.98          59.55            2.83          56.62            3.39                                                    67.73

          71.29             3.33           66.67             3.23           64.58             2.90           57.91             2.82           56.36             3.37                                                        67.42

          74.20             3.58           71.60             3.29           65.80             3.20           64.00             3.37           67.40             3.54                                                        70.73

          70.80             3.05           61.00             3.19           63.80             2.71           54.20             2.52           50.40             3.27                                                        65.38

          69.60             3.58           71.60             3.08           61.60             2.68           53.60             2.23           44.60             3.24                                                        64.83

          66.60             3.36           67.20             3.11           62.20             2.91           58.20             2.44           48.80             3.23                                                        64.60

          78.00             3.60           72.00             3.80           76.00             3.48           69.60             3.65           73.00             3.84                                                        76.78

          76.00             3.57           71.40             3.62           72.40             3.46           69.20             3.51           70.20             3.66                                                        73.20

          75.60             3.56           71.20             3.61           72.20             3.34           66.80             3.49           69.80             3.61                                                        72.28

          65.00             3.45           69.00             3.52           70.40             2.72           54.40             2.45           49.00             3.38                                                        67.65

          65.80             2.25           45.00             1.84           36.80             1.56           31.20             1.70           34.00             2.57                                                        51.38

          65.60             3.08           61.60             2.69           53.80             2.69           53.80             2.58           51.60             3.04                                                        60.80

          68.80             3.22           64.40             3.13           62.60             3.38           67.60             2.88           57.60             3.41                                                        68.15

          74.60             3.37           67.40             3.05           61.00             2.78           55.60             2.61           52.20             3.35                                                        67.05

          75.00             3.45           69.00             3.39           67.80             3.15           63.00             2.80           56.00             3.51                                                        70.25

          58.60             2.32           46.40             2.66           53.20             2.37           47.40             2.43           48.60             2.61                                                        52.15

          74.00             3.45           69.00             3.45           69.00             3.16           63.20             2.64           52.80             3.43                                                        68.60

                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                                                              - 

          82.60             3.81           76.20             3.35           67.00             3.05           61.00             2.94           58.80             3.71                                                        74.20

          70.40             3.20           64.00             3.22           64.40             2.85           57.00             2.67           53.40             3.29                                                        65.75

          80.00             3.60           72.00             3.71           74.20             3.28           65.60             2.88           57.60             3.76                                                        75.10

          80.00             4.00           80.00             3.40           68.00             3.80           76.00             4.00           80.00             3.90                                                        78.00

ที่มา :  กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ

ณ 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ภาพรวมความพึงพอใจ
ด้านความส าเร็จและ

ความก้าวหน้าในงาน
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านพัฒนาบคุลากร ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านที่พักอาศัย

ตวัชี้วดั 6.2.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดบั (สายบริหาร สายวชิาการสายสนับสนุน) ที่มีตอ่การไดป้ฏิบัตงิานและสวสัดกิารของมหาวทิยาลยั



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย

             328         3.75        75.08         3.71        74.21         3.65
1 กองกลาง                18          3.87        77.40          3.58        71.60          3.69
2 กองคลัง                18          3.80        76.00          3.64        72.80          3.70
3 กองนโยบายและแผน                14          3.73        74.60          3.72        74.40          3.43
4 กองบริหารงานบุคคล                17          3.63        72.60          3.61        72.20          3.45
5 กองพัฒนานักศึกษา                  4          4.15        83.00          4.08        81.60          4.05
6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี                44          3.81        76.20          3.75        75.00          3.76
7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี                25          3.64        72.80          3.73        74.60          3.76
8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี                  3          4.15        83.00          3.92        78.40          3.60
9 ส านักคุณภาพการศึกษา                  5          3.30        66.00          3.16        63.20          3.45

10 ส านักงานตรวจสอบภายใน                  1          4.00        80.00          4.00        80.00          4.00
11 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม                  2          3.50        70.00          3.33        66.60          3.17
12 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร                  7          3.84        76.80          3.68        73.60          3.69
13 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ                25          3.70        74.00          3.74        74.80          3.84
14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                50          3.84        76.80          3.80        76.00          3.92
15 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาป๎ตยกรรมศาสตร์                  7          2.79        55.80          2.86        57.20          2.50
16 คณะศิลปศาสตร์                11          3.70        74.00          3.73        74.60          3.61
17 วิทยาลัยการจัดการ                  -               -               -               -               -               - 
18 สถาบันวิจัยและพัฒนา                  4          4.00        80.00          4.40        88.00          4.00
19 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                48          3.70        74.00          3.58        71.60          3.56
20 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                25          4.18        83.60          4.19        83.80          4.20

ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

หน่วยงาน  กองบริหารงานบุคคล

วันเดือนปีที่รายงานข้อมูล  วันที่  20  ตุลาคม  2558

ชื่อผู้จัดท ารายงาน  นางสาววรางคณา  เอมฉวี

รวมทั้งสิ้น

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการสายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

ที่ หน่วยงาน
จ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม

ด้านตัวงาน ด้านบทบาทและหน้าที่
ด้านสัมพันธภาพกับบุคคล

อื่นในการปฏิบัติงาน



ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย

       73.03         3.61        72.17         3.34        66.84         3.22        64.33         2.98        59.55         2.83
       73.80          3.71        74.20          3.58        71.60          3.29        65.80          3.20        64.00          3.37
       74.00          3.54        70.80          3.05        61.00          3.19        63.80          2.71        54.20          2.52
       68.60          3.48        69.60          3.58        71.60          3.08        61.60          2.68        53.60          2.23
       69.00          3.33        66.60          3.36        67.20          3.11        62.20          2.91        58.20          2.44
       81.00          3.90        78.00          3.60        72.00          3.80        76.00          3.48        69.60          3.65
       75.20          3.80        76.00          3.57        71.40          3.62        72.40          3.46        69.20          3.51
       75.20          3.78        75.60          3.56        71.20          3.61        72.20          3.34        66.80          3.49
       72.00          3.25        65.00          3.45        69.00          3.52        70.40          2.72        54.40          2.45
       69.00          3.29        65.80          2.25        45.00          1.84        36.80          1.56        31.20          1.70
       80.00          4.00        80.00          4.00        80.00          3.40        68.00          3.80        76.00          4.00
       63.40          3.28        65.60          3.08        61.60          2.69        53.80          2.69        53.80          2.58
       73.80          3.44        68.80          3.22        64.40          3.13        62.60          3.38        67.60          2.88
       76.80          3.73        74.60          3.37        67.40          3.05        61.00          2.78        55.60          2.61
       78.40          3.75        75.00          3.45        69.00          3.39        67.80          3.15        63.00          2.80
       50.00          2.93        58.60          2.32        46.40          2.66        53.20          2.37        47.40          2.43
       72.20          3.70        74.00          3.45        69.00          3.45        69.00          3.16        63.20          2.64

              -               -               -               -               -               -               -               -               -               - 
       80.00          4.13        82.60          3.81        76.20          3.35        67.00          3.05        61.00          2.94
       71.20          3.52        70.40          3.20        64.00          3.22        64.40          2.85        57.00          2.67
       84.00          4.00        80.00          3.60        72.00          3.71        74.20          3.28        65.60          2.88

ชื่อผู้จัดท ารายงาน  นางสาววรางคณา  เอมฉวี

ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านที่พักอาศัย

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการสายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

ด้านสัมพันธภาพกับบุคคล

อื่นในการปฏิบัติงาน

ด้านความส าเร็จและ

ความก้าวหน้าในงาน

ด้านเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน



แบบรายงาน SP621

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

       56.62         3.39        67.73
       67.40          3.54        70.73
       50.40          3.27        65.38
       44.60          3.24        64.83
       48.80          3.23        64.60
       73.00          3.84        76.78
       70.20          3.66        73.20
       69.80          3.61        72.28
       49.00          3.38        67.65
       34.00          2.57        51.38
       80.00          3.90        78.00
       51.60          3.04        60.80
       57.60          3.41        68.15
       52.20          3.35        67.05
       56.00          3.51        70.25
       48.60          2.61        52.15
       52.80          3.43        68.60

              -               -               - 
       58.80          3.71        74.20
       53.40          3.29        65.75
       57.60          3.76        75.10

ชื่อผู้จัดท ารายงาน  นางสาววรางคณา  เอมฉวี

ด้านที่พักอาศัย ภาพรวมความพึงพอใจ

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร สายวิชาการสายสนับสนุน) ที่มีต่อการได้ปฏิบัติงานและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท.

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้

ในแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลัย

74

(95.83)

74

(0)

                 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                   -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ

เพิ่มพนูความรู้ประสบการณ์ทางการบริหารในเวลา 1

 ปี

>80

(95.83)

>80

(87.50)

>80

(100)

>80

(100)

>80

(100)

>80

(100)

>80

(100)

>80

(100)

                 - >80

(100)

>80

(100)

>80

(100)

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2 ร้อยละของความสําเร็จของผลการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง

55

(48.72)

55

(58.62)

55

(0)

55

(0)

55

(50)

55

(0)

55

(100)

55

(0)

                 - 55

(0)

55

(0)

5

(100)

ตัวชี้วัดที่ 7.2.1จํานวนข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ในส่ือ

ต่างๆ

250

(204)

100

(182)

20

(6)

20

(3)

20

(0)

20

(0)

20

(13)

20

(0)

                 - 20

(0)

5

(0)

5

(0)

ตัวชี้วัดที่ 7.2.2 จํานวนคร้ังของหน่วยงาน/บุคคล 

ที่ใช้บริการของมหาวิทยาลัย

70

(12)

70

(11)

                 -                  -                  - (1)                  -                  -                  -                   -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 7.2.3 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นอาจารย์

พเิศษ วิทยากรคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาให้กับ

หน่วยงานภายนอก

5

(13.67)

                 - 5

(26.97)

5

(37.68)

5

(0)

5

(15.71)

5

(7.87)

5

(11.69)

                 -                   -                  -                  - 

ตัวชี้วัดที่ 7.3.1 ร้อยละความสําเร็จการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

85

(89.50)

85

(88.32)

85

(100)

85

(100)

85

(100)

85

(100)

85

(100)

85

(100)

                 - 85

(100)

85

(100)

85

(100)

ตัวชี้วัดที่ 7.4.1 ร้อยละความพงึพอใจเฉล่ียของ

บุคลากรนักศึกษา ต่อการพฒันาสุนทรียภาพของ

อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายใน

มหาวิทยาลัย

>80

(63.10)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

                 - >80

(0)

>80

(0)

>80

(0)

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชงิบรูณาการดว้ยหลักธรรมาภบิาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 7.1 พัฒนาระบบการบริหารและการตดิตามที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 7.2 ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัยให้เปน็ที่รู้จัก เปน็ที่ยอมรับในระดบัท้องถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 7.3 การบริหารงาน การเงินและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 7.4 พัฒนาดา้นกายภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใชแ้นวทาง Green University



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท.

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จํานวนระบบสารสนเทศใหม่ที่

นํามาใช้เพื่อการบริหารจัดการ

1

(7)

                 -  -

(1)

                 -                  -                  -                  -                  -                  - 1

(0)

1

(2)

1

(4)

**ขอ้มลู ณ วันที่ 30 ก.ย. 58

จดัทําโดย

นางสาวรัชชนนัท ์ ดีมาก

ตําแหนง่ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

หนว่ยงาน กองนโยบายและแผน

วันที่ 22 ตุลาคม 2558

กลยุทธ์ที่ 7.5 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจัดการ



สตน.

                 - 

>80

(100)

55

(0)

                 - 

                 - 

                 - 

85

(100)

>80

(0)

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชงิบรูณาการดว้ยหลักธรรมาภบิาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 7.1 พัฒนาระบบการบริหารและการตดิตามที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 7.2 ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัยให้เปน็ที่รู้จัก เปน็ที่ยอมรับในระดบัท้องถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 7.3 การบริหารงาน การเงินและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 7.4 พัฒนาดา้นกายภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใชแ้นวทาง Green University



สตน.

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

หน่วยงานรับผิดชอบ

                 - 

กลยุทธ์ที่ 7.5 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจัดการ



แผน ผล

7.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชีใ้นแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย             74

7.1.1 ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ด้รับการเพิม่พูนความรู้ประสบ -การณ์ทางการบริหารในเวลา 1 ปี >80 95.83

7.1.2 ร้อยละของความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 55 53.85

7.2.1 จํานวนข่าวทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในส่ือต่างๆ 250 204

7.2.2 จํานวนคร้ังของหน่วยงาน/บุคคล ทีใ่ช้บริการของมหาวทิยาลัย 70 12

7.2.3 ร้อยละของอาจารยท์ีเ่ป็นอาจารยพ์ิเศษ วทิยากรคณะกรรมการหรือทีป่รึกษาให้กับหน่วยงาน

ภายนอก

5 13.67

7.3.1 ร้อยละความสําเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 85 89.50

7.4.1 ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที ่

และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวทิยาลัย

>80 63.10

7.5.1 จํานวนระบบสารสนเทศใหม่ทีน่ํามาใช้เพือ่การบริหารจัดการ 1 7

ผู้รายงาน : น.ส.รัชชนันท์  ดีมาก

ตําแหน่ง : นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีทีร่ายงาน 22 ต.ค.58

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

กลยุทธ์ทื ่7.2 ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นทีรู่จ้ัก เป็นทีย่อมรับในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และนานาชาติ

กลยุทธ์ทื ่7.3 การบริหารงาน การเงนิและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ทื ่7.4 พัฒนาด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใช้แนวทาง Green University

กลยุทธ์ทื ่7.5 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ที ่7. การบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ทื ่7.1 พัฒนาระบบการบริหารและการติดตามทีม่ีประสิทธิภาพ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2558

ตัวชีว้ดั ประเด็นยทุธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ/์ตัวชีว้ดั

ค่าเป้าหมาย

สถานะ2558



กก. กค. กผ. กบ. กพ. กบน. กบส. กบว. สคศ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

1       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        - 

SP701

2

SP711

3

SP712

4

SP721

5

SP722

6       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        - 

SP723

7       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        - 

SP731  * 

8       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        - 

SP741  * 

 ร้อยละของความสําเร็จของผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเส่ียง

ภายในวนัที่ 5 ของทุกเดือน

สรุปหน่วยงานจดัท าตามแบบฟอร์มการรายงานแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) 

และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ.2558

ประเดน็ยทุศาสตร์ที่ 7 บริหารจดัการมหาวทิยาลยัเชิงบูรณาการดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ แบบจดัทํา หน่วยงาน

ข้อมูล ณ 1 ตลุาคม 2557 - 31 ตลุาคม 2558

วนั เดือนปีที่จดัเกบ็ขอ้มลู

ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ในแผน

ยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัย

ภายในวนัที่ 5 ของทุกเดือน

 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้

ประสบ-การณ์ทางการบริหารในเวลา 1 ปี

ภายในวนัที่ 15 ของ เม.ย.และ ม.ิย.

ของทุกปี

จาํนวนขา่วที่ได้รับการเผยแพร่ในส่ือต่างๆ ภายในวนัที่ 15 ของ ธ.ค.และ ม.ิย.

ของทุกปี

จาํนวนคร้ังของหน่วยงาน/บุคคล ที่ใชบ้ริการของ

มหาวทิยาลัย

ภายในวนัที่ 15 ของ ธ.ค.และ ม.ิย.

ของทุกปี

จาํนวนอาจารยท์ี่เป็นอาจารยพ์ิเศษ วทิยากร 

คณะกรรมการหรือที่ปรึกษา ให้กบัหน่วยงาน

ภายนอก

ภายในวนัที่ 15 ของ ธ.ค.และ ม.ิย.

ของทุกปี

การเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยประจาํปี ภายในวนัที่ 15 ของ ธ.ค.และ ม.ิย.

ของทุกปี

ความพึงพอใจเฉล่ียของบุคลากร นักศึกษา ต่อ

การพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และ

ระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวทิยาลัย

ภายในวนัที่ 15 ของ ธ.ค.และ ม.ิย.

ของทุกปี



กก. กค. กผ. กบ. กพ. กบน. กบส. กบว. สคศ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.
ที่ แบบจดัทํา หน่วยงาน

วนั เดือนปีที่จดัเกบ็ขอ้มลู

9

SP751

10

PS7.1

11

PS7.2

12

PS7.3

13

PS7.4

14

PS7.5

จาํนวนระบบสารสนเทศใหมท่ี่ใชเ้พื่อการบริหาร

จดัการ

ภายในวนัที่ 15 ของ ธ.ค.และ ม.ิย.

ของทุกปี

ผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมพัฒนาระบบ

การบริหารและการติดตามที่มปีระสิทธภิาพ

ภายในวนัที่ 15 ของ ธ.ค.และ ม.ิย.

ของทุกปี

ผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยให้เป็นที่รู้จกัเป็นที่

ยอมรับในระด้ับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ

ภายในวนัที่ 15 ของ ธ.ค.และ ม.ิย.

ของทุกปี

ผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมส่งเสริมการ

บริหารงาน การเงินและงบประมาณให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุด

ภายในวนัที่ 15 ของ ธ.ค.และ ม.ิย.

ของทุกปี

ตําแหน่ง : นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีที่รายงาน  22 ต.ค.58

ผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมพัฒนาด้าน

กายภาพ และสภาพแวดล้อมโดยใชแ้นวทาง 

Green University

ภายในวนัที่ 15 ของ ธ.ค.และ ม.ิย.

ของทุกปี

ผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมนํา

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร

ภายในวนัที่ 15 ของ ธ.ค.และ ม.ิย.

ของทุกปี

ผู้ตรวจสอบ : น.ส.รัชชนันท์  ดีมาก



จาํนวน ร้อยละ

                            55                       -                     -   

1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจดัการศึกษา

ให้มคุีณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

                               9                        -                      -   

2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนางานวจิยั 

หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชมุชน สังคมและ

ประเทศชาติ

                               9                        -                      -   

3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการ

ให้บริการวชิาการเพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้ชมุชน 

สังคม และสร้างรายได้ให้กบัมหาวทิยาลัย

                               7                        -                      -   

4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและทํานุบํารุงศิลป

 วฒันธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมให้เกดิความยั่งยนื

                               7                        -                      -   

5 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริม

เพื่อให้นักศึกษามพีัฒนาการครบทุกด้าน

                               3                        -                      -   

6 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพของ

อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน

                               9                        -                      -   

7 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 7 บริหารจดัการ

มหาวทิยาลัยเชงิบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

                               9                        -                      -   

8 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 8 พัฒนามหาวทิยาลัยให้

พร้อมกา้วเขา้สู่ระดับอาเซียนให้พร้อมกา้วเขา้สู่

ระดับอาเซียน

                               2                        -                      -   

สถานะการ

ดําเนินงาน

ที่มา : กองนโยบายและแผน

ผู้จดัทํารายงาน : นางสาวรัชชนันท์  ดีมาก

ตําแหน่ง : นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีที่รายงาน  11 ก.ย.58

ตวัชี้วดัที่ 7.1 ร้อยละการบรรลเุป้าหมายตามตวับ่งชี้ในแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยั

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รวมทั้งสิ้น

ที่ ประเด็นยทุธศาสตร์

จาํนวนตัวชี้วดัของแผน

ยทุธศาสตร์การพัฒนา

มหาวทิยาลัยฯทั้งหมด

จาํนวนตัวชี้วดัของแผนยทุธศาสตร์การ

พัฒนามหาวทิยาลัยฯ ประจาํปี

งบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย



ผลการด าเนินงานตามตวับง่ชีใ้นแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์ตัวชี้วดั ค่าเปา้หมาย ผลการดําเนินงาน สถานะ

55                     

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ                   9 N/A

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพฒันางานวจิัย หรืองานสร้างสรรค์ เพือ่พฒันาชุมชน สังคมและประเทศชาติ                   9 N/A

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการวชิาการเพือ่สร้างความเข้มแข็งใหชุ้มชน สังคม และสร้างรายได้ใหก้ับ

มหาวทิยาลัย
                  7 N/A

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม ภมูิปญัญาท้องถิ่น และอนุรักษส่ิ์งแวดล้อมใหเ้กิดความยั่งยืน                   7 N/A

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมเพือ่ใหน้ักศึกษามีพฒันาการครบทุกด้าน                   3 N/A

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พฒันาคุณภาพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน                   9 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการมหาวทิยาลัยเชิงบรูณาการด้วยหลักธรรมาภบิาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง                   9 N/A

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 พฒันามหาวทิยาลัยใหพ้ร้อมก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียนใหพ้ร้อมก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียน                   2 N/A

ชื่อผู้จัดท ารายงาน  นางสาวภทัรภรณ์  รองแก้ว

ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน  กองนโยบายและแผน

วนัเดือนปทีี่รายงานข้อมูล

แบบรายงาน SP701
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558



อธกิารบดี รองอธกิารบดี

72 1 6

1 สํานักงานอธกิารบดี 24 1 6

1.1 กองกลาง 1 0 0

1.2 กองคลัง 1 0 0

1.3 กองนโยบายและแผน 1 0 0

1.4 กองบริหารงานบุคคล 1 0 0

1.5 กองพัฒนานักศึกษา 1 0 0

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 1 0 0

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 1 0 0

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  1 0 0

1.9 ส านักคุณภาพการศึกษา 1 0 0

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 0 0

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 4 0 0

4 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 7 0 0

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0 0

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 0 0

7 คณะศิลปศาสตร์ 5 0 0

8 วทิยาลัยการจัดการ 4 0 0

9 สถาบันวจิัยและพัฒนา 4 0 0

10 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 0 0

11 สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 4 0 0

12 สํานักตรวจสอบภายใน 1 0 0

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชีว้ัดที ่7.1.1 ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ด้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร ในเวลา 1 ปี

ที่ ตําแหน่งบริหาร

จํานวน

ผู้บริหาร

ทัง้หมด

ผู้จัดทํารายงาน : นางสาวรัชชนันท์  ดีมาก

ตําแหน่ง : นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีทีร่ายงาน  22 ต.ค.58

ตําแหน่ง

ทีม่า : ทุกหน่วยงาน

รวมทัง้สิน้



ผู้ช่วย

อธกิารบดี
คณบดี รองคณบดี ผอ. รอง ผอ. จํานวน ร้อยละ

5 7 28 13 9 69 95.83

5 0 0 9 0 21 87.50

0 0 0 1 0 1 100.00

0 0 0 1 0 1 100.00

0 0 0 1 0 1 100.00

0 0 0 1 0 1 100.00

0 0 0 1 0 1 100.00

0 0 0 1 0 1 100.00

0 0 0 1 0 1 100.00

0 0 0 1 0 1 100.00

0 0 0 1 0 1 100.00

0 1 4 0 0 5 100.00

0 1 3 0 0 4 100.00

0 1 6 0 0 7 100.00

0 1 4 0 0 5 100.00

0 1 4 0 0 5 100.00

0 1 4 0 0 5 100.00

0 1 3 0 0 4 100.00

0 0 0 1 3 4 100.00

0 0 0 1 3 4 100.00

0 0 0 1 3 4 100.00

0 0 0 1 0 1 100.00

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชีว้ัดที ่7.1.1 ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ด้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ทางการบริหาร ในเวลา 1 ปี

จํานวนผู้บริหารทีไ่ด้รับการ

เพิม่พูนความรู้/

ประสบการณ์ทางการบริหาร
ตําแหน่ง

ทีม่า : ทุกหน่วยงาน



ที่ ชื่อ - ชื่อสกุลผู้บริหาร ต าแหน่งบริหาร หน่วยงาน ชื่อหวัขอ้เรื่องการเพ่ิมพูนความรู้/

ประสบการณ์ทางการบริหาร

หน่วยงานที่จดั สถานที่ ระยะเวลา จ านวนชั่วโมงที่

ไดร้ับการพัฒนา

1 ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกลู รองคณบดีฝ่ายบริหารและ

แผน

ทอ. อบรมผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 มทรส. โรงแรมคลาสิค 22 กค - 11 สค 58 84

2 ผศ.ต่อวุฒิ  จํามั่น รองคณบดีฝ่ายกจิการ

นกัศึกษาและกจิการพเิศษ

ทอ. อบรมผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 มทรส. โรงแรมคลาสิค 22 กค - 11 สค 58 84

3 ผศ.อําไพวรรณ ทพัเปน็ไทย รองคณบดีด้านบริหารและ

วางแผน

ศศ. อบรมเชิงปฏบิติัการ "หลักสูตรผู้บริหาร

ระดับกลาง"

กบ. รร.คลาสสิค คามิ

โอ อยุธยา

22 กค.-11 สค.58 126

4 ดร.บญุสมหญิง พลเมอืงดี รองคณบดีด้านกจิการ

นกัศึกษาและกจิการพเิศษ

ศศ. อบรมเชิงปฏบิติัการ "หลักสูตรผู้บริหาร

ระดับกลาง"

กบ. รร.คลาสสิค คามิ

โอ อยุธยา

22 กค.-11 สค.58 127

โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงีบประมาณ 2558

กบ จังหวัดนครนายก 3 วัน

ประชุมรับทราบเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์

การพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมู ิพ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง

 พ.ศ. 2558)ไปสู่การปฏบิติั

กผ ศูนย์หนัตรา 1 วัน

โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงีบประมาณ 2558

กบ จังหวัดนครนายก 3 วัน

ประชุมรับทราบเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์

การพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมู ิพ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง

 พ.ศ. 2558)ไปสู่การปฏบิติั

กผ ศูนย์หนัตรา 1 วัน

โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงีบประมาณ 2558

กบ จังหวัดนครนายก 3 วัน

แบบรายงาน SP711

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ผู้บริหารที่ไดร้ับการเพ่ิมพูนความรู/้ประสบการณ์ทางการบริหารในเวลา 1 ปี

5

6

7

สวสผู้อํานวยการนายอาคม  สงเคราะห์

สวสรองผู้อํานวยการด้าน

บริหาร

นายณรงค์ศักด์ิ  แสงปอ้ม

สวสรองผู้อํานวยการด้านวิทย

บริการ

นายวาฤทธิ ์ กนัแกว้



ประชุมรับทราบเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์

การพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมู ิพ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง

 พ.ศ. 2558)ไปสู่การปฏบิติั

กผ ศูนย์หนัตรา 1 วัน

ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทําคําเสนอขอ

งบประมาณรายได้ประจําปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2559

กผ ศูนย์หนัตรา 1 วัน 8

โครงการอบรมครูหลักสูตรการพฒันา

คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

วท ศูนย์นนทบรีุ 1 วัน 8

ประชุมรับทราบเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์

การพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมู ิพ.ศ. 2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง

 พ.ศ. 2558)ไปสู่การปฏบิติั

กผ ศูนย์หนัตรา 1 วัน

โครงการจัดต้ังโรงเรียนเตรียมวิชาชีพ ณ 

มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่

สอ. มทร.ล้านนา จ.

เชียงใหม่

2 วัน

อบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการ

รายงานผลการเบกิจ่ายและผลการ

ดําเนนิงานโครงการตามมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกจิ ระยะ3เดือนแรก

ศธ. โรงแรมมริาเคิล

แกรนด์ กรุงเทพ

1 วัน

โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มทรส. รีสอร์ทบา้นทพิย์

สวนทอง 

จ.สมทุรสงคราม

3 วัน

โครงการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ.2557-2560

มทรส. จ.สมทุรสงคราม 6 วัน

7

8

นายพฒันพงศ์ วรรณวิไล ผู้อํานวยการกอง กผ.9

สวสรองผู้อํานวยการด้านวิทย

บริการ

นายวาฤทธิ ์ กนัแกว้

สวสรองผู้อํานวยการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุทนิ  เกษตรรัตนชัย



โครงการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

 พ.ศ.2557-2560

มทรส. จ.นครนายก 2 วัน

10 นายจิระวัฒน ์ใจออ่นนอ้ม ผู้อํานวยการกองบริหาร

ทรัพยากรนนทบรีุ

กอง

บริหาร

ทรัพยากร

นนทบรีุ

เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทจุริตโครงการ

ข้าราชการไทยไร้ทจุริต

สํานกังานปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุริตใน

ภาครัฐ

ศูนย์ราชการฯ 1 8

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ เพื่อ

ทบทวนความรู้ด้านการบริหารงานคลัง 9 

มทร.

กองคลัง มทร.อสีาน ณ โกลด์ เมาทเ์ทน่ 

วังน้ําเขียว รีสอร์ท 

จ.นครราชสีมา

11-13 ม.ค.58

ประชุมเสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์

เกี่ยวกบัการบริหารการเงินของ

สถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ

สํานกังาน

คณะกรรมการ

การอดุมศึกษา

ณ หอ้งแกรด์บอล

รูม โรงแรม เซนจูร่ี

 ปาร์ค กทม.

23-ก.พ.-58

ข้าราชการไทยไร้ทจุริต มทรส. หอ้งประชุมศรี

พทิยาคาร ชั้น 2 อ.

23 มทรส.

24-ก.พ.-58

โครงการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

มหาวิทยาลัยฯ

สอ. ณ คุ้มพญาซอ รี

สอร์ท จ.สุมทรสง

คราม

6-8ม.ีค.58

โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์

การพฒันา มทรส.2558-2560

สอ. ณ ภเูขางาม รีสอร์ท

 จ.นครนายก

14-15ม.ีค.58

สัมมนา มาตรการกํากบัดูแลด้านการเงิน

และระบบการควบคุมภายในของ

สถาบนัอดุมศึกษา

สํานกังาน

คณะกรรมการ

การอดุมศึกษา

ณ โรงแรมมริาเคิล 

แกรนด์ คอนเวนชั่น

 กทม.

18-ม.ีค.-58

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการปทศิทางการ

พฒันางานวิเทศสัมพนัธ์สู่ระดับสากล

กองนโยบาย

และแผน

ชั้น 8 อาคาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ มทรส.

18พ.ค.58

กค.ผอ.นางไสว เทศพนัธ์11

นายพฒันพงศ์ วรรณวิไล ผู้อํานวยการกอง กผ.9



โครงการพฒันาบคุลากรหนว่ยงานสนบัสนนุ

   งปม.2558

กองบริหารงาน

บคุคล

ณ มทรส. และบรุค

ไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท

 จ.ระยอง

25-27 ม.ิย.58

12 รศ.ดร.สุรชัย มจัฉาชีพ รองอธิการบดี สอ. โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน 

มทร.สุวรรณภมูิ

รีสอร์ทบา้นพทิย์

สวนทอง 

จ.สมทุรสงคราม

26 -28 ม.ค. 58 3 วัน

โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน 

มทร.สุวรรณภมูิ

รีสอร์ทบา้นพทิย์

สวนทอง 

จ.สมทุรสงคราม

26 -28 ม.ค. 58 3 วัน

โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้าน

การปอ้งกนัการทจุริตในกลุ่มมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

สํานกังานป.ป.ช. โรงแรมรอยัลริ

เวอร์ กรุงเทพฯ

11 - 13 ก.พ.58 4 วัน

อบรมระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับอดุมศึกษา

สํานกังานณะกรรมการการ

อดุมศึกษา

โรงแรม โกลเด้น 

ทวิลิป ซอฟเฟอ

รินจ์กรุงเทพ

12 ม.ีค. 58 1 วัน

อบรมหลักสูตรผู้ประเมนิคุณภาพภายใน 

ระดับอดุมศึกษา

สํานกังานณะกรรมการการ

อดุมศึกษา

โรงแรม เซ็นจูร่ี

ปาร์คกรุงเทพฯ

24 - 25 ก.ค. 58 2 วัน

15 รศ.สหายพล  มชีูนกึ รองอธิการบดี สอ. โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน 

มทร.สุวรรณภมูิ

รีสอร์ทบา้นพทิย์

สวนทอง 

จ.สมทุรสงคราม

26 -28 ม.ค. 58 3 วัน

16 ผศ.สุวิทย์  วงษย์ืน รองอธิการบดี สอ. โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน 

มทร.สุวรรณภมูิ

รีสอร์ทบา้นพทิย์

สวนทอง        

จ.สมทุรสงคราม

26 -28 ม.ค. 58 3 วัน

กค.ผอ.นางไสว เทศพนัธ์11

สอ.รองอธิการบดีนายพงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ13



มหาวิทยาลัยใหม ่: สู่อนาคตนี้ทา้ทาย 4 สภามหาวิทยาลัย คือ

ม.วลัยลักษณ์ 

มทร.สุรนารี/ 

ม.สุโขทยัธรรมาธิราช/ม.

ราชภฏัเทพสตรี

อมิแพคเมอืง

ทองธานี

18-19 ม.ิย. 58 9 ชม.

มหาวิทยาลัยไทยในเวทโีลก สมาคมสภามหาวิทยาลัย

(ประเทศไทย)

โรงแรม Amari 

Watergate 

Bangkok

7-8 ก.ย. 58 9 ชม.

18 รศ.รวีวรรณ  สุวรรณศร รองอธิการบดี สอ. โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน 

มทร.สุวรรณภมูิ

รีสอร์ทบา้นพทิย์

สวนทอง 

จ.สมทุรสงคราม

26 -28 ม.ค. 58 3 วัน

19 ผศ.ดร.กติติ  บญุเลิศนรัินดร์ ผู้ช่วยอธิการบดี สอ. โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน 

มทร.สุวรรณภมูิ

รีสอร์ทบา้นพทิย์

สวนทอง 

จ.สมทุรสงคราม

26 -28 ม.ค. 58 3 วัน

อบรมเชิงปฏบิติัการหลักสูตร "การ

บริหารงานอดุมศึกษาะดับสูง" (สําหรับ

ผู้บริหารสายสนบัสนนุ) รุ่นที่ 9

มหาวิทยาลัยศรีปทมุ โรงแรมอมารี

ดอนเมอืง แอร์

พอร์ต กรุงเทพ

24 ม.ีค. - 15 พ.ค. 

58

27 วัน

สัมมนาวิชาการ เร่ือง "การวิจัยเพื่อ

พฒันาการเรียนการสอน : คุณค่าแหง่

นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย"

สถาบนัคลังสมอง

ของชาติ

โรงแรมแมนดาริน 9 - 10 ก.ค. 58 2 วัน

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมณิคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา

สํานกังานณะกรรมการการ

อดุมศึกษา

โรงแรมเซ็นจูรี 

ปาร์ค

กรุงเทพมหานคร

24 - 25 ก.ค. 58 2 วัน

21 ผศ.ทรงวิทย์  เจริญกจิธนลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี สอ. การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมณิคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา

สํานกังานณะกรรมการการ

อดุมศึกษา

โรงแรมเซ็นจูรี 

ปาร์ค

กรุงเทพมหานคร

24 - 25 ก.ค. 58 2 วัน

สอ.ผู้ช่วยอธิการบดีผศ.กฤษฎ ี สุขฉายี20

สอ.รองอธิการบดีผศ.ศิริกลุ คล่องคํานวณการ17



22 นางชลอ หนอูนิทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี สอ. โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน 

มทร.สุวรรณภมูิ

ณ รีสอร์ท

บา้นพทิย์

สวนทอง 

จ.สมทุรสงคราม

26 -28 ม.ค. 58 3 วัน

โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน 

มทร.สุวรรณภมูิ

รีสอร์ทบา้นพทิย์

สวนทอง จ.

สมทุรสงคราม

26 -28 ม.ค. 58 3 วัน

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการ

จัดการความรู้มทร. สถาบนัการพลศึกษา

และสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์คร้ังที่ 8

มทร.ศรีวิจัย สงขลา อาคารเฉลิมพระ

เกยีรติ มทร.ศรี

วิจัยสงขลา

4-6 ก.พ.58 3 วัน

โครงการสัมมนาจังหวัดกา้วไกลสู่อาเซียน : 

การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียนและการรับฟงัความ

คิดเหน็จากภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ราชการ

จังหวัดพระนคร

ศรีอยุธยา

หอ้งประชุม 1 

ชั้น 3 อาคาร 4 

ชั้น

จังหวัดพระนคร

ศรีอยุธยา

22-พ.ค.-58 3 ชม.

สัมมนาและเสวนาระดมความคิด หวัข้อ 

วาระประเทศไทยการศึกษากบัความมั่นคง

ทางเศรษฐกจิของประเทศ ตอน การเรียน

สายอาชีพกบัอนาคตของภาคอตุสหกรรมไทย

มทร.กรุงเทพ หอ้งประชุม

สํานกังาน

อธิการบดี 

มทร.กรุงเทพ

11 ม.ิย. 58 7  ชม.

23 นายสุวุฒิ  ตุ้มทอง คณบดี วท. โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์

การพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มทรส คุ้มพญาซอ รี

สอร์ท

6-8 มนีาคม 2558 3 วัน

นายสุวุฒิ  ตุ้มทอง คณบดี วท. โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์

การพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมู ิพ.ศ. 2558 - 2560

มทรส ภเูขางาม รีสอร์ท

 จ. นครนายก

14-15 มนีาคม 

2558

2 วัน

24 นายเอกชัย  เนาวนชิ รองคณบดีด้านวิชาการฯ วท. โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์

การพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมู ิพ.ศ. 2558 - 2560

มทรส คุ้มพญาซอ รี

สอร์ท

6-8 มนีาคม 2558 3 วัน

ผู้ช่วยอธิการบดีอาจารย์อนรัุกษ ์เมฆพะโยม23 สอ.



นายเอกชัย  เนาวนชิ รองคณบดีด้านวิชาการฯ วท. โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มทรส ภสัูกธาร รีสอร์ท

 จ.นครนายก

25-27 มนีาคม 

2558

25-27 มนีาคม 

2558

26 นายสรชัย  ชวรางกรู รองคณบดีด้านกจิการ

นกัศึกษา

วท. โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์

การพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภมู ิพ.ศ. 2558 - 2560

คุ้มพญาซอ รี

สอร์ท

6-8 มนีาคม 2558 3 วัน

27 นายพงฐฉัตร  เนยีมทรง รองคณบดีด้านบริหารฯ วท. โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มทรส ภสัูกธาร รีสอร์ท

 จ.นครนายก

25-27 มนีาคม 

2558

25-27 มนีาคม 

2558

นายพงฐฉัตร  เนยีมทรง รองคณบดีด้านบริหารฯ วท. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ หลักสูตร

ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

มทรส โรงแรมคลาสสิค

คามโิอ

22 ก.ค.-11 ส.ค.58 อบรม 12 วัน

28 ดร.ธีระยุทธ  เพลิดพร้ิง รองคณบดี ประจําศูนย์

นนทบรีุ

วท. โครงการพฒันาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย มทรส ภสัูกธาร รีสอร์ท

 จ.นครนายก

25-27 มนีาคม 

2558

25-27 มนีาคม 

2558

ดร.ธีระยุทธ  เพลิดพร้ิง รองคณบดี ประจําศูนย์

นนทบรีุ

วท. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ หลักสูตร

ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

มทรส โรงแรมคลาสสิค

คามโิอ

22 ก.ค.-11 ส.ค.58 อบรม 12 วัน

29 ผศ.อภชิาติ พรหมโชติ ผอ. กบส. โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์

การพฒันามหาวิทยาลัยฯ

สํานกังานอธิการ ภเูขางาม รีสอร์ท

 จังหวัดนคร

นายน

14-15 ม.ีค. 58 2 วัน

ผศ.อภชิาติ พรหมโชติ ผอ. กบส. โครงการประชุมแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

มหาวิทยาลัยฯ

สํานกังานอธิการ คุมพญาซอ รี

สอร์ท  จังหวัด

สมทุรสงคราม

6-8 ม.ีค. 58 3 วัน



งบประมาณ

         48,000

         48,000

         65,440

         48,000

ไมเ่สียค่าใช้จ่าย

ไมเ่สียค่าใช้จ่าย

ไมเ่สียค่าใช้จ่าย

ไมเ่สียค่าใช้จ่าย

ไมเ่สียค่าใช้จ่าย

แบบรายงาน SP711

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558
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3,000 บาท 

(ค่าลงทะเบยีน)

3,000 บาท 

(ค่าลงทะเบยีน)

 -

 -

 -

 -

 -

 -



แบบรายงาน

 SP712

นโยบาย 

ยุทธศาสตร กล

ยุทธของสถาบัน

การปฏิบัติงาน ทรัพยากร การปฏิบัติ

ใหถูกตองตาม

กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ

บุคลกรและความ

เส่ียงดาน

ธรรมาภิบาล

เหตุการณ

ภายนอก

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

48 8 0 3 2 1 62  NA              -   

1 สํานักงานอธกิารบดี 4 4 0 2 1 0                    11 0

1.1 กองกลาง 1 0 0 0 0 0                     1  NA              -   

1.2 กองคลัง 0 1 0 1 0 0                     2  NA              -   

1.3 กองนโยบายและแผน 0 0 0 0 0 0                      -              -              -   

1.4 กองบริหารงานบุคคล 1 0 0 0 0 0                     1  NA              -   

1.5 กองพฒันานักศึกษา 2 0 0 0 0 0                     2  NA              -   

1.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 0 1 0 1 0 0                     2  NA              -   

1.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 0 1 0 0 0 0                     1  NA              -   

1.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  0 1 0 0 1 0                     2  NA              -   

1.9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0                      -              -              -   

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 0 0 0 0 0                     2  NA              -   

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 11 0 0 0 0 1                    12  NA              -   

4 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 0 0 0 0 0                    15  NA              -   

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0 0 0 0 0                     3  NA              -   

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 0 0 0 0 0                     5  NA              -   

7 คณะศิลปศาสตร์ 2 0 0 1 1 0                     4  NA              -   

8 วทิยาลัยการจัดการ 3 0 0 0 0 0                     3  NA              -   

9 สถาบันวจิัยและพฒันา 2 0 0 0 0 0                     2  NA              -   

10 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 4 0 0 0 0                     5  NA              -   

11 สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 0 0 0 0 0 0                      -              -              -   

12 สํานักตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 0                      -              -              -   

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 

(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 7.1.2 รอ้ยละของความส าเรจ็ของผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง

จํานวนตัวชี้วดัของแผน

บริหารความเส่ียง ประจําปี

งบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย

รวมทั้งส้ิน

ความเส่ียงด้าน

ร้อยละจํานวน

จํานวนตัวชี้วดัของ

แผนบริหารความ

เส่ียงทั้งหมด

หน่วยงานที่



หนังสือพมิพ์ เวบ็ไซต์

ของนสพ.

สถานี 

โทรทัศน์

เคเบลิทีวี อืน่ ๆ รวม

161 5 4 31 3 204

1 สํานักงานอธกิารบดี 149 0 2 31 0 182

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 6 0 0 0 0 6

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 0 1 0 0 2 3

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 0 0 0 0

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 6 4 2 0 1 13

7 คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 0 0 0

8 วทิยาลัยการจดัการ 0 0 0 0 0 0

9 สถาบนัวจิยัและพฒันา 0 0 0 0 0 0

10 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 0 0 0 0 0

11 สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 0 0 0 0 0 0

ผู้จดัท ารายงาน นางสาวรัชชนันท์  ดีมาก

ต าแหน่ง นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

วนั เดือน ปทีี่รายงาน  11 ก.ย.58

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ที่มา : ทุกหน่วยงาน

ที่ ประเภทส่ือ

รวมทัง้สิ้น

จาํนวนขา่วที่ได้รับการเผยแพร่ในส่ือต่างๆ

ตวัชีว้ัดที ่7.2.1 จ านวนขา่วทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในสื่อตา่งๆ



ลําดับ วันเดือนปีที่เผยแพร่ หัวข้อข่าว หนังสือพิมพ์ เว๊ปไซต์

ของ นสพ.

โทรทัศน์ เคเบิลทีวี อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น 153 3 4 31 1

1 1-31 ต.ค.57 มทร.สุวรรณภูมิจับมีอ รพ.ตํารวจ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1

2 1-31 ต.ค.57 กฐินสามัคคี 1

3 1-31 ต.ค.57 ถวายพระพร 1

4 1-31 ต.ค.57 มทร.สุวรรณภูมิจัดประกวด 1

5 6-ต.ค.-57 มทร.สุวรรณภมิ ร่วมมือวิชาการ รพ.ตํารวจ 1

6 7-ต.ค.-57 มทร.สุวรรณภูมิร่วมมือตํารวจ พัฒนาหลักสูตรด้านการแพทย์ 1

7 14-ต.ค.-57 ทีโอทีสุพรรณ ลงนามสนับสนุนกลุ่มTyc เด็กไทยมีดี 1

8 15-ต.ค.-57 มทร.สุวรรณภูมิลงนามความร่วมมือกับโรงพยาบาลตํารวจ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกอากาศในรายจการคุยหลังข่าว 1

9 16-ต.ค.-57 เดินเทิดพระเกียรติ 1

10 16-31 ต.ค.57 มทร.สุวรรณภูมิจัดประกวด fressh 2014 1

11 20-ต.ค.-57 ตีเกราะ เคาะไม้ ส่ังปิดสถาบัน 1

12 20-ต.ค.-20 พ.ย.57 กฐินสามัคคี 1

13 20-ต.ค.-20 พ.ย.57 ถวายพระพร 1

14 21-ต.ค.-57 ประชุม 1

15 21-ต.ค.-57 กฐินสามัคคี 1

16 22-ต.ค.-57 มทร.รับสมัครนักศึกษา 1

17 22-28 ต.ค. 57 ถวายพระพร 1

18 23-ต.ค.-57 เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC” เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 1

19 24-ต.ค.-57 มทร.สุวรรณภูมิทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางจักร จ.อ่างทอง 1

20 24-ต.ค.-57 มทร.สุวรรณภูมิรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 1

21 24-ต.ค.-57 อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ นําคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพรในหลวง ณ โรงพยาบาลศิริราช 1

22 24-ต.ค.-57 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จัดประกวด Freshy 2014 1

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จ านวนข่าวที่ได้มีการเผยแพร่ในสื่อภายนอกมหาวิทยาลัย 



23 25 ก.ย.-25 ต.ค.57 กีฬาสานสัมพันธ์ 1

24 25 ก.ย.-25 ต.ค.57 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 1

25 25 ก.ย.-25 ต.ค.57 มอบนโยบาย 1

26 25 ก.ย.-25 ต.ค.57 ประกวดดาวเดือน 1

27 25 ก.ย.-25 ต.ค.57 พธีกรรุ่นใหม่ 1

28 25 ก.ย.-25 ต.ค.57 ประชุม 1

29 25 ก.ย.-25 ต.ค.57 ประกวด Humtra Freshy Boy Freshy Girl and Miss Violet 2014 1

30 30-ต.ค.-57 ถวายพระพร 1

31 31-ต.ค.-57 กฐินสามัคคี 1

32 1-พ.ย.-57 ทอดกฐิน 1

33 1-พ.ย.-57 ถวายพระพร 1

34 1-พ.ย.-57 มทร.สุวรรณภูมิจัดสัมมนาเชิงวิชาการนับถอยหลังเตรียมสู่ AEC 1

35 1-พ.ย.-57 มทร.สุวรรณภูมิจัดประกวด fressh 2014 1

36 1-พ.ย.-57 แถลงข่าวคาวบอยไนท์ 1

37 1-พ.ย.-57 มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครนศ.ใหม่ ปี 58 1

38 1-พ.ย.-57 มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ รพ.ตํารวจพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1

39 1-พ.ย.-57 เตรียมความพร้อม 1

40 1-พ.ย.-57 ถวายพระพร 1

41 1-พ.ย.-57 กฐินสามัคคี 1

42 5-พ.ย.-57 กีฬาภายใน 1

43 11-พ.ย.-57 วิทยาลัยการจัดการ มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมสัมมนาวิชาการ นับถอยหลังเตรียมเข้าสู่อาเซียน 1

44 12-พ.ย.-57 มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะจัดโครงการส่งเสริมอาชีพพับธนบัตรให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีบ้านโพธิ์ 1

45 13-พ.ย.-57 ประกวดนางนพมาศ 1

46 19-พ.ย.-57 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี จัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์” คร้ังที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2557 1

47 19-พ.ย.-57 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี จัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายใน “บริหารธุรกิจฯ วาสุกรีเกมส์” คร้ังที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2557 1

48 19-25พ.ย.57 มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมเข้าสู่ AEC 1

49 21-พ.ย.-57 "สมทรง" ร่วมนับถอยหลังก้าวสู่ AEC เตรียมรับการเปล่ียนแปลงสู่อาคต 1

50 26-พ.ย.-57 สู่อาเซียน 1

51 27-พ.ย.-57 เตรียมนับถอยหลัง บิ๊กแบงค์ชาติรับ AEC 1



52 28-พ.ย.-57 มอบถ้วย 1

53 28-พ.ย.-57 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดการแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังที่ 1 1

54 28-พ.ย.-57 มทร.สุวรรณภูมิจัดการแข่งขัน มทร.สุวรรณภูมิเกมส์ คร้ังที่ 10 คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 9 มทร. 1

55 30 พ.ย.-31 ธ.ค.57 รับรางวัลเบิกจ่ายดีเด่น 1

56 30 พ.ย.-31 ธ.ค.57 แถลงข่าว Cowboy Nignt 2015 1

57 30 พ.ย.-31 ธ.ค.57 ประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจําแลง 1

58 30 พ.ย.-31 ธ.ค.57 โครงการร่วมใจไกล่เกล่ีย 1

59 1-ธ.ค.-57 สัมมนา 1

60 1-31 ธ.ค.57 ทอดกฐินสามัคคี 1

61 1-31 ธ.ค.57 กีฬาเกษตรสัมพันธ์ 1

62 1-31 ธ.ค.57 มทร.สุวรรณภูมิรับรางวัลเบิกจ่ายดีเด่น ปี 57 1

63 1-31 ธ.ค.57 มทร.สุวรรณภูมิประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจําแลง 1

64 1-31 ธ.ค.57 ฑีฆายูโก โหตุ มหาราชา 1

65 1-31 ธ.ค.57 Cowboy Nignt 2015 1

66 1-31 ธ.ค.57 มทร.สุวรรณภูมิ (หันตรา) แถลงข่าว 1

67 1-31 ธ.ค.57 ฑีฆายูโก โหตุ มหาราชา 1

68 2-ธ.ค.-57 มทร.สุวรรณภูมิแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “คาวบอยไนท์” เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าได้พบปะและร่วมกันทํากิจกรรม

สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดในสถาบัน

1

69 9-ธ.ค.-57 ครบรอบ 1 ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ 1

70 10-ธ.ค.-57 มทร.สุวรรณภูมิ ซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 1

71 13-ธ.ค.-57 มทร.สุวรรณภูมิ ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 1

72 16-ธ.ค.-57 Cowboy Nignt 2015 1

73 17-ธ.ค.-57 มทร.สุวรรณภูมินับถอยหลังสู่ AEC 1

74 17-ธ.ค.-57 คืนคาวบอย 1

75 17-23 ธ.ค.57 Cowboy Nignt 2015 1

76 23-ธ.ค.-57 งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิจัดการอบรมแกนนําอาจารย์ นักศึกษา เพื่อแนะแนวการเข้าศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ 1

77 23-ธ.ค.-57 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ จัดแข่งขันบุคลากรสัมพันธ์ ประจําปี 2557 1

78 24-ธ.ค.-57 มทร.สุวรรณภูมิเตรียมจัดกิจกรรมครบรอบ 1 ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ 1

79 24-ธ.ค.-57 สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการกลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผลตามกรอบ TGF 1



80 29-ธ.ค.-57 บัณฑิตกิตติมศักด์ิ 1

81 30-ธ.ค.-57 มทร.สุวรรณภูมิขอเชิญร่วมการแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ 1

82 31-ธ.ค.-57 แข่งขันพลังานแสงอาทิตย์ 1

83 1-ม.ค.-58 รับสมัคร ป.โท 1

84 2-ม.ค.-58 ฉลอง 10 ปี มทร.สุวรรณภูมิ 1

85 4-ม.ค.-58 1 ทศวรรษ มทร.สุวรรณภูมิ 1

86 5-ม.ค.-58 มินิวอลเล่ย์บอล 1

87 6-ม.ค.-58 รับป.โท ภาคสมทบ 1

88 6-ม.ค.-58 สานสัมพันธ์ 1

89 6-ม.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ รับป.โท ปี 58 1

90 6-ม.ค.-58 จัดการแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ชิงแชมป์ประเทศไทย 1

91 13-14 ม.ค. 58 มทร.สุวรรณภูมิ จัดงาน 1 ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ 1

92 14-15 ม.ค.58 มทร.สุวรรณภูมิจัดงานเล้ียงต้อนรับ คณะผู้เข้าประชุมวิชาการนานาชาติ ISFT 2015 1

93 19-ม.ค.-58 สืบสาน 1

94 19-20 ม.ค.58 มทร.สุวรรณภูมิจัดกิจกรรม 83 ปี เกษตรอยุธยา Cowboy Night 2015 1

95 19-20 ม.ค.58 มทร.สุวรรณภูมิจัดโครงการวันสถาปนาและยกย่องคนดีศรีสุวรรณภุมิเพื่อเชิดชูเกียรติประวัฒิบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 1

96 20-ม.ค.-58 1 ทศวรรษ มทร.สุวรรณภูมิ 1

97 21-ม.ค.-58 คาวบอยไนท์ 1

98 21-ม.ค.-58  1 ทศวรรษ 1

99 22-ม.ค.-58 สืบสานความเป็นไทย 1

100 23-ม.ค.-58 แข่งขันนักบินน้อย 1

101 25-ม.ค.-58 ร่วมงาน 1

102 26-ม.ค.-58 ประชุมวิชาการ 1

103 27-ม.ค.-58 หุ่นยนต์บินได้ 1

104 27-ม.ค.-58 เกษตรแฟร์ 1

105 1-28 ก.พ.58 เกษตรแฟร์ 1

106 1-28 ก.พ.58 โชว์ฝีมือ 1

107 1-28 ก.พ.58 สืบสานความเป็นไทย 1



108 1-28 ก.พ.58 ร่วมมือภาคี 1

109 1-28 ก.พ.58 ตรวจความเรียบร้อยจัดสอบ V-net 1

110 1-28 ก.พ.58 บัณฑิตกิตตมศักด์ิ 1

111 1-28 ก.พ.58 คาวบอยไนท์ 1

112 3-ก.พ.-58 ร่วมภาคี 1

113 4- 10 ก.พ.58 ร่วมภาคี 1

114 4- 10 ก.พ.58 โชว์ฝีมือ 1

115 5-ก.พ.-58 คลังความรู้ 1

116 8-ก.พ.-58 ขี่ชอปเปอร์ 1

117 24-ก.พ.-58 มอบรางวัล 1

118 25ก.พ.-25 มี.ค. 58 เว้นค่าธรรมเนียม นศ.พ้นสภาพห 1

119 25ก.พ.-25 มี.ค. 58 มอบรางวัลแก่นักศึกษาสร้างชื่อเสียง 1

120 28-ก.พ.-58 สิงห์ 2 ล้อ 1

121 1-31 มี.ค.58 มทร.สุวรรณภูมิยกเว้นค่าธรรมเนียม นศ.พ้นสภาพที่กลับมาเรียนใหม่ 1

122 4- 10 มี.ค. 58 มทร.สุวรรณภูมิมอบรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อ 1

123 4- 10 มี.ค. 58 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มทรส. ยกเว้นค่าธรรมเนียม 1

124 18-19 มี.ค. 58 อธิการบดี ให้สัมภาษณ์ทีมข่าว ATV ถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน

โอกาสฉลองพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ

1

125 28-29 มี.ค. 58 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1

126 30-มี.ค.-58 อนาคตชาติ 1

127 1-30 เม.ย.58 ถวายเป็นพระราชกุศล 1

128 1-30 เม.ย.58 พร้อมเป็นเจ้าภาพ 1

129 1-30 เม.ย.58 ปีใหม่ไทย 1

130 2-3 เม.ย. 58 มทร.สุวรรณภูมิจัดพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพ เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ

1

131 13-เม.ย.-58 สรงน้ํา 1

132 13-เม.ย.-58 เจ้าภาพ 1

133 14-เม.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิตักบาตรหนังสือมอบห้องสมุด - ลับสมองรับAEC 1



134 15-เม.ย.-58 รดน้ําดําหัว 1

135 18-เม.ย.-58 ปีใหม่ไทย 1

136 20-21 เม.ย.58 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี จัดโครงการประกวด “ส่ือมัลติมีเดีย สติกเกอร์ไลน์ เกมดิจิทัล” ภายใต้แนวคิด “คน

รุ่นใหม่ต้ังใจส่งเสริมรักษาศิลปวัฒนธรรม

1

137 29-30 เม.ย.58 สาขาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ จัดการสัมมนาวิชาชีพ เพื่อให้บริการสู่ระดับสากล 1

138 1-31 พ.ค.58 มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1

139 1-31 พ.ค.58 มทร.สุวรรณภูมิส่งเสริมสุขภาพ 1

140 1-31 พ.ค.58 มทร.สุวรรณภูมิเปิดบริษัทจําลองชิมรางก่อนลุยสนามจริง 1

141 6-12 พ.ค.58 พร้อมเป็นเจ้าภาพ 1

142 6-12 พ.ค.58 ปีใหม่ไทยห 1

143 11-พ.ค.-58 นศ. มทร.สุวรรณภูมิ เปิด บ.จําลองค้าผัก 1

144 13-พ.ค.-58 เผยแพร่ 1

145 14-พ.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ 1

146 14-พ.ค.-58 เสริมสุขภาพ 1

147 16-17 พ.ค.58 มทร.สุวรรณภูมิเผยยอดนักศึกษาสมัครเรียนในภาคเรียนใหม่เป็นไปตามเป้า เตรียมพัฒนาหลักสูตร รองรับ เออีซี 1

148 18-19 พ.ค. 58 มทร.สุวรรณภูมิจัดสัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 1

149 20-26 พ.ค.58 มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมสุขภาพ 1

150 20-26 พ.ค.58 มทร.สุวรรณภูมิจัดกิจกรรมเส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1

151 21-พ.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 1

152 26-27 พ.ค. 58 สถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่มงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ จัดเสวนาในหัวข้อ สถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงและการปรับตัวของชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1

153 29-30 พ.ค. 58 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา และจัดโครงการการให้

คําปรึกษาวิชาการอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง

1

154 1-30 มิ.ย.58 ยกระดับคุณภาพชีวิต 1

155 1-30 มิ.ย.58 วิสาฃบูชา 1

156 1-30 มิ.ย.58 มทร.สุวรรณภูมิร่วมเป็นเจ้าภาพยกน้ําหนักชิงแชมป็อาเซียน 1

157 1-30 มิ.ย.58 มทร.สุวรรณภูมิรับสมัคร นศ.ปีการศึกษา 2558 เพิ่ม 1

158 1-30 มิ.ย.58 ปลูกต้นสาละ 1

159 2-มิ.ย.-58 คุณภาพชีวิต 1



160 3-มิ.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิสัมมนาวิเทศสัมพันธ์ 1

161 3-9 มิ.ย.58 นศ. มทร.สุวรรณภูมิสร้างชื่อคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทาน โคนม ปี 58 1

162 3-9 มิ.ย.58 พัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ 1

163 5-มิ.ย.-58 วิเทศสัมมพันธ์สู่ระดับสากล 1

164 9-มิ.ย.-58 ปลูกต้นสาละ 1

165 10-มิ.ย.-58 พัฒนางาน 1

166 12-มิ.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ 1

167 16-มิ.ย.-58 พัฒนางาน 1

168 17 -23 มิ.ย.58 วิสาฃบูชา 1

169 18-มิ.ย.-58 โจทย์วิจัย 1

170 19-มิ.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิ หนุนชุมชนอยุธยา 1

171 22-มิ.ย.-58 วิเทศสัมมพันธ์ 1

172 22-มิ.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิเตรียมพร้อมเจ้าภาพกีฬาราชมงคล 1

173 2-ก.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิ จัดกีฬาประเพณีราชมงคล 1

174 6-ก.ค.-58 มัคคุเทศถ์น้อย 1

175 8-ก.ค.-58 เพื่อชุมชน 1

176 15-ก.ค.-58 ปรับทิศทาง 1

177 15-21 ก.ค.58 มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ สช.อบรมสารสนเทศครูเอกชน 1

178 16-ก.ค.-58 มทร.สุวรรณภูมิจับมือสช.ติวครูเอกชน 1

179 3-มิ.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิสัมมนาวิเทศสัมพันธ์ 1

180 12-มิ.ย.-58 มทร.สุวรรณภูมิพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ส่งเสริมวิสัยทัศน์สู่สากล-ขานรับ 'เออีซี' 1

181 22 ธ.ค 2557 ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดแข่งขันรถพลังงงานแสงอาทิตย์ 1

182 31 ธ.ค 2557 แข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ มทร.สุวรรณภูมิเปิดสนามวัดกึ๋น 1

183 4 ม.ค 2558 1 ทศวรรษ มทร.สุวรรณภูมิ ข่าวงานประชุมวิชาการนานาชาติ 1

184 21 ม.ค 2558 ข่าว ไซน์ แอนด์ เทค/ รถพลังงานแสงอาทิตย์ 1

185 24 ม.ค 2558 ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดแข่งขันรถพลังงงานแสงอาทิตย์ 1

186 12 มี.ค 2558 ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย 1

187 12 มี.ค 2558 เยี่ยมชมโรงงาน ไทย ออโต ทูลส์ 1

188 13 มี.ค 2558 เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จํากัด 1



189 14 มี.ค 2558 เยี่ยมชม 1

190 17 มี.ค 2558 ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย 1

191 16 เม.ย 2558 พีเอสที ลงนาม แอ็มโอยู ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 1

192 ฉบับ พ.ค - มิ.ย 2558 เยี่ยมชม ไทย ออโต ทูลส์ 1

193 6-ต.ค.-58 บอกเล่าชาวมอ นวัตกรรมใหม่ "การวัดความชื้นข้าว" 1

194 15 ส.ค. – 15 ก.ย.2558 ถวายพระพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท 1

195 16 ส.ค. – 15 ก.ย.2558 มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมครูเอกชนกว่า 10,000 คน ทั่วประเทศ 1

196 25-มิ.ย.-58 วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน 1

197 14-ก.ย.-58 ไบโอเทคต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สปป.ลาว  ดูงานด้านการผลิตชีวินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 1

198 4-ต.ค.-58 แผ่นข้าวไรซ์สตริป  หอมสดชื่อน ไม่เหมือนใคร 1

199 2-ก.ย.-58 รับมอบศาลา 1

200 7-ก.ย.-58 รับมอบศาลา 1

201 1-ก.ย.-58 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 1

202 30-ก.ย.-58 มอบรถเข็นคนพิการ 1

203 30-ก.ย.-58 รับมอบศาลา 1

204 30-ก.ย.-58 ร่วมมือ 1



แบบรายงาน SP721

ประเภทส่ือที่เผยแพร่ ชื่อส่ือที่มีการเผยแพร่ หน่วยงาน

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV สถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ งานการศึกษาและอาชีพ กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV สถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จ านวนข่าวที่ได้มีการเผยแพร่ในสื่อภายนอกมหาวิทยาลัย 



หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ คนสุพรรณ กก.

หนังสือพิมพ์ คนสุพรรณ กก.

หนังสือพิมพ์ เอทีวีวิชัน กก.

หนังสือพิมพ์ เอทีวีวิชัน กก.

หนังสือพิมพ์ เอทีวีวิชัน กก.

หนังสือพิมพ์ เอทีวีวิชัน กก.

หนังสือพิมพ์ เอทีวีวิชัน กก.

หนังสือพิมพ์ เอทีวีวิชัน กก.

หนังสือพิมพ์ เอทีวีวิชัน กก.

หนังสือพิมพ์ เอทีวีวิชัน กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.



หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.



หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ มติชน กก.

โทรทัศน์ ช่อง  3 กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ มติชน กก.

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.



หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวมวลชน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

โทรทัศน์ ช่อง Thai PBS กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV ทางสถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV สถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ มติชน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.



หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV สถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV สถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV สถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV สถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

หนังสือพิมพ์ มติชน กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV สถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

เคเบิ้ลท้องถิ่น ATV สถานีข่าวเคเบิ้ลท้องถิ่น ATV กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.



หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ สรรพสารสมัครด่วน กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กก.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด กผ.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ กผ.

โทรทัศน์ ครอบครัวข่าว 3 วส.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง วส.

หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง วส.

โทรทัศน์ ไทย พีบีเอส วส.

เว็บไซต์ โซล่าเซลล์ ไทยแลนด์ ดอทคอม วส.

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติ วส.

เว็บไซต์ ไทย พีอาร์ ดอทเนต วส.

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วส.



หนังสือพิมพ์ มติชน วส.

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วส.

เว็บไซต์ พี เอส ที วส.

วารสาร แมนูเฟคเจอร่ิง รีวิว วส.

เว็บไซต์ เดลินิวส์ วส.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

หนังสือพิมพ์ ชนบทนิวส์ กก.

วีดีโอ  youtube nation tv ทอ.

เว็บไซต์ BIOTEC ทอ.

วีดีโอ  youtube กรมการพัฒนาชุมชน ทอ.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด คอ.

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ คอ.

หนังสือพิมพ์ คนสุพรรณ คอ.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ คอ.

หนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ คอ.

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด คอ.



ลําดับ
วันเดือนปีทีข่อใช้

บริการ
บุคคลภายนอก หน่วยงาน หน่วยงาน/บุคคลทีข่อใช้บริการ การบริการทีเ่สนอขอ

                4              7

1 26-ต.ค.-57 1                 คุณศศิวิมล  ขวัญแก้ว เรือนไทย

2 31-ต.ค.-57 1              ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้องประชุมกลาโหม

3 2 - 3 ธ.ค. 57 1              บ.ตา โปรดักชั่น จํากัด เรือนไทย

4 22 - 23 ธ.ค. 57 1              สสส.พระนครศรีอยุธยา ห้องประชุมเจ้าพระยา 2

5 26-ก.พ.-58 1              สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนามฟุตบอล

6 1-ม.ีค.-58 1              โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สนามฟุตบอล

7 8-ม.ีค.-58 1                 คุณลักขณา  เชิดบารมี เรือนไทย

8 22-ม.ีค.-58 1                 คุณรุ้งรัศมี  ทองอโสภิชย์ เรือนไทย

9 4-เม.ย.-58 1                 นางสาวกติกา  เล็กจําปี ห้องประชุมเจ้าพระยา 2

10 18 - 19 พ.ค. 58 1              ธนาคาร (จีน) พืน้ทีอ่าคาร 3

11 14-ก.ค.-58 1              ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้องประชุมกลาโหม

12 5-ม.ีค.-58 1              สถาบันเทคโนโลยีแห่งอยโยธา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จ านวนครั้งของหน่วยงาน/บุคคลทีใ่ชบ้ริการของมหาวิทยาลัย 





แบบรายงาน SP722

ระยะเวลา
ค่าใช้จ่ายสนับสนุน

มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน

6.00 - 14.00  น. 4,000.00               กบว.

8.30 - 16.30 น. 6,000.00               กบว.

8.00 - 22.00 น. 7,000.00               กบว.

8.30 - 16.30 น. 5,000.00               กบว.

10.00 - 21.00 น. 6,000.00               กบว.

8.00 - 22.00 น. 10,000.00             กบว.

8.00 - 12.00 น. 4,000.00               กบว.

8.00 - 12.00 น. 4,000.00               กบว.

6.00 - 15.00 น. 2,000.00               กบว.

8.00 -16.30 น. 600.00                 กบว.

13.00 - 16.30 น. 4,000.00               กบว.

13.00-16.00 น. -                      วท.

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

จ านวนครั้งของหน่วยงาน/บุคคลทีใ่ชบ้ริการของมหาวิทยาลัย 





จาํนวน ร้อยละ

593 96 16.20

1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 89 24 26.97

2 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 69 26 37.68

3 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 170 15 8.82

4 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 15 15.71

5 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 89 7 7.87

6 คณะศิลปศาสตร์ 77 9 11.69

7 วทิยาลัยการจดัการ 3 0 0.00

ผู้จดัทํารายงาน : นางสาวรัชชนันท์  ดีมาก

ตําแหน่ง : นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

วนั เดือน ปทีี่รายงาน  11 ก.ย.58

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชีว้ัดที ่7.2.3 ร้อยละของอาจารยท์ีเ่ปน็อาจารยพิ์เศษ วิทยากร คณะกรรมการหรือทีป่รึกษา ใหกั้บหน่วยงานภายนอก

รวมทัง้สิ้น

ที่มา : ทุกคณะ/ วทิยาลัยการจดัการ (จ านวนอาจารยป์ระจ า ณ มิ .ย.58 ใช้เกณฑ์การนับของ สกอ.)

ที่ หน่วยงาน
จาํนวนอาจารย์

ทั้งหมด

จาํนวนอาจารยท์ี่เปน็อาจารยพ์เิศษ 

วทิยากร คณะกรรมการหรือที่ปรึกษา 

ใหก้บัหน่วยงานภายนอก



สาขา คณะ ศูนย์ อาจารย์พเิศษ วทิยากร  คณะกรรมการ ที่ปรึกษา

                  1                 34                 22                  -   

1 ผศ.ดร.อํานาจ ศิลวตัร สํานักงานคณบดี ทอ. หนัตรา   -    -  1                     -  

2 ผศ.ดร.อํานาจ ศิลวตัร สํานักงานคณบดี ทอ. หนัตรา 1                   -                -                -                

3 ผศ.นัตจุฑามณ์  เลิศลีลากิจจา พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา   -  1                     -    -  

4 รศ.ดร.อุดมลักษณ์  มัจฉาชีพ พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา   -     - 1                     -  

5 รศ.ดร.กิตติ บญุเลิศนิรันดร์ พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา   -     - 1                     -  

6 รศ.ดร.สุชาดา บญุเลิศนิรันดร์ พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา   -    -  1                     -  

7 ผศ.อติชาติ  ภมูิวณิชชา สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา   -  1                     -    -  

8 ผศ.ศักดา  กาศพร้อม สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา   -    -  1                     -  

9 ผศ.ภสุโชค  หยกสหชาติ สัตวศาสตร์ ทอ. หนัตรา   -  1                     -    -  

10 ผศ.ดร.นัยวทิ  เฉลิมนนท์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1                     -  

11 ผศ.ทศพร  นามโฮง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1                     -  

12 ผศ.พาขวญั  ทองรักษ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -  1                     -    -  

13 ผศ.พาขวญั  ทองรักษ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -                     1    -      -   

14 ผศ.พาขวญั  ทองรักษ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -                     1    -      -   

15 ผศ.พาขวญั  ทองรักษ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -  1   -    - 

16 ผศ.พาขวญั  ทองรักษ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -  1   -    -  

17 ผศ.พาขวญั  ทองรักษ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  

รวมทั้งสิ้น

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

จ านวนอาจารย์ที่เปน็อาจารย์พิเศษ วิทยากร คณะกรรมการหรอืที่ปรกึษา ใหกั้บหน่วยงานภายนอก

ลําดับ ชื่อ-ชื่อสกุล สังกัด ประเภทการเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก



สาขา คณะ ศูนย์ อาจารย์พเิศษ วทิยากร  คณะกรรมการ ที่ปรึกษา

ลําดับ ชื่อ-ชื่อสกุล สังกัด ประเภทการเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก

18 ผศ.พาขวญั  ทองรักษ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  

19 นส.เสน่ห ์บวัสนิท วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -  1   -    -  

20 นส.เสน่ห ์บวัสนิท วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  

21 อาจารย์วรรณา ขันธชัย วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  

22 นส.วรรภา  วงศ์แสงธรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -  1   -    - 

23 นส.วรรภา  วงศ์แสงธรรม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  

24 นส.จันทร์เพญ็  บตุรใส วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -  1   -    - 

25 นส.จันทร์เพญ็  บตุรใส วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -  1   -    -  

26 นส.จันทร์เพญ็  บตุรใส วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  

27 ผศ.สุภาวดี  รอดศิริ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -     - 1   -  

28 ผศ.สุภาวดี  รอดศิริ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  

29 ผศ.สุภาวดี  รอดศิริ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -  1   -    -  

30 ผศ.นิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -  1   -    -  

31 ผศ.นิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -  1   -    -  

32 ผศ.นิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  

33 นางสาววจิิตรา  เหลียวตระกูล วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  

34 นางสาววจิิตรา  เหลียวตระกูล วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  

35 นางสาววจิิตรา  เหลียวตระกูล วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -  1   -    -  

36 นางสาวสุภาพร พาเจริญ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  

37 นางสาววชิรญา  เหลียวตระกูล วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  

38 นางสาววชิรญา  เหลียวตระกูล วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -    -  1   -  
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ลําดับ ชื่อ-ชื่อสกุล สังกัด ประเภทการเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก

39 นางสาววชิรญา  เหลียวตระกูล วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทอ. หนัตรา   -  1   -    -  

40 ดร.ธวฒัน์ชัย  งามศิริ วทิยาศาสตร์การประมง ทอ. หนัตรา   -  1   -    -  

41 นางสาวทศันีย์ นลวชัย วทิยาศาสตร์การประมง ทอ. หนัตรา   -  1   -    -  

42 นายณัฐกิตทิ์  โตอ่อน วทิยาศาสตร์การประมง ทอ. หนัตรา   -  1   -    -  

43 นายณัฐกิตทิ์  โตอ่อน วทิยาศาสตร์การประมง ทอ. หนัตรา   -  1   -    -  

44 ผศ.วา่ที่ร้อยโท ธนู ทดแทนคุณ ภาษา ศศ. นนทบรีุ   -  1                     -    -  

45 ผศ.วา่ที่ร้อยโท ธนู ทดแทนคุณ ภาษา ศศ. นนทบรีุ   -  1                     -    -  

46 ผศ.วา่ที่ร้อยโท ธนู ทดแทนคุณ ภาษา ศศ. นนทบรีุ   -  1                     -    -  

47 ผศ.วา่ที่ร้อยโท ธนู ทดแทนคุณ ภาษา ศศ. นนทบรีุ   -  1                     -    -  

48 ดร.บญุสมหญิง พลเมืองดี ภาษา ศศ. หนัตรา   -    -  1                     -  

49 ผศ.สมบติั ศิริจันดา สังคม ศศ. วาสุกรี   -  1                     -    -  

50 นางนิรมล จันทร์แย้ม ภาษา ศศ. นนทบรีุ   -  1                     -    -  

51 อาจารย์วรรณวษิา ปั้นคุ้ม ภาษา ศศ. หนัตรา   -  1                     -    -  

52 ดร.ธารนี นวสันธี ทอ่งเที่ยว ศศ. หนัตรา   -  1                     -    -  

53 ดร.ธารนี นวสันธี ทอ่งเที่ยว ศศ. หนัตรา   -  1                     -    -  

54 อาจารย์กันตวร์ี เวยีงสิมา ภาษา ศศ. วาสุกรี   -  1                     -    -  

55 อาจารย์เรืองสิน ปล้ืมปั่น ภาษา ศศ. หนัตรา   -  1                     -    -  

56 อาจารย์เรืองสิน ปล้ืมปั่น ภาษา ศศ. หนัตรา   -  1                     -    -  

57 อาจารย์ชัยรัตน์ เมฆโต สังคมศาสตร์ ศศ. สุพรรณบรีุ   -  1                     -    -  

58 นส.ยุพนิ พนูดี วทิยาศาสตร์การประมง ทอ. หนัตรา   -  1                     -    -  

59 ผศ.วสุ สันติมิตร พชืศาสตร์ ทอ. หนัตรา   -  1                     -    -  
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60 นางสาวดารานัย  รบเมือง วทิยาศาสตร์ (ชีววทิยา) วท. หนัตรา   -    -  1                     -  

61 นางสาวกาญจนา  พศิาภาค วทิยาศาสตร์ (เคมี) วท. หนัตรา   -    -  1                     -  

62 นายพฤฒิพงศ์  เพง็ศิริ วทิยาการคอมพวิเตอร์ วท. หนัตรา   -    -  1                     -  

63 ผศ.ชื่นสุมณ  ยิ้มถิน วทิยาศาสตร์(เคมี) วท. หตัรา   -    -  1                     -  

64 นายปยิพงษ ์ ชูจันอัด พลศึกษาและนันทนาการ วท. หนัตรา   -    -  1                     -  

65 นายอํานาจ  สุขแจ่ม พลศึกษาและนันทนาการ วท. วาสุกรี   -  1                     -    -  

66 ผศ.ดร.จุมพต  พุ่มศรีภานนท์ วทิยาศาสตร์ (ชีววทิยา) วท. หนัตรา   -  1                     -    -  

67 นายธนวฒัน์  พงษสุ์วรรณ วทิยาศาสตร์ (เคมี) วท. สุพรรณบรีุ 1                   -                  -    -  

68 นางอรุณี  ชัยศรี วทิยาศาสตร์ (เคมี) วท. หนัตรา -                1                     -    -  

69 ผศ.ดร.มนตรี  สังข์ทอง คณิตศาสตร์ วท. หนัตรา -                1                     -    -  

70 ดร.วาสุกรี  แสงปอ้ม คณิตศาสตร์ วท. สุพรรณบรีุ -                1                     -    -  

71 นางสาวภญิญาพชัญ์  ทาสาธนัตย์

ตระกูล

วทิยาการคอมพวิเตอร์ วท. นนทบรีุ -                1                     -    -  

72 ดร.เอนก  เจริญภกัดี วทิยาศาสตร์ (ฟสิิกส์) วท. นนทบรีุ -                -                1                     -  

73 ดร.ธรีะยุทธ  เพลิดพร้ิง วทิยาศาสตร์ (ฟสิิกส์) วท. นนทบรีุ -                -                1                     -  

74 นายศิวตัม์  พลอินทร์ วทิยาศาสตร์ (ฟสิิกส์) วท. นนทบรีุ -                -                1                     -  

75 ผศ.เพิ่มศักด์ิ อยู่เปน็สุข วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                1                     -  

76 ผศ.ดร.เทพนารินทร์ ประพธัพ์ฒัน์ วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                -                1                     -  

77 ผศ.ดร.พรเทพ สรนันท์ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ คอ. นนทบรีุ -                -                1                     -  

78 ผศ.เพิ่มศักด์ิ อยู่เปน็สุข วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                1                     -  

79 นายดําเนิน ไชยแสน วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                1                     -  

80 นายดําเนิน ไชยแสน วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                1                     -  
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ลําดับ ชื่อ-ชื่อสกุล สังกัด ประเภทการเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก

81 ดร.กานตยุทธ ตรีบญุนิธิ วศิวกรรมเคร่ืองกล คอ. นนทบรีุ -                -                1                     -  

82 นายดําเนิน ไชยแสน วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                1                     -  

83 ผศ.ดร.เทพนารินทร์ ประพธัพ์ฒัน์ วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                -                1                     -  

84 ผศ.ดร.เทพนารินทร์ ประพธัพ์ฒัน์ วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                -                1                     -  

85 นายดําเนิน ไชยแสน วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                1                   -                  -  

86 นายภาณุวฒัน์ จันทร์มาก วศิวกรรมเคร่ืองกล คอ. หนัตรา -                1                   -                  -  

87 วา่ที่ร้อยตรีสุวนิัย โสดาเจริญ วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. หนัตรา -                1                   -                  -  

88 ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ เทคนิคศึกษา คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                  -  

89 ผศ.เพิ่มศักด์ิ อยู่เปน็สุข วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                -                -                1                   

90 นายดําเนิน ไชยแสน วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                -                -                1                   

91 นายชินราช ปอ้งเจริญ วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                

92 นายสุริยา น้ําแก้ว วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                

93 นายสุริยา ประสมทอง วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                

94 นายฉัตรพล พมิพา วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                

95 นายดําเนิน ไชยแสน วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. สุพรรณบรีุ -                -                -                1                   

96 ผศ.เพิ่มศักด์ิ อยู่เปน็สุข วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. สุพรรณบรีุ -                -                -                1                   

97 ดร.ดิเรก ฉิมชนะ วศิวกรรมเคร่ือง กล คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

98 ดร.บญุธดิา ชุนงาม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

99 ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ เทคนิคศึกษา คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

100 ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ เทคนิคศึกษา คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

101 นายสินมหตั ฝ่ายลุย วศิวกรรมเคร่ือง กล คอ. หนัตรา -                -                1                   -                
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102 นายดําเนิน ไชยแสน วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                -                -                1                   

103 นางสาวสิรภทัร จันทะมงคล เทคนิคศึกษา คอ. สุพรรณบรีุ 1                   -                -                -                

104 ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ เทคนิคศึกษา คอ. สุพรรณบรีุ 1                   -                -                -                

105 นางสาวอัจฉรา อินโต เทคนิคศึกษา คอ. สุพรรณบรีุ 1                   -                -                -                

106 ดร.ธงชัย อรัญชัย วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

107 นายสุประวทิย์ เมืองเจริญ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

108 ดร.บญุธดิา ชุนงาม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

109 ดร.บญุธดิา ชุนงาม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

110 นายรุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม วศิวกรรมเคร่ืองกล คอ. สุพรรณบรีุ -                -                1                   -                

111 ดร.บญุธดิา ชุนงาม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

112 นายรุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม วศิวกรรมเคร่ืองกล คอ. สุพรรณบรีุ -                -                1                   -                

113 นายรุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม วศิวกรรมเคร่ืองกล คอ. สุพรรณบรีุ -                -                1                   -                

114 ดร.กานตยุทธ ตรีบญุนิธิ วศิวกรรมเครืองกล คอ. สุพรรณบรีุ -                -                1                   -                

115 ดร.บญุธดิา ชุนงาม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

116 นายดําเนิน ไชยแสน วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                -                1                   -                

117 ดร.คมสันต์ งามขํา วศิวกรรมเคร่ืองกล คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

118 ผศ.เกษม เจนวไิลศิลป์ วศิวกรรมเคร่ืองกล คอ. นนทบรีุ -                -                1                   -                

119 นายดําเนิน ไชยแสน วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                -                1                   -                

120 นายรุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม วศิวกรรมเคร่ืองกล คอ. สุพรรณบรีุ -                -                1                   -                

121 ดร.พงษศั์กด์ิ เกิดลาภี วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. หนัตรา -                -                1                   -                

122 นายดําเนิน ไชยแสน วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                -                1                   -                
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123 นายรุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม วศิวกรรมเคร่ืองกล คอ. สุพรรณบรีุ -                -                1                   -                

124 นางสาววชิรา อยู่ศุข เทคนิคศึกษา คอ. สุพรรณบรีุ 1                   1                   1                   1                   

125 นายดําเนิน ไชยแสน วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. นนทบรีุ -                -                1                   -                

126 ดร.บญุธดิา ชุนงาม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คอ. สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

127 ดร.พงษศั์กด์ิ เกิดลาภี วศิวกรรมอุตสาหการ คอ. หนัตรา -                -                1                   -                

128 อาจารย์สัญญา คําจริง แม่พมิพ์ วส. นนทบรีุ -                1                   -                -                

129 ผศ.ดร.อํานาจ   จํารัสจรุงผล สถาปตัยกรรม วส. นนทบรีุ -                1                   -                -                

130 อ.ณฐพงศ์   จันทร์เพช็ร์ โยธา วส. นนทบรีุ -                1                   -                -                

131 ผศ.พชัระ   กัญจนกาญจน์ แม่พมิพ์ วส. นนทบรีุ -                1                   -                -                

132 อ.ปติิพร   มโนคุ้น ส่ิงแวดล้อม วส. นนทบรีุ -                -                -                1                   

133 อ.ภทัรมาศ   เทยีมเงิน ส่ิงแวดล้อม วส. นนทบรีุ -                -                -                1                   

134 อ.อิสระ  นนธริาช ส่ิงแวดล้อม วส. นนทบรีุ -                1                   -                -                

135 นางรสสุคนธ ์แย้มทองคํา การตลาด บริหารธุ

กิจฯ

วาสุกรี -                1 -                -                

136 ผศ.สุรพล สังฆโสภณ การตลาด บริหารธุ

กิจฯ

วาสุกรี -                2                   -                -                

137 ผศ.บญุส่ง วงษฤ์ทธิ์ การตลาด บริหารธุ

กิจฯ

วาสุกรี -                2                   -                -                

138 นายนพปฎล ขิงทอง การตลาด บริหารธุ

กิจฯ

วาสุกรี -                1                   -                -                

139 นางสาวทพิย์วนั สุขสัน การบญัชี บริหารธุ

กิจฯ

วาสุกรี -                1                   -                -                

140 ผศ.ศิรินยา แตงอ่อน การจัดการ บริหารธุ

กิจฯ

วาสุกรี -                1                   -                -                

141 นายกอบชัย เมฆดี การจัดการ บริหารธุ

กิจฯ

วาสุกรี -                1                   -                -                

-                1                   -                -                

-                1                   -                -                



สาขา คณะ ศูนย์ อาจารย์พเิศษ วทิยากร  คณะกรรมการ ที่ปรึกษา

ลําดับ ชื่อ-ชื่อสกุล สังกัด ประเภทการเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก

142 นายณัฐวฒัน์ หมุดเพช็ร์ ระบบสารสนเทศฯ บริหารธุ

กิจฯ

วาสุกรี -                1                   -                -                

-                1                   -                -                

143 นายอดิศักด์ิ สาระธรรม ระบบสารสนเทศฯ บริหารธุ

กิจฯ

วาสุกรี -                1                   -                -                

144 นายรัศเมศวร์ ตันวนีุกูล ระบบสารสนเทศฯ บริหารธุ

กิจฯ

วาสุกรี -                1                   -                -                

145 นายบญุฤทธิ ์ นกครุฑ ระบบสารสนเทศฯ บริหารธุ

กิจฯ

วาสุกรี -                1                   -                -                

146 นางนนทลี  บญุทดั การุณยศิริ การจัดการ บริหารธุ

กิจฯ

หนัตรา -                1                   -                -                

147 ดร.นวพร  สังวร การจัดการ บริหารธุ

กิจฯ

หนัตรา -                1                   -                -                

148 ผศ.ดร.วสุธดิา  นุริตมนต์ (อ) การตลาด บริหารธุ

กิจฯ

สุพรรณบรีุ -                1                   -                -                

149 ผศ.ชสนา  หยกสหชาติ การบริหารธรุกิจเกษตร บริหารธุ

กิจฯ

หนัตรา -                -                1                   -                



แบบรายงาน SP723

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

มหาวทิยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์นนทบรีุ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นิตยสารเซียนไก่ชน

มหาวทิยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนย์นนทบรีุ

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางจังหวดันนทบรีุ

วทิยาลัยเกษตรและเทคโดลยีสิงหบ์รีุ

สถาบนัวจิัยและพฒันา มทรส.

สถาบนัวจิัยและพฒันา มทรส.

กศน. อ าเภอเสนา

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

จ านวนอาจารย์ที่เปน็อาจารย์พิเศษ วิทยากร คณะกรรมการหรอืที่ปรกึษา ใหกั้บหน่วยงานภายนอก

ชื่อหน่วยงานภายนอก



ชื่อหน่วยงานภายนอก

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบนัวจิัยและพฒันา มทรส.

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สถาบนัวจิัยและพฒันา มทรส.

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สถาบนัวจิัยและพฒันา มทรส.

สถาบนัวจิัยและพฒันา มทรส.

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สถาบนัวจิัยและพฒันา มทรส.

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

วทิยาลัยอาชีวศึกษาสัมมนาสิกขาวชิชาราม

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

สถาบนัวจิัยและพฒันา มทรส.

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา



ชื่อหน่วยงานภายนอก

สถาบนัวจิัยและพฒันา มทรส.

 มหาวทิยาลัยราชภฏัรําไพพรรรณี

มหาวทิยาลัยศิลปกร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานีวจิัยประมงศรีราชา

เรือนจํากลางบางขวาง

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

บริษทัซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด

กรมบญัชีกลาง

มหาวทิยาลัยนเรศวร

ทณัฑสถานวยัหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึก

มหาวทิยาลัยราชภฎัเทพสตรี

โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธญับรีุ

โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน

สํานักงานแรงงานจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

กองบริหารงานบคุคล มทรส.

สํานักงานแรงงานจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตําบลพระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตําบลพระแก้ว



ชื่อหน่วยงานภายนอก

ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมาคมแบดมินตันแหง่ประเทศไทย

อบต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบรีุ

สนง.พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

วทิยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบรีุ

ชุมชนบางบาล  อ.บางบาลจ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.สาธารณสุขจังหวดั พระนครศรีอยุธยา

โครงการพฒันาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

มหาวทิยาลัยราชภฎัสุราษฎร์ธานี

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แหง่ชาติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

องค์การสงเคราะหท์หารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

สวส.

สํานักคุณภาพการศึกษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ชื่อหน่วยงานภายนอก

มหาวทิยาลัยศิลปากร

วทิยาลัยเทคโนโลยีพนมวนัท์

มจพ.

มจพ.

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถาบนัวจิัยและพฒันา

สถาบนัวจิัยและพฒันา

วทิยาลัยชุมชนสระแก้ว

สถาบนัเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

สถาบนัเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน

สํานักคุณภาพการศึกษา

สวส.

สํานักงานเทศบาลตําบลอรัญญิก

มหาวทิยาลัยศรีปทมุ

ศาลากลางจังหวดัพงังา

สํานักงานพฒันาธรุกิจการค้าจังหวดัสุพรรณบรีุ

โรงเรียนบา้นนกเขาเปล้า



ชื่อหน่วยงานภายนอก

สํานักคุณภาพการศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม

มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม

วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

วทิยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา

มหาวทิยาลัยศรีปทมุ

โรงเรียนวดัทองธรรมชาติ

มหาวทิยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม-ชัยนาท

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

มหาวทิยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

กกพ.

ศูนย์การศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม-ชัยนาท

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วทิยาลัยเทคนิคสุพรรณบรีุ

มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรี

มหาวทิยาลัยธนบรีุ

สถาบนัเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก



ชื่อหน่วยงานภายนอก

องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว

โรงเรียนพระดาบส

มหาวทิยาลัยธนบรีุ

วทิยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จ.สุพรรณบรีุ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บ.ทอสเทม็ไทย จ.ปทมุธานี

จ.อยุธยา

โรงเรียนวดัพระขาว จ.อยุธยา

วทิยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

บ.ทศันชาติ เอนจิเนียร์ร่ิง จํากัด

บ.ทศันชาติ เอนจิเนียร์ร่ิง จํากัด

บ.เทนคาต้า จีโอซินเทติค์ เอเชีย จํากัด

สถาบนัการจัดการปญัญาภวิฒัน์

วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

วทิยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

สถาบนัวจิัยและพฒันา

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์การเรียนปญัญาภวิฒัน์ พระนครศรีอยุธยา

สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน

สถาบนัวจิัยและพฒันา



ชื่อหน่วยงานภายนอก

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบรีุ

กองบริหารงานบคุคล

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

ที่วา่การอําเภอทา่เรือ

ที่วา่การอําเภอทา่เรือ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร



ได้รับจดัสรร
งบประมาณหลังโอน

เปล่ียนแปลง
ผลการเบิกจา่ย

ร้อยละการ

เบิกจา่ย

รวมทั้งสิ้น        811,146,200.00        815,328,700.00        729,683,601.06        89.50

1 สํานักงานอธกิารบดี         727,172,530.00         733,398,478.51         647,753,379.61        88.32

2 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม          11,554,180.00          11,424,493.12          11,424,493.03      100.00

3 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร          16,028,950.00          15,880,000.94          15,880,000.94      100.00

4 คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ          11,865,010.00          10,779,756.10          10,779,756.27      100.00

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี          11,588,420.00          11,576,599.28          11,576,599.28      100.00

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์          15,385,350.00          15,260,678.68          15,260,678.68      100.00

7 คณะศิลปศาสตร์            3,793,160.00            3,590,015.66            3,590,015.66      100.00

8 สถาบันวจิยัและพัฒนา            5,365,400.00            5,151,976.27            5,151,976.27      100.00

9 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ            6,758,660.00            6,682,337.50            6,682,337.50      100.00

10 สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน            1,556,140.00            1,443,400.94            1,443,400.94      100.00

11 สํานักตรวจสอบภายใน                78,400.00              140,963.00              140,962.88      100.00

ผู้จดัทํารายงาน นางสาวรัชชนันท์  ดีมาก

ตําแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีที่รายงาน  11 ก.ย.58

ที่มาของขอ้มลู : กองคลัง

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ตวัชี้วดัที่ 7.3.1 ร้อยละความส าเร็จการเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณแผ่นดิน

รายการลําดับ



ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ

                     284       2.92     58.43       3.39     67.77       3.16     63.10

1 ความพึงพอใจด้านการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่                      284       2.89     57.73       3.37     67.33       3.13     62.53

2 ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย                      284       2.96     59.13       3.41     68.20       3.18     63.67

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน กองกลาง 

วันเดือนปีที่รายงานข้อมูล กันยายน 2558

แบบรายงาน SP741

ความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากร นักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย

ที่ รายการ
จํานวนผู้ตอบแบบ

สํารวจทั้งหมด

บุคลากร นักศึกษา รวม

รวมทั้งส้ิน

ชื่อผู้จัดท ารายงาน นางสาวธัญญารัตน์  พงษ์จินดา

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2558



ที่ หน่วยงาน
จํานวนระบบสารสนเทศใหม่

ที่นํามาใช้

                                   7

1 สํานักงานอธกิารบดี 0

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 0

4 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0

5 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0

6 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 0

7 คณะศิลปศาสตร์ 0

8 วทิยาลัยการจัดการ 0

9 สถาบนัวจิัยและพฒันา 0

10 สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                      2

11 สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 4

ที่มา : ทกุหน่วยงาน

ผู้จัดทํารายงาน นางสาวรัชชนันท ์ ดีมาก

ตําแหน่ง นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

วนั เดือน ปทีี่รายงาน  11 ก.ย.58

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

พ.ศ.2557-2560 (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดที่ 7.5.1 จ านวนระบบสารสนเทศใหม่ที่น ามาใช้เพ่ือการบรหิารจัดการ

รวมทั้งสิ้น



แบบรายงาน SP751

ลําดับ ชื่อระบบสารสนเทศ การนําไปใช้ประโยชน์ หนว่ยงานรับผิดชอบ ผู้จดัทํารายงาน หนว่ยงาน

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS การนําเสนอข้อมูลรายงานสารสนเทศต่างๆของมหาวทิยาลัยในรูปแบบกราฟ ชารต์ ต่างๆเพื่อใหผู้้บริหารสามารถ

ตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏบิติัการขององค์กรได้อยา่งถูกต้อง

งานบริการสารสนเทศ  นายฐิตินนัท ์ ภู่พนัธ์ สวส.

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ครุภณัฑ์

บริหารจดัการครุภณัฑ์ของมหาวทิยาลัย โดยเร่ิมต่ังแต่ข้อมูลการจดัซ้ือ จนถึงการซ่อมบํารุง และการจําหนา่ยครุภณัฑ์ งานบริการสารสนเทศ  นายฐิตินนัท ์ ภู่พนัธ์ สวส.

3 ระบบการจดัทํารายละเอยีดของ

รายวชิา (มคอ.3) และรายงานผลการ

ดําเนนิการของรายวชิา (มคอ.5)

การจดัการรายละเอยีดของรายวชิาต่างใน มคอ . สํานกัส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบยีน

นายสัมพนัธ ์ ชัยภมูิ สวท.

4 ระบบจดัตารางสอน และตารางสอบ

แบบกึ่งอตัโนมัติ

การจดัตารางสอน และตารางสอบแบบกึ่งอตัโนมัติ สํานกัส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบยีน

นายสัมพนัธ ์ ชัยภมูิ สวท.

5 ระบบ Digital Signage สําหรับ

บริหารจดัการตู้ประชาสัมพนัธ์

บริหารจดัการตู้ประชาสัมพนัธข์่าวสาร และการใหคํ้าปรึกษางานทะเบยีนนกัศึกษา สํานกัส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบยีน

นายสัมพนัธ ์ ชัยภมูิ สวท.

6 ระบบบริหารจดัการข้อมูลอาจารย์

ประจําหลักสูตร

บริหารจดัการข้อมูลอาจารยป์ระจําหลักสูตร  และอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร สํานกัส่งเสริมวชิาการและ

งานทะเบยีน

นายสัมพนัธ ์ ชัยภมูิ สวท.

7 ระบบสารสนเทศงานบคุลากร เปน็การพฒันาระบบการทํางานของงานบคุลากรคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการทํางานของ

งานบคุลากรภายในคณะ

คอ. นางสาวสุดารัตน ์ ลํามะเดช คอ.

จ านวนระบบสารสนเทศใหมท่ี่ใชเ้พ่ือการบริหารจัดการ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิพ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่8 พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสูร่ะดับอาเซียน

กก. กค. กผ. กบ. กพ. กบน. กบส. กบว. สคศ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

1 แบบรายงาน SP801 ฐานบันทึกข้อมูลโครงการ/

กิจกรรมทีด่ าเนินการตามความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา หรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน
O

       - 

O

       -        -        -        -        -        - 

O P O

       - 

P O O

       - 

O

       -        - 

2 แบบรายงาน SP811 การด าเนินงานภายใต้

โครงการ/กิจกรรมทีม่ีการสร้างความรู้ความ

เข้าใจ/ความสัมพันธสู่์ประชาคมอาเซียน
P

       - 

P

       -        -        -        -        -        - 

P P P

       - 

P P P

       - 

P

       -        - 

P 

O

O

หน่วยงานรายงานขอ้มลู / ขอ้มลูครบถว้น

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อมูล ณ  30 กันยายน 2558

ที่ แบบจัดท า
หน่วยงาน

รายงานแต่ไมม่ขีอ้มลู/หน่วยงานไมม่ค่ีาเป้าหมาย

หน่วยงานไมร่ายงานขอ้มลู

ผู้ตรวจสอบ : นางสาวศิระยา  กรีพัฒน์

ต าแหน่ง : นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีทีร่ายงาน  30 ก.ย. 58



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

ตัวชี้วัดที ่8.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่

ด าเนินการตามความร่วมมอืกบัสถาบันการศึกษา 

หรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน

         >2      

   (2)

               -                 -            1       

  (1)

         1       

  (0)

              -            1       

  (1)

         1       

  (0)

              -                 -                 -                 -                 -   

ตัวชี้วัดที ่8.1.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรม ที่

เสริมสร้างความรู้/ความสัมพันธ์สู่อาเซียน*

         1       

  (21)

           -       

  (3)

          -       

  (1)

          1      

   (2)

          -       

  (2)

              -             1      

   (2)

          1      

   (9)

          1      

   (1)

              -            1       

  (1)

              -                 -   

หมายเหตุ :





ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่8. พัฒนามหาวทิยาลยัเขา้สูร่ะดบัอาเซียน

กลยทุธ์ที ่8.1 การเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

รายงานผลการด าเนินงานตามประเดน็ยทุธศาสตร์พัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประเดน็ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์/ตวัชีว้ดัของ

มหาวทิยาลยั

มทรส. หน่วยงานรับผิดชอบสถานะ

ผู้ตรวจสอบ : นางสาวศิระยา  กรีพัฒน์

ต าแหน่ง : นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

วนั เดือน ปีทีร่ายงาน  30 ก.ย. 58

เป็นไปตามเป้าหมาย 1 รายการ

สูงกว่าเป้าหมาย 1 รายการ



2557

แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยุทธศาสตรท์ิ่ 8. พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน

1 จ านวนโครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิกับ

สถาบนัการศึกษาหรือองค์กรประเทศในกลุ่มอาเซียน

ความ

ร่วมมือ

1 6  ̃           

     ˜

             -              -           -   สอ.(กผ.)

2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษา หรือ

องค์กรในกลุ่มอาเซียน

โครงการ 2 2  ̃           

     ˜

>2 2  ̃           

    ˜

สอ.(กผ.)

กลยุทธ์ที่ 8.1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสร้างความรู้/ความสัมพนัธสู่์อาซียน * โครงการ              -                -          -   1 21  ̃           

    ˜

สอ.(กผ.)

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2558 ตัวชี้วัดที่ใช้ในการค านวณจ านวณ  2 ตัวชี้วัด

หมายเหตุ : สถานะการด าเนินงาน

 ̃           สู̃งกว่าเปา้หมาย   1   รายการ

            เปน็ไปตามเปา้หมาย  1  รายการ

สถานะ
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

2558

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557-พ.ศ.2560 (ฉบบัปรงุ พ.ศ.2558)

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 8. พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน  ณ 1 ตุลาคม 2557- 30  กันยายน 2558

ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ
สถานะ

* ตัวชี้วดัเพิ่มเติม และมีการก าหนดค่าเปา้หมายในป ี2558 อ้างจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภมูิ พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันาคณะ สถาบนั/ส านัก พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

ผู้ตรวจสอบ : นางสาวศิระยา  กรีพฒัน์

ต าแหน่ง : นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

วนั เดือน ปทีี่รายงาน  30 ก.ย. 58

เปา้ประสงค์ที่ 8. มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



2 21

สอ. - 2

1 กองกลาง - -

2 กองนโยบายและแผน - 1

3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 1

4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1 2

5 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 2

6 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -

7 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 2

8 คณะศิลปศาสตร์ - 9

9 วทิยาลัยการจัดการ - 1

10 สถาบันวจิัยและพัฒนา - -

11 ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 1

12 ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน - -

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพฒัน์ 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ว/ด/ป  วันที่ 30ก.ย.58

รวมทัง้สิ้น

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตัวชี้วัดที ่8.1.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ทีเ่สริมสร้างความรู้/ความสัมพันธ์สู่อาเซียน

ที่ คณะ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่

ด าเนินการตามความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา หรือองค์กรในกลุ่ม

อาเซียน

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่

เสริมสร้างความรู้/ความสัมพันธสู่์

อาเซียน

ตัวชี้วัดที ่8.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการตามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรในกลุ่มอาเซียน

พ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558



ฐานบันทึกขอ้มลูโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามความรว่มมอืกับสถาบันการศึกษา หรอืองค์กรในกลุ่มอาเซียน

แหล่งงบประมาณ

1 Central Luzon State University ฟิลิปปนิส์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุคสาหกรรมเกษตร

หนัตรา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร

และอุคสาหกรรมเกษตรด้านเทคโนโลยี

อาหารของ มทรส.

2-ธ.ค.-57                     -   

2 LAO-GERMAN TECHNICAL 

COLLEGE,LAO P.D.R.

ลาว คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปตัยกรรมศาสตร์

นนทบรีุ การสอน แลกเปล่ียนการเรียนรู้และให้

ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีแม่พิมพ์

21-23 ส.ค.58 งปร 58

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพัฒน์ 

ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วันท ื30 ก.ย.58

แบบรายงาน SP801

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ท่ี ชื่อหน่วยงานที่ท าความร่วมมือ ประเทศ หน่วยงานที่ด าเนินการ ศูนย์
กิจกรรม/ผลการด าเนินการตามความ

ร่วมมือ

วัน/เดือน/ป ีที่

ด าเนินการ

งบประมาณที่ใช้จ่าย



จ านวนเงิน

                    -   

            110,000

แบบรายงาน SP801

สรปุรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิพ.ศ.2557-2560 (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.2558) และแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบประมาณที่ใช้จ่าย



แบบรายงาน SP811

จ านวนนิสิต/

นักศึกษา 

บุคลากรทางการ

ศึกษา และ

ประชาชนทัว่ไป ที่

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีทักษะด้านภาษา

เพิม่ขึน้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้ความ

เข้าใจและความ

ตระหนักเกีย่วกับ

ประชาคมอาเซียน

ความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อประโยชน์ของ

การเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคม

 งบประมาณทีใ่ช้

จ่ายจริง ณ 30 

ก.ย.58

คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  บาท

รวมทัง้สิน้ 8,168               79.16               59.23               88.24     3,192,991.00

สอ. 2,105               85.50               71.75               81.15       146,710.50

กองกลาง 2,065               80.00               50.00               80.00         25,185.00

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการสร้างเครือข่ายแนะแนวประชาสัมพนัธ์ " ศึกษาอาเชียน"  

ในระดับมัธยมศึกษามุง่สู่ราชมงคลสุวรรณภมูิ

กก. หนัตรา 2,065                80.00                50.00                80.00          25,185.00                                          -    งปม.58

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,738                   -                     -                     -       1,602,000.00

2 โครงการส่ือการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองแบบออนไลน์ สวส. นนทบุรี 3,738                    -                      -                      -       1,602,000.00                                          -    งปม.58

ส านักงานอธิการบดี                   -                     -                     -                     -           43,725.50                                       -   

3 โครงการเตรียมความพร้อมในการพฒันาศักยภาพบัณฑิต

ด้านภาษาอังกฤษ

สอ. หนัตรา                    -                      -                      -                      -                      -    ยกเลิก  งปม.58

4 โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบความสามารถ

ทางด้านภาษาอังกฤษ

สอ. หนัตรา                    -                      -                      -                      -            20,000.00                                          -    งปม.58

5 โครงการน าร่องการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ สอ. หนัตรา                    -                      -                      -                      -            23,725.50                                          -    งปม.58

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 57               50.00               50.00               92.20         24,993.00                                       -   

6 โครงการพฒันาบุคลากรด้านทักษะภาษาต่างประเทศ คอ.  สุพรรณบุรี 57                50.00                50.00                92.20          24,993.00                                          -    งปม.58

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 65               90.50               50.00               93.50         36,290.00                                       -   

7 โครงการพฒันาทักษะภาษาอาเซียน ทอ. หนัตรา 30                88.00                50.00                93.00           9,000.00                                          -    งปม.58

8 โครงการพฒันาศักยภาพว่าทีบ่ัณฑิตด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร ทอ. หนัตรา 35                93.00                50.00                94.00          27,290.00                                          -    งปม.58

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,331               86.47               67.00               85.90       559,927.50

9 โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบทางภาษาอังกฤษ บท. วาสุกรี 1,155                86.47                67.00                85.90        181,627.50                                          -    งปม.58

10 โครงการเพิม่ศักยภาพและความสามารถทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน บท. วาสุกรี 1,176                86.47                83.92                85.37        378,300.00 * จัดสรรเพิม่เติม ก าหนดจัด

โครงการ กิจกรรมที ่1) 28 มิ.ย.-7 

ก.ค.58 กิจกรรมที ่2) 9 -13 ก.ค.58

 งปร.58

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558

การด าเนินงานภายใตโ้ครงการ/กิจกรรมทีม่ีการสร้างความรู้ความเขา้ใจ/ความสัมพันธ์สูป่ระชาคมอาเซียน

ที่ ชือ่โครงการ หน่วยงาน ศูนย์ ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ แหล่ง

งบประมาณ



จ านวนนิสิต/

นักศึกษา 

บุคลากรทางการ

ศึกษา และ

ประชาชนทัว่ไป ที่

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีทักษะด้านภาษา

เพิม่ขึน้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้ความ

เข้าใจและความ

ตระหนักเกีย่วกับ

ประชาคมอาเซียน

ความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อประโยชน์ของ

การเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคม

 งบประมาณทีใ่ช้

จ่ายจริง ณ 30 

ก.ย.58

คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  บาท

ที่ ชือ่โครงการ หน่วยงาน ศูนย์ ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ แหล่ง

งบประมาณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 183                   -                 50.00               94.00       158,600.00

11 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ วส. นนทบุรี 163                    -                  50.00                94.00          48,600.00                                          -    งปม.58

12 โครงการด าเนินงานตามความร่วมมือในอาเซียน สถาบันเทคนิคลาว-เยอรมัน วส.  นนทบุรี 20                    -                      -                      -          110,000.00  * จัดสรรเพิม่เติม ก าหนดจัด

โครงการ 24-26 ส.ค.58

 งปร.58

คณะศิลปศาสตร์ 885               83.33               66.60               82.67       629,470.00                                       -   

13 โครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมสอบ TOEIC ศศ.            -   85                    -                      -                      -            87,970.00                                          -    งปม.58

14 โครงการหอ้งฝึกพดูภาษาอังกฤษ (The Speaking Lounge) ศศ.            -   40                85.00                70.50                84.00          15,000.00                                          -    งปม.58

15 โครงการจัดนิทรรศการและเสวนาวิชาการ ด้านอาเซียนศึกษา เร่ือง ภมูิปัญญาไทย ก้าว

ไกลสู่อาเซียน

ศศ.            -   150                80.00                66.00                84.00          49,550.00                                          -    งปม.58

16 โครงการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศศ.            -   90                85.00                65.72                84.00        104,000.00                                          -    งปม.58

17 โครงการฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ "Say Lt Right" ศศ.            -   60                80.00                66.80                82.00          58,200.00                                          -    งปม.58

18 โครงการภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสหกิจ (Communicative English for 

Co-Operative Students)

ศศ.            -   30                85.00                63.40                82.00          29,100.00                                          -    งปม.58



จ านวนนิสิต/

นักศึกษา 

บุคลากรทางการ

ศึกษา และ

ประชาชนทัว่ไป ที่

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีทักษะด้านภาษา

เพิม่ขึน้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้ความ

เข้าใจและความ

ตระหนักเกีย่วกับ

ประชาคมอาเซียน

ความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อประโยชน์ของ

การเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคม

 งบประมาณทีใ่ช้

จ่ายจริง ณ 30 

ก.ย.58

คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  บาท

ที่ ชือ่โครงการ หน่วยงาน ศูนย์ ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ แหล่ง

งบประมาณ

19 โครงการอบรมเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน "หลักสูตร คนรุ่นใหม่ พร้อมก้าว

ไกล สู่ประชาคมอาเซียน"

ศศ.            -   150                85.00                65.00                82.00          33,900.00                                          -    งปม.58

20 โครงการศิลปศาสตร์สู่อาเซียน ศศ.            -   200                80.00                64.00                82.00        132,350.00                                          -    งปม.58

21 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเขมรส าหรับบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏบิัติงาน

ทีเ่กีย่วข้องกับแรงงานทีต้่องใช้ภาษาเขมรเพือ่การส่ือสาร

ศศ. หนัตรา 40                85.00                65.00                82.00          46,600.00                                          -    งปม.58

22 โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามส าหรับอาจารย์ นักศึกษาศิษย์เก่าและ

บุคลากร

ศศ.            -   40                85.00                73.00                82.00          62,800.00                                          -    งปม.58

23 โครงการพฒันาเวปไซต์ข้อมูลดินแดนสุวรรณภมูิและ

คณะศิลปศาสตร์สู่อาเซียน

ศศ.            -    0                80.00                85.00                85.00          10,000.00  * จัดสรรเพิม่เติม ก าหนดจัด

โครงการ 21-23 ส.ค.58

 งปร.58

กองนโยบายและแผน 40               91.00               93.50               82.30         77,800.00

24 โครงการอบรมภาษาเขมรเพือ่การส่ือสาร กผ. หนัตรา 40                91.00                93.50                82.30          77,800.00  * จัดสรรเพิม่เติม ก าหนดจัด

โครงการ 8,9,22,23,30 ส.ค.58

 งปม.58

25 โครงการประชุมแลกเปล่ียนความรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่ม

อาเซียน

กผ. หนัตรา                    -                      -                      -                      -                      -    ยกเลิกโครงการเนือ่งจากเหตุความ

ไม่สงบในประเทศ ที ่ศธ 

0585.04/583 วันที ่21 ส.ค.58

 งปม.58

วิทยาลัยการจัดการ 50                   -                 78.20               78.10         35,000.00

26 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกับสถาบันหรือองค์กรประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน SBS ก้าวไกลร่วมใจสู่อาเซียน

วจ. วาสุกรี                    -                      -                      -                      -                      -   ยกเลิกโครงการเนือ่งจาก วจ.    ได้

มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

 นับถ้อยหลัง เตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน : AEC แล้ว

 งปร.58

27 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ วจ. วาสุกรี 50                88.60                78.20                78.10          35,000.00                                          -    งปร.58

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพฒัน์ 



จ านวนนิสิต/

นักศึกษา 

บุคลากรทางการ

ศึกษา และ

ประชาชนทัว่ไป ที่

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีทักษะด้านภาษา

เพิม่ขึน้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

มีความรู้ความ

เข้าใจและความ

ตระหนักเกีย่วกับ

ประชาคมอาเซียน

ความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อประโยชน์ของ

การเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคม

 งบประมาณทีใ่ช้

จ่ายจริง ณ 30 

ก.ย.58

คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  บาท

ที่ ชือ่โครงการ หน่วยงาน ศูนย์ ผลการด าเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ แหล่ง

งบประมาณ

ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วันที ่30 ก.ย.58



1.โครงการจัดต้ังศูนย์อาเซียนศึกษา 

(Spirit of ASEAN)

5.โครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาสู่ประชาคม

อาเซียน

6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน

6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน

6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน

6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน

6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558

โครงการใหญ่



โครงการใหญ่

6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน

3. โครงการพฒันาหลักสูตรร่วมกับ

สถาบันการศึกษาในประเทศทีเ่ป็น

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / 

4. โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา 

อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

เพือ่สร้างประสบการณ์องค์ความรู้ 

ศิลปวัฒนธรรม ในประเทศทีเ่ป็น

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน

                          83.33            66.60            82.67

6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน

2.โครงการสร้างความรู้และความ

เข้มแข็งทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน

5.โครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาสู่ประชาคม

อาเซียน

5.โครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาสู่ประชาคม

อาเซียน

5.โครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาสู่ประชาคม

อาเซียน



โครงการใหญ่

5.โครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาสู่ประชาคม

อาเซียน

5.โครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาสู่ประชาคม

อาเซียน

6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน

6.โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน

1. โครงการจัดต้ังศูนย์อาเซียนศึกษา

5.โครงการจัดต้ังศูนย์ภาษาสู่ประชาคม

อาเซียน

2. โครงการสร้างความรู้และความ

เข้มแข็งทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน

2. โครงการสร้างความรู้และความ

เข้มแข็งทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียน

6. โครงการอบรมใหค้วามรู้ภาษาถิน่สู่

ประชาคมอาเซียน



โครงการใหญ่



ตัวชีว้ัด หน่วยนับ ผลการ

ด าเนินงาน

แหล่ง

งบประมาณ

 จ านวนเงิน

1.จัดนิทรรศการและบรรยายใหค้วามรู้เกีย่วกับ

อาเซียนศึกษา

จ านวนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ทีเ่ข้าร่วมโครงการ คน           2,065 ธ.ค.57-ก.พ.58 งปม. 58      25,065.00

 2.ต้ังบูทประชาสัมพนัธ์และแจกเอกสารแนะน า

มหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิม่ขึน้ ร้อยละ 80.00

 3.เล่นเกมตอบค าถามเกีย่วกับอาเซ่ียนศึกษา ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ 80.00

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกีย่วกับ

ประชาคมอาเซียนเพิม่ขึน้

ร้อยละ 80.00

จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะทีใ่ช้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน คน 30 24 ธค 57 งปม. 58        9,000.00

ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะภาษาทีใ่ช้ในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน ต่อกระบวนการจัดฝึกอบรม

ร้อยละ           90.00

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีทักษะด้านภาษาทีใ่ช้ในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนเพิม่ขึน้

ร้อยละ           88.00

ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่อประโยชน์ของการ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ           93.00

โครงการพฒันาศักยภาพว่าทีบ่ัณฑิตด้านการ

ใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

ทอ. จัดอบรมใหค้วามรู้ จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะทีใ่ช้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน คน 35 6-7 มค 58 งปม. 58      34,400.00

ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะภาษาทีใ่ช้ในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน ต่อกระบวนการจัดฝึกอบรม

ร้อยละ           93.00

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีทักษะด้านภาษาทีใ่ช้ในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนเพิม่ขึน้

ร้อยละ           86.20

ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่อประโยชน์ของการ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ           94.00

แบบรายงาน PS8.1

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ พ .ศ.2557-2560 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2558) และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558

ผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

ที่ ชือ่โครงการ หน่วยงาน กิจกรรมทีด่ าเนินการ

ผลการด าเนินการ วัน/เดือน/ปีที่

คาดว่าจะ

ด าเนินโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณ

1 โครงสัมมนาเชิงปฏบิัติการสร้างเครือข่าย

แนะแนวประชาสัมพนัธ์ " ศึกษาอาเซียน "  

ในระดับมัธยมศึกษามุง่สู่ราชมงคลสุวรรณภมูิ

กก.

2 โครงการพฒันาทักษะภาษาอาเซียน ทอ จัดอบรมใหค้วามรู้

3



- จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม คน 1176 คร้ังที ่1 

16-17,19 ธ.ค.

 57

งปม. 58    107,977.50

- ระดับความพงึพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 85.37 คร้ังที ่2 11-13

 พ.ค. 58

คร้ังที ่3 17-19

  ธ.ค. 57คร้ังที ่5 11-13

  พ.ค. 58คร้ังที ่5 15-17

 ธ.ค.57

คร้ังที ่6 11-13

 พ.ค.58คร้ังที ่7 15-17

 ธ.ค 57คร้ังที ่8 11-13

 พ.ค 58

คน 50      35,000.00

ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิม่ขึน้ ร้อยละ           88.60

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกีย่วกับ

ประชาคมอาเซียนเพิม่ขึน้

ร้อยละ           78.20

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ           78.10

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพฒัน์ 

ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ว/ด/ป  วันทื 30 ก.ย.58

งปร. 58

3 โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบทาง

ภาษาอังกฤษ

4 โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาทางด้าน

ภาษาอังกฤษ

วจ. 11 มกราคม 

2558 และ 18

 มกราคม 2558

บท. 1. จัดฝึกอบรมจ านวน 2 รุ่น ใช้เวลาในการ

ฝึกอบรมต่อรุ่น วันละ 6 ชัว่โมง 4 วัน รวม 24 

ชัว่โมง

2. จัดทดสอบจ านวน 2 รุ่น ใช้เวลาในการ

ทดสอบต่อรุ่น วันละ 3 ชัว่โมง 2 วัน รวม 6 

ชัว่โมง

จัดกิจกรรมพฒันาทักษะด้านภาษาอังกฤษ การ

เขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษส าหรับการจัดท า

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ



สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. วจ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

 ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการกิจกรรมที่มีการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          6      

   (6)
         1        

 (3)

        1        

(1)

        1        

(1)

           1     

     (1)

-            1      

    (1)

          2      

    (3)

- -          1       

    (1)

- -

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

      77     

(88.24)
          -      

(81.15)

     77     

(92.20)

         77     

    (93.50)

         77     

     (85.90)

-          77      

   (94.00)

         77     

     (82.67)

- -          77     

     (0)

- -

 ตัวชี้วดัเชิงเวลา : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่

ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

          6      

    (6)
           1      

    (3)

           1     

      (1)

           1     

      (1)

           1     

      (1)

-            1      

     (1)

          2      

   (3)

- -            1     

      (1)

- -

เชิงปริมาณ : จ านวนนิสิต/นักศึกษา บคุลากรทางการศึกษา 

และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ

        450    

    (8,168)
          -       

   (2,105)

          50    

     (57)

         110   

      (65)

        1,440  

      (1,155)

-         150     

   (163)

         380   

     (885)

- -        11,000 

      (3,738)

- -

เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิม่ขึ้น          50     

   (79.16)
          -       

   (85.50)

         50     

   (50.00)

         50     

   (90.50)

         50     

   (86.47)

-           50     

     (0)

         50     

     (83.33)

- -           50    

      (0)

- -

เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและความ

ตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิม่ขึ้นภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด

         50     

   (59.23)
          -       

  (71.75)

         50     

   (50.00)

       50       

(50.00)

         50     

   (67.00)

-        50       

(50.00)

          50    

      (66.60)

- -           50    

      (0)

- -

เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่

ได้รับจัดสรร

8.1377 

(8.1377)
   0.55741  

(0.6915)

0.0250 

(0.0250)

    0.0488    

(0.0363)

0.1980 

(0.1816)

- 0.0500 

(0.0486)

0.6890 

(0.6195)

- -  6.5695 

(6.5352)

- -





ที่มาขอ้มูล  : งานติดตามและประเมินผล

ผู้ตรวจสอบ : นางสาวศิระยา  กรีพฒัน์

แผนงานด าเนินการตามกรอบขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียน

เปา้หมายการใหบ้รกิารที ่1. เพ่ือใหอ้าจารย์และนักศึกษาไดร้บัการเสรมิสรา้งความสัมพันธ์และพัฒนาความรว่มมอืกับประเทศในภมูภิาค

 โครงการที ่1  : โครงการเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซียน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ

แผนงาน/เปา้หมายการใหบ้ริการ/ผลผลิต/ตัวชี้วดั มทรส. สถานะ หน่วยงานรับผิดชอบ

ต าแหน่ง : นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

วนั เดือน ปทีี่รายงาน  30 ก.ย. 58

 หมายเหต ุ: สถานะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ.2558 แผนงานด าเนินการตามกรอบขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียน พบว่า

 สูงกวา่เปา้หมาย  4  รายการ

เปน็ไปตามเปา้หมาย  3  รายการ



ข้อมูล ณ 30 ก.ย.58

แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ป ีพ.ศ.56-57 แผนงานที ่1 : ฟ้ืนฟูความสัมพันธแ์ละพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภมูิภาค                                                                                                                  

ป ีพ.ศ.58 แผนงานที ่1 : ด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีม่ีการสร้างความรู้ในการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ 2 2  6 6  6 6  เป็นไปตามเป้าหมาย 

2 ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ร้อยละ 75 79.68  76 82.15  77 88.24  สูงกวา่เป้าหมาย 

3 จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีม่ีการเผยแพร่ความรู้ด้านการ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา

 1 ปี

โครงการ 2 2  6 6  6 6  เป็นไปตามเป้าหมาย 

4 จ านวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ

ประชาชนทัว่ไป ทีเ่ข้าร่วมโครงการ

คน 779 4,103  450 10,422  450 8,166  สูงกวา่เป้าหมาย 

5 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิม่ขึ้น ร้อยละ 50 73.33  50 60.84  50 79.16  สูงกวา่เป้าหมาย 

6 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและความ

ตระหนักเกีย่วกบัประชาคมอาเซียนเพิม่ขึ้นภายใน

ระยะเวลาทีก่ าหนด

ร้อยละ 50 73.76  50 71.81  50 59.23  สูงกวา่เป้าหมาย 

7 ต้นทุน/ค่าใช้จา่ยโครงการตามงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร ล้านบาท           -             -             -   9.0377 9.0377  8.1377 8.1377  เป็นไปตามเป้าหมาย 

 สูงกวา่เป้าหมาย  4 รายการ

 เป็นไปตามเป้าหมาย 3 รายการ

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2558มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

 (ข้อมูลตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2558)

ล าดับ แผนงาน/เปา้หมายการใหบ้ริการหน่วยงาน/ผลผลิต/

โครงการ/ตัวชีว้ัด

หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนินงาน 2558

2556 สถานะ 2557 สถานะ 2558 สถานะ

ผู้ตรวจสอบ : นางสาวศิระยา  กรีพฒัน์

ต าแหน่ง : นักวเิคราะหน์โยบายและแผน

วนั เดือน ปีทีร่ายงาน  30 ก.ย. 58

 หมายเหตุ : สถานะการด าเนินงาน

เปา้หมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพ่ือใหอ้าจารยแ์ละนักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธแ์ละพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภมูิภาค

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน



ที่ หน่วยงาน จ านวนโครงการ

กจิกรรมที่มกีาร

สร้างความรู้ความ

เขา้ใจในการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน

ร้อยละความพึง

พอใจของผู้เขา้ร่วม

โครงการต่อ

ประโยชน์ของการ

เตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียน

จ านวนนิสิต/

นักศึกษา 

บุคลากรทางการ

ศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป ที่

เขา้ร่วมโครงการ

ร้อยละของ

ผู้เขา้ร่วมโครงการ

มทีักษะด้านภาษา

เพิ่มขึ้น

ร้อยละผู้เขา้ร่วม

โครงการมคีวามรู้

ความเขา้ใจและ

ความตระหนัก

เกี่ยวกบัประชาคม

อาเซียนเพิ่มขึ้น

ภายในระยะเวลา

ที่ก าหนด

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน

โครงการ

รวมทั้งสิ้น                20            88.24            8,168            79.16            59.23       2,659,691.00

สอ.                  2             81.15             2,105             85.50             71.75             43,725.50

1 กองกลาง 1             80.00             2,065             80.00             50.00             25,185.00

2 กองนโยบายและแผน 1             82.30                 40             91.00             93.50             77,800.00

3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1             92.20                 57             50.00             50.00             24,993.00

4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร

2             93.50                 65             90.50             50.00             36,290.00

5 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1             85.90             1,155             86.47             67.00           181,627.50
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 -                   -                   -                   -                   -                         -   

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

1             94.00               163                 -               50.00             48,600.00

8 คณะศิลปศาสตร์ 10             82.67               885             83.33             66.60           619,470.00

9 วิทยาลัยการจัดการ                 -                   -                   -                   -                   -                         -   

10 สถาบันวิจัยและพัฒนา                 -                   -                   -                   -                   -                         -   

11 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                 -               3,738                 -                   -           1,602,000.00

12 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                 -                   -                   -                   -                   -                         -   

ผู้จัดท า น.ส.ศิระยา  กรีพัฒน์ 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ว/ด/ป  วันที่ 30ก.ย.58

เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจและความตระหนักเก่ียวกับประชาคมอาเซียนเพ่ิมขึ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด

เชิงตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใช้จา่ยโครงการตามงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการกิจกรรมที่มีการสร้างความรูค้วามเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตอ่ประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ตวัชี้วดัเชิงเวลา : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรูด้า้นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี

เชิงปริมาณ : จ านวนนิสติ/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ 

เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะดา้นภาษาเพ่ิมขึ้น
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