
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R M U T S B  
www.rmutsb.ac.th 

60 หมู ่3 ถนนสายเอเชยี (กรงุเทพฯ - นครสวรรค)์ ตาํบลหนัตรา  
อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 13000  
โทรศพัท ์: 0-3570-9103          โทรสาร : 0-3570-9105 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajjamanggala UUniverssity of Technoology SSuvarnaabhumii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

า
ม

 
เพราะเป็
ปญัหาแล
สิง่อํานว
หลักสูตร
เทคโนโล
และจงัหว
 

 
เป้าหมาย
และพฒัน
เพือ่ชุมช
 

 

ร่วมมอืกั

ปจัจุบนั 

 

 

ส ารอธกิาร
หาวทิยาลยั

สี่ปีแรกข
นชว่งแรกของ
ละอุปสรรค มคีว
ยความสะดวก
ร การจดัการเ
ลยเีพื่อนําไปป
วดัใกลเ้คยีง 

รายงาน
ยและแผนปฏบิตัิ
นาคุณภาพอย่
ชนและสงัคม” 

ขอขอบ

กนัในการพฒันา

รบด ี
ยเทคโนโลยี

ของมหาวทิยา
การสถาปนาม
วามจาํเป็นตอ้งพ
กต่างๆ เพื่อรอ
เรียนการสอน 
ระยุกต์ใชอ้ย่า

นประจําปี 255
ตกิารทีก่ําหนดไว
างไม่หยุดยัง้ เ

คุณคณะผูบ้รหิ

ามหาวทิยาลยั

ยรีาชมงคลสุ

าลยัเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยั เป็
พฒันาบุคลากรท
องรบังาน การ
 การวิจัย การ
างเหมาะสมแล

52 ฉบบัน้ี บ่งบ
ว ้มหาวทิยาลยั
เพื่อการก้าวไป

หารและบุคลาก

เทคโนโลยรีาช

(
อธกิาร

สวุรรณภมู ิ

ยรีาชมงคลสุวร
ป็นระยะของกา
ทัง้ดา้นคุณวุฒแิ
เรยีนการสอน 
รบริการวิชาก
ละเป็นประโยช

บอกถึงผลการ
แห่งน้ียงัคงมุง่ม
สู่การเป็น “มหา

กรของมหาวทิย

ชมงคลสุวรรณภู

(ผูช้ว่ยศาสตรา
รบดมีหาวทิยา

รรณภูม ิ เป็นช
ารบุกเบกิและพ
และตําแหน่งทา
 การวจิยั  และ
การแก่สงัคม ร
ชน์ต่อชุมชนโด

รดําเนินงานใน
มัน่ดาํเนินพนัธกิ
าวทิยาลยัชัน้นํ

ยาลยัทุกคน ที่

ภูม ิให้มคีวามเจ

จารยจ์รยิา  หา
ลยัเทคโนโลยรี

ช่วงเวลาที่มคีว
พฒันามหาวทิย
างวชิาการ พฒัน
ะการบรกิารนัก
รวมทัง้แสวงห
ยเฉพาะในพืน้

นรอบปีที่ผ่าน
กจิเพื่อพฒันาคน
นําดา้นวทิยาศา

ทีไ่ดทุ้่มเทกําลงั

จรญิก้าวหน้าม

าสติพานิชกุล)
ราชมงคลสวุรร

วามสําคญัอย่า
ยาลยัซึง่เตม็ไป
นาดา้นกายภาพ
กศกึษา พฒันา
หาองค์ความรู้
นที่ตัง้มหาวทิย

มา ซึ่งเป็นไป
น  พฒันาองคค์ว
าสตรแ์ละเทคโน

กายและสตปิญั

มาโดยลําดบัจว

 
รณภมู ิ

างยิง่
ปดว้ย
พและ
าด้าน
รู้และ
ยาลยั

ตาม
วามรู ้ 
นโลยี

ญญา 

บจน
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 มหาวทิยาลยัเทคโน

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก่อ
 จา
ต่อเน่ืองมาเป็
มหาวทิยาลยั
 มห
วทิยาเขตในก
วาสกุร ี วทิยา
คณะกรรมกา
ส่งเสรมิวชิาก
วทิยาศาสตรแ์
ในการศกึษาต

วนัที
10 หน่วยงาน
คณะบรหิารธุ
คณะศลิปศาส

 วนัที
กองนโยบายแ

 วนัที
โดยให้เป็นห
สภามหาวทิย
และมหาวทิยา

  

โนโลยรีาชมงคลสุวร

ประวัติประวัติ

อกาํเนิดและก
ากจุดเริม่ตน้ขอ
ป็น สถาบนัเท
เทคโนโลยรีาช
หาวิทยาลยัเท
กลุ่มภาคกลาง 
าเขตนนทบุร ี 
ารการอุดมศึก
การและวชิาชีพ
และเทคโนโลยี
ต่อดา้นวชิาชพี

ที่14 พฤศจกิา
น คือ สํานักงา
ธรกจิและเทคโน
สตร ์สถาบนัวจิ ั

ที่ 3 ตุลาคม 2
และแผน กองบริ

ที่ 24 กนัยายน
หน่วยงานภาย
ยาลยั ในวทิยา
าลยั เพือ่จดักา

รรณภมู ิ

ติมหาวิทยติมหาวิทย

การพฒันา 
องวทิยาลยัเทค
ทคโนโลยีราชม
ชมงคล ตามปร
ทคโนโลยีราช
 3 จงัหวดั 4 
 และวทิยาเขต
กษา โดยให้เป็
พชัน้สูงที่เน้น
แก่สงัคม ทาํนุ
เฉพาะทางระดั

ยน 2549 มกีา
านอธิการบดี 
นโลยสีารสนเท
ยัและพฒันา สํ

550 มกีารแบ่ง
รหิารงานบุคคล

น 2552 มหาวิ
ยในมีฐานะเที
ลยัมคีณบดเีป็
ารเรยีนการสอน

ยาลัยยาลัยเทคโนเทคโน

คโนโลยแีละอา
มงคล ใน พ.ศ
ะกาศในราชกจิ
ชมงคลสุวรรณ

วทิยาเขต ได
สุพรรณบุร ีมฐี
ป็นสถาบนัอุด
การปฏิบตัิ ทํา
บาํรงุศลิปะและ
ดบัปรญิญาเป็น

ารจดัตัง้ส่วนรา
 คณะครุศาสต
ทศ คณะวทิยา
สาํนกัวทิยบรกิา

งส่วนราชการใ
ล กองพฒันานกั

ทิยาลยัเทคโน
ยบเท่าคณะ ม
นผูบ้งัคบับญัช
นในระดบับณัฑิ

โนโลยีราชมโนโลยีราชม

ชวีศกึษา ใน พ
ศ. 2531 และใน
จจานุเบกษา เม
ณภมิู เป็น 1 
ดแ้ก่ วทิยาเขต
ฐานะเป็นสถาบ
ดมศึกษาด้าน
าการสอน ทํา
ะวฒันธรรม แล
นหลกั  

าชการในมหา
ตร์อุตสาหกรร
ศาสตรแ์ละเทค
ารและเทคโนโล

ในสํานักงานอ
กศกึษา กองบริ

นโลยรีาชมงคล
มีคณะกรรมก
ชาและบรหิารง
ฑติศกึษา  

มงคลสุวรมงคลสุวร

พ.ศ. 2518 ทีมุ่่
นปี พ.ศ. 254
มือ่วนัที ่18 มก
ใน 9 มหาวทิ

ตพระนครศรอีย
บนัอุดมศกึษาข
นวิชาชีพและ
การวจิยั ผลติ
ละอนุรกัษ์สิง่แว

าวทิยาลยัเทคโ
ม คณะเทคโน
คโนโลย ี คณะ
ลยสีารสนเทศ 

ธิการบดี ออก
รหิารทรพัยากร

ลสุวรรณภูม ิศู
การอํานวยกา
งานใหเ้ป็นไปต

รรณภูมิรรณภูมิ  

มุง่เน้นการผลติ
48 ได้ปรบัเปลี่
กราคม พ.ศ.25
ทยาลยัเทคโนโ
ยุธยาหนัตรา  
ของรฐั ภายใตก้
ะเทคโนโลยี มี
ตครูวชิาชีพ ให้
วดลอ้ม โดยให้

โนโลยรีาชมงค
นโลยีการเกษ
วศิวกรรมศาส
 สาํนกัสง่เสรมิวิ

กเป็น 7 หน่วย
รนนทบุร ีกองบ

ศูนย์วาสุกร ีได้
ร เป็นผู้บริหา
ตามนโยบายขอ

ตบณัฑติจนสรา้
ลี่ยนบทบาทแล
548  
โลยรีาชมงคล 
วทิยาเขตพระ
การกํากบัดแูล
มีวตัถุประสงค
ห้บรกิารทางวชิ
หผู้ส้าํเรจ็อาชวี

คลสุวรรณภูม ิ
ตรและอุตสาห
ตรแ์ละสถาปตั
วชิาการและงา

งาน คือ กองก
รหิารทรพัยากร

ด้มกีารก่อตัง้วทิ
ารงาน และรา
องคณะกรรมก

างความเชื่อถอื
ละภารกิจเป็น

ซึ่งไดร้วมกลุ่ม
นครศรอียุธยา
ของสาํนักงาน
ค์ให้การศึกษา
ชาการในด้าน
ศกึษามโีอกาส

 ประกอบด้วย
หกรรมเกษตร
ตยกรรมศาสตร์
านทะเบยีน  

กลาง กองคลงั
รสพุรรณบุร ี 

ทยาลยัจดัการ
ายงานตรงต่อ
การอํานวยการ

อ
น 

ม  
า
น
า 
น
ส

ย    
ร     
ร ์

ง      

ร  
อ          
ร



 

 

 

 
 
 
 
มหา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

าวทิยาลยัเทคโ

ศนูยห์นั
 
 
 
ศนูยว์าส
 
 
ศนูยน์น
 
ศนูยส์พุร
 
 

สพุรรณบุร ี51

พืน้ท่ีและสถ

โนโลยรีาชมงค

ตรา   (
เ
อ
โ

สกุรี   เ
อ
โ

ทบรีุ   เ
โ

รรณบุรี   เ
อ
โ

นนทบุร ี35 ไร่

0 ไร่

ถานท่ีตัง้มหาวิ

ลสวุรรณภมูมิพี

(เป็นทีต่ ัง้ของสํ
เลขที ่60 หมู ่3
อ.พระนครศรอี
โทรศพัท ์0 357
เลขที ่19 ถ.อู่ท
อ.พระนครศรอี
โทรศพัท ์0 352
เลขที ่7/1 ถ.นน
โทรศพัท ์0 296
เลขที ่450 หมู ่
อ.สามชุก จ.สพุ
โทรศพัท ์0 355

วาสกุร ี31 ไ

พื้

 
วิทยาลยัเทคโน

 
 

พืน้ทีจ่ดัการศกึ

สาํนกังานอธกิา
3 ถ.สายเอเชยี 
ยธุยา จ.พระน
70 9103   โทร
ทอง ต.ทา่วาสกุ
ยธุยา จ.พระน
24 5181, 0 35
นทบุร ีต.สวนใ
69 1369-74   
 6 ถ.สพุรรณบุ
พรรณบุร ี 7213
54 4301-3   โ

ไร่

พืน้ท่ีรวม 1,283 ไ

นโลยีราชมงค

กษาใน 3 จงัหวั

รบด)ี 
 (กรงุเทพฯ – น
นครศรอียธุยา 1
รสาร 0 3570 9
กร ี 
นครศรอียธุยา 1
525 2392  โทร
หญ่   อ.เมอืง 
 โทรสาร 0 252
ร ี- ชยันาท ต.
30 
ทรสาร 0 3554

ไร่

คลสวุรรณภมิู 

วดั 4 ศนูย ์ดงันี

นครสวรรค)์ ต.
13000 
9105 

13000  
รสาร 0 3525 
จ.นนทบุร ี110
25 2682 
.ยา่นยาว  

4 4299-300 

หั

รายง

 

น้ี  

.หนัตรา  

2393 
000 

หนัตรา 707 ไร่

งานประจาํป 2552
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 มหาวทิยาลยัเทคโน

 
 
 
 
 
 
      

   
ตราสญัลกัษ

ตรา
พระมหากษตั
ใตว้งกลม มแี
และพระมหาพิ
พระบรมราชา
สือ่ความหมา
 
 
สีประจาํมหา

ต้นไม้ประจาํ

 

โนโลยรีาชมงคลสุวร

ษณ์มหาวิทยาล

สญัลกัษณ์มหา
ตริย ์ รชักาลที
แถบโคง้รองรบัภ
พชิยัมงกุฎสือ่คว
านุญาต ใหเ้ชญิ
ยถงึความสดชื่

าวิทยาลยั 

ามหาวิทยาลยั

รรณภมู ิ

         
 
 
 

ลยั 

าวทิยาลยัเทคโ
ท่ี 9 อยูภ่ายใ
ภายในบรรจุอกั
วามหมายถงึมพี
ญพระราชลญัจ
ชนเบกิบานทีก่่อ

   

ท

ย 
  

ช

โนโลยรีาชมงค
นวงกลมมรีปูด
กษร ชื่อ มหาวิ
พระมหากรุณาธิ
กรประจาํพระอ
อใหเ้กดิปญัญา

     
 
มหาว

มหาวทิยาลยัต
ทีม่คีวามอุดมส

 

         
 

มหาวิ
เป็นต้นไมป้ระ
ยิง่มคีุณค่า ลี
ชาวสวุรรณภมูิ

คลสวุรรณภูม ิป
ดอกบวั 8 กลี
วทิยาลยัเทคโน
ธคิุณที ่ พระบา
องคแ์ละพระมห
าแผข่จรไปทัว่ส

วทิยาลยัเทคโน
ตามความหมาย
สมบรูณ์มัง่คัง่ เ

วทิยาลยัเทคโน
ะจํามหาวทิยาล
ลลีาวดสีุวรรณ
ทุกคนจะมคีวา

ประกอบดว้ย ด
ลบี เหนือวงกล
นโลยรีาชมงคล
าทสมเดจ็พระเ
หาพชิยัมงกุฎ 
สารทศิ 

นโลยรีาชมงคล
ยของสุวรรณภู
เจรญิรุง่เรอืง มี

นโลยรีาชมงค
ลยั ซึ่งมคีวาม

ณภูม ิมดีอกสเีห
มอดทน มคีวาม

ดวงตราพระร
ลมมเีลข ๙ แ
สวุรรณภูม ิดว
เจ้าอยู่หวัภมิูพ
 เป็นเครื่องหมา

ลสุวรรณภูม ิกํา
ม ิซึ่งหมายถงึ 
มคีา่ประดุจทอง

ลสุวรรณภูม ิ
ทนทานต่อทุก
หลอืงทองกลิน่
มดงีาม มคีุณคา่

ราชลญัจกรปร
และพระมหาพชิ
วงตราพระราชล
พลอดลุยเดช ท
ายราชการ รปูด

าหนด “สีทอง
 แผ่นดนิทอง
งคาํ   

เลอืกต้น ลลีา
กฤดูกาล ยิง่
หอมจรุงใจจงึห
าประดุจตน้ลลีา

ระจาํพระองค์
ชยัมงกุฎครอบ
ลญัจกร เลข ๙
ทรงพระราชทาน
ดอกบวั 8 กลบี

” เป็นสปีระจํา
ง หรอืดนิแดน

าวดสีุวรรณภูมิ
งมอีายุยนืยาว
หมายความว่า
าวดสีวุรรณภมู ิ

ค์
บ       
๙ 
น 
บ 

า
น    

มิ
ว     
า      
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ปณิธาน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ มหาวิทยาลยั  
 

 
ปณิธาน 
 

บณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิคอื “คนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน” 

 

วิสยัทศัน์ 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิมุง่เน้นความเป็นเลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีพฒันาคนดา้นวชิาชพี

สูม่าตรฐานสากล และเสรมิสรา้งสงัคมใหม้คีุณภาพอยา่งยัง่ยนื 
 

พนัธกิจ  

 
1. จดัการศกึษาเพื่อพฒันาคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คีุณภาพ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี

ในระดบัสากล ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ  
2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละสรา้งมลูคา่เพิม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม  
3. บรกิารวชิาการทีห่ลากหลาย มคีุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของสงัคม  

     4. ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม สง่เสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
5. บรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันางานใหเ้ป็น   

ทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร  

 
ภารกิจ 
 
1. ผลตินักศกึษาใหม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ชํานาญดา้นวชิาชพีและเทคโนโลยตีามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
2. เป็นศนูยบ์รกิารทางวชิาการ วชิาชพี และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
3. สรา้งสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม และผลงานวจิยั ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
4. ทํานุบํารุงศาสนา สบืสานศลิปวฒันธรรมไทย และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ส่งเสรมิระบอบประชาธปิไตย อนัมี

พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 
5. พฒันาผูบ้รหิารและบุคลากรทุกระดบัของมหาวทิยาลยั ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ตามมาตรฐานสากลพฒันากลไก

คุณภาพการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั 
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ประเดน็ยทุธศาสตร ์

 
1. เรง่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
2. สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี 
3. สง่เสรมิและสนบัสนุนการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสงัคม 
4. สง่เสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
 
       เป้าประสงค ์
 
1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ 
2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ 
3. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ

ทอ้งถิน่และประเทศ 
4. เพื่อบรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสงัคมใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการพฒันาตนเองเพื่อ

เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ 
5. ปลกูฝงัคา่นิยมใหน้กัศกึษาและชุมชนในการอนุรกัษ์ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมไทย 
 
            กลยทุธ ์
 
1. ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพเพิม่ขึน้ 
2. สง่เสรมิสนบัสนุนและจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและเพิม่โอกาสทาง

การศกึษาใหแ้ก่ประชาชน 
3. พฒันาศกัยภาพอาจารยใ์นดา้นองคค์วามรูท้กัษะ IT และภาษาต่างประเทศ 
4. พฒันาระบบเครอืขา่ย IT และวทิยบรกิาร เพื่อรองรบัการเรยีนการสอนและการใหบ้รกิารนกัศกึษา 
5. สรา้งความเชื่อมโยงระหวา่งการสอนและการวจิยัโดยเน้น Research-based Approach 
6. พฒันานกัศกึษาใหม้คีุณภาพและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
7. พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกและเพิม่คุณภาพ

มาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยั 
8. สง่เสรมิวจิยัและสรา้งนวตักรรมทีส่ามารถนําไปสูก่ารพฒันาการเรยีนการสอน 
9. สนบัสนุนและจดัใหม้กีารวจิยัทีม่คีุณภาพตามจุดเน้นความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยสีูชุ่มชน 
10. สรา้งนกัวจิยัมอือาชพีทีม่จีรยิธรรมและคุณธรรม 
11. จดัหาแหลง่ทุนเพือ่สนบัสนุนงานวจิยั 
12. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน 
13. สง่เสรมิใหบุ้คลากรและนกัศกึษามสีว่นรว่มในการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสงัคม 
14. สรา้งเครอืขา่ยกบัสถานประกอบการและหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
15. จดัทาํฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญและองคค์วามรูด้า้นบรกิารสงัคมเพือ่เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง 
16. จดัตัง้ศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทาง 
17. สบืสานศลิปวฒันธรรมไทยและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
18. ปลกูจติสาํนึกดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
19. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
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 อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

 
1. มุง่เน้นการผลติบณัฑตินกัปฏบิตั ิ (Hands on) 
2. มุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology-based 

Teaching and Training) 
3. มุง่เน้นการผลติบุคลากรมคีวามเชีย่วชาญในงานอาชพี หรอืมคีวามเป็นมอือาชพี ซึง่ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 

คอื รูจ้รงิ มทีกัษะความชาํนาญ และมจีรยิธรรมในวชิาชพี (Professional-Oriented) 
        

สมรรถนะหลกัของบคุลากร  (Core Competency)  
 
1. ใฝรู่ ้(Self learning) 
2. มคีวามคดิเชงิระบบ (System thinking)  
3. สือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective communication)  
4. เป็นมอือาชพี (Professional) 
5. จติสาธารณะ (Public mind)  
 
ลกัษณะบณัฑิตราชมงคลสวุรรณภมิู 

 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดก้าํหนดคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคไ์ว ้5 ประการ ดงัน้ี 
1. ใฝ่รู้ หมายถงึ รกัในความรู ้มุง่มัน่แสวงหาความรู ้เพือ่แกป้ญัหาและพฒันาตนเอง 
2. มีความคิดเชิงระบบ หมายถงึ การคดิพจิารณาสิง่ใดในลกัษณะทีเ่ป็นองคร์วมและสามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์

เชื่อมโยงกบัองคป์ระกอบยอ่ยไดอ้ยา่งคลอบคลุมครบวงจร 
3. ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถงึ มทีกัษะในการถ่ายทอด นําเสนอขอ้มูล ข่าวสาร รวมถงึความสามารถ   

ในการใชภ้าษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สาร 
4. เป็นมืออาชีพ หมายถงึ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในศาสตรว์ชิาชพีเป็นอยา่งด ีมทีกัษะความชํานาญในการปฏบิตัแิละ

ประพฤตปิฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีอยา่งเครง่ครดั 
5. มีจิตสาธารณะ หมายถงึ การตระหนักรูแ้ละคํานึงถงึสว่นรวม เป็นจติทีค่ดิสรา้งสรรค ์เป็นกุศล และมุง่ทํากรรมด ี

เพือ่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 
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โครงสรางการแบงสวนราชการโครงสรางการแบงสวนราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุหมายเหต ุ::                                                    ส่วนราชการท่ีจดัตัง้โดยส่วนราชการท่ีจดัตัง้โดย            
                                                  พพ..รร..บบ. . //  กฎกระทรวง กฎกระทรวง / /   
                                                  ประกาศกระทรวงประกาศกระทรวง  
                                                  ส่วนราชการท่ีจดัตัง้เป็นการภายในส่วนราชการท่ีจดัตัง้เป็นการภายใน    
                                                  โดยสภามหาวิทยาลยัโดยสภามหาวิทยาลยั  

หมายเหต ุหมายเหต ุ::    
--  มหาวิทยาลยัประกาศจดัตัง้วิทยาลยัการจดัการ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่      มหาวิทยาลยัประกาศจดัตัง้วิทยาลยัการจดัการ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่      

วนัท่ี วนัท่ี 24 24 กนัยายน กนัยายน 2552 2552   

สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

สาํนักงานตรวจสอบภายใน 

สาํนักงานอธิการบดี 

กองพฒันานักศึกษา 

กองบริหารทรพัยากร นนทบรีุ 

กองบริหารทรพัยากร สพุรรณบรีุ 

สาํนักคณุภาพการศึกษา 

สาํนักสหกิจศึกษา 

กองบริหารทรพัยากร วาสกุรี 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองคลงั 

กองกลาง 

คณะ 

วิจยัและพฒันา 

สถาบนั สาํนัก 

ส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

วิทยบริการและ              
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศิลปศาสตร ์

เทคโนโลยีการเกษตร 
และอตุสาหกรรมเกษตร 

วิศวกรรมศาสตรแ์ละ 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

บริหารธรุกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

วิทยาลยัการจดัการ 
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โครงสรางบริหารโครงสรางบริหาร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาวิชาการ สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการควบคมุภายใน 

รองอธิการบดี 

ผูช่้วยอธิการบดี 

ผูอ้าํนวยการ 
สาํนักงานอธิการบดี 

คณบดี  ผูอ้าํนวยการสาํนัก ผูอ้าํนวยการสถาบนั 

รองคณบดี  ผูอ้าํนวยการกอง  รองผูอ้าํนวยการสถาบนั รองผูอ้าํนวยการสาํนัก  

หวัหน้าสาํนักงานคณบดี  

หวัหน้าสาขาวิชา  

อธิการบดี 

สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 



 14 

 

 

ดา้

ด

ด

 

 มหาวทิยาลยัเทคโน
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 รายงานประจาํป 2552

ทรัพยากรการดําเนินงานทรัพยากรการดําเนินงาน  
 
งบประมาณ  

มหาวทิยาลยัใชห้ลกับรหิารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยกําหนดเป้าหมายที่จะให้มกีารใช้งบประมาณอย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ ในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2552  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดร้บัจดัสรรงบประมาณทัง้สิน้ 841,205,060 บาท 
โดยเป็นงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 689,756,600 บาท (82.00%) งบประมาณเงนิผลประโยชน์ 151,448,600 บาท (18.00%)      

 

จาํนวนงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามประเภทงบรายการ 
 

งบรายการ 
2552 

จาํนวนเงิน (บาท)  ร้อยละ 
งบบุคลากร 156,722,800 18.63 
งบดาํเนินงาน 100,554,700 11.95 
งบลงทุน 275,870,800 32.79 
เงนิอุดหนุน 52,658,300 6.26 
รายจา่ยอื่น 103,950,000 12.36 

รวมทัง้ส้ิน 689,756,600 100 

 
จาํนวนงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต 
2552 

จาํนวนเงิน(บาท) ร้อยละ 
ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 159,059,400 23.06 
ผูไ้ดร้บัทุนตามโครงการทุนพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา 6,100,000 0.88 
ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 5,959,000 0.86 
ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 501,667,700 72.73 
ผลงานทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 1,950,000 0.28 
ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี 8,896,800 1.29 
ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 6,123,700 0.89 

รวมทัง้ส้ิน 689,756,600 100 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

จาํนวนงบประมาณเงินผลประโยชน์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามประเภทงบรายการ 
 

งบรายการ 
ปีงบประมาณ 2552 

จาํนวนเงิน (บาท)  ร้อยละ 
งบบุคลากร 51,509,400 6.12 
งบดาํเนินงาน 36,682,590 4.36 
งบลงทุน 7,640,770 0.91 
งบอุดหนุน 4,187,040 0.50 
งบรายจา่ยอื่น 6,165,500 0.73 
โครงการงานฟารม์ 1,330,000 0.16 
รายไดห้อพกัสวสัดกิารนกัศกึษา 5,100,000 0.61 
สมทบคา่ไฟฟ้ามหาวทิยาลยั 6,920,660 0.82 
เงนิสมทบกองทุนวจิยัฯ 6,441,740 0.77 
สมทบกองทุนสหกจิศกึษา 673,760 0.08 
งบกลางหน่วยงาน 24,797,000 2.95 

รวมทัง้ส้ิน 151,448,460 100 
 
จาํนวนงบประมาณเงินผลประโยชน์ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามผลผลิต 
 

ผลผลิต 
ปีงบประมาณ 2552 

จาํนวนเงิน (บาท)  ร้อยละ 
ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 47,261,660 31.21 
ผูไ้ดร้บัทุนตามโครงการทุนพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา 1,238,990 0.82 
ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 253,000 0.17 
ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 55,993,330 36.97 
ผลงานทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 725,000 0.48 
ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี 713,320 0.47 
ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ - - 
โครงการงานฟารม์ 1,330,000 0.88 
รายไดห้อพกัสวสัดกิารการนกัศกึษา 5,100,000 3.37 
เงนิสมทบคา่ไฟฟ้ามทรส. 6,920,660 4.57 
เงนิสมทบกองทุนวจิยัฯ 6,441,740 4.25 
สมทบกองทุนสหกจิศกึษา 673,760 0.44 
งบกลางหน่วยงาน 24,797,000 16.37 

รวมทัง้ส้ิน 151,448,460 100 
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การบริหารจดัการทรพัยสิ์นของมหาวิทยาลยั 

ในสว่นของการหารายไดแ้ละการบรหิารทรพัยส์นิ มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามสาํคญัเพื่อใหม้รีายไดเ้พิม่ (Income 
Generation) จากรายไดห้ลกัของมหาวทิยาลยัหรอืรายไดป้ระจาํทีไ่ดร้บัจดัสรรจากแหล่งรายไดห้ลกัของมหาวทิยาลยั  และบรหิาร
ทรพัยากรของมหาวทิยาลยัทีม่อียูจ่าํกดัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ จงึไดก้ําหนดโครงสรา้งของมหาวทิยาลยัใหม้ฝีา่ยหารายไดแ้ละบรหิาร
ทรพัยส์นิไวใ้นกองกลาง สาํนกังานอธกิารบด ีใหม้บีทบาทหน้าทีใ่นการบรหิารทรพัยส์นิดา้นอาคารสถานทีแ่ละ การสรา้งผลติภณัฑ์
เพื่อการหารายได ้ทาํแผนการตลาด ดาํเนินการดา้นการตลาดเพื่อการหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิ ทาํฐานขอ้มลูทรพัยส์นิที่
ก่อใหเ้กดิรายได้ของมหาวทิยาลยั จดัการสทิธปิระโยชน์จากทรพัยส์นิและได้แต่งตัง้บุคลากรใหด้ําเนินการหารายไดแ้ละบรหิาร
ทรพัยส์นิ ดงัต่อไปน้ี 

 รบันโยบายจากสภามหาวทิยาลยั เกี่ยวกบัแนวทางการหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิโดยยดึหลกัสาํคญั 
คอื ลดการสญูเสยี และการเพิม่ช่องทางการหารายได ้ เริม่ดว้ยการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารการเงนิ
และทรพัยส์นิ โดยมอุีปนายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธานคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะมี
หน้าที่กาํกบัดูแล ระบบการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 ดาํเนินการสาํรวจขอ้มูลการหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิ ในศนูยพ์ืน้ทีท่ ัง้ 4 แห่งของมหาวทิยาลยั เพื่อใหท้ราบถงึ
การหารายได ้และการบรหิารทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั 

 ดาํเนินการสาํรวจทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัที่เป็นอาคารสถานที่และเครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนํามาเป็น
ฐานขอ้มูล ในการหารายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลยัและใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิใหคุ้ม้ค่า 

 จดัทาํฐานขอ้มูลทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั ทุกศูนยพ์ืน้ที่ ทัง้ดา้นที่ดนิสิง่ก่อสรา้ง และทรพัยากรบุคคล 
 ดาํเนินการลดต้นทุนในการบรหิารการเงนิ โดยรวบรวมเงนิรายไดท้ีม่อียูเ่พื่อนําไปจดัซือ้หอพกัคนื เพื่อไมใ่ห้

มหาวทิยาลยัต้องเป็นภาระในการจ่ายค่าดอกเบี้ยเงนิกู้สรา้งหอพกัในอตัราที่สงูและระยะเวลายาวนานอกีต่อไป 
ทัง้น้ีโดยคาํแนะนําและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดจีากประธานคณะกรรมการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ
ของมหาวทิยาลยั ในการตดิต่อประสานงานกบัสถาบนัการเงนิ (เจา้หน้ี) จนสามารถชาํระหน้ีไดก้่อนกําหนด  
โดยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม 

 ดําเนินการจดัระบบและกําหนดระเบียบการเช่าพื้นที่เพื่อธุรกิจของภาคเอกชน เช่น เช่าพื้นที่ติดตัง้ตู้เอทเีอ็ม 
ป ัม๊น้ํามนั รา้นคา้ เป็นต้น 

 ดําเนินการจดัระบบการฝากเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยักบัสถาบนัการเงนิทีม่ ัน่คงในรูปแบบของการลงทุน
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางหน่ึงให้กบัมหาวิทยาลยัตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 
บรหิารการเงนิฯ 

การพฒันาระบบกายภาพของมหาวิทยาลยั 
แมว้า่มหาวทิยาลยัจะไดร้บัการสถาปนา เมื่อวนัที ่19 มกราคม 2548 กต็าม แต่ในความเป็นจรงิ สถานศกึษาเดมิ

ทัง้ 4 พืน้ที ่ต่างกม็ปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนานโดยเฉพาะศนูยห์นัตรามอีายุมากกวา่ 70 ปี สภาพของสิง่ก่อสรา้งและสภาพแวดลอ้ม
ต่างๆ ภายในแต่ละศนูย ์ สว่นใหญ่อยูใ่นภาวะชาํรุดทรุดโทรมตอ้งการการพฒันาทางดา้นกายภาพค่อนขา้งมาก ในช่วงเริม่ตน้
ของการเป็นมหาวทิยาลยัจงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการวางผงัแม่บทของมหาวทิยาลยัทัง้ 4 พืน้ที่โดยมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก 
เป็นทีป่รกึษา เพือ่ทาํหน้าทีจ่ดัทาํแผนแมบ่ทการพฒันาดา้นกายภาพของมหาวทิยาลยั ต่อมาหลงัจากทีม่หาวทิยาลยัมสีภามหาวทิยาลยั
ตามกฎหมายของมหาวทิยาลยัเรยีบรอ้ยแลว้ สภามหาวทิยาลยัโดยท่านนายกสภามหาวทิยาลยักไ็ดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ    
ผงัแมบ่ทชุดใหม ่ โดยมกีรรมการชุดเดมิบางสว่นและมกีรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากสภามหาวทิยาลยัเป็นประธานคณะกรรมการ
และเพิม่ผูท้รงคุณวุฒจิากภายนอก คณะกรรมการชุดใหมน้ี่ไดร้ว่มกนัจดัทาํผงัแมบ่ทของพืน้ทีท่ ัง้ 4 ศนูย ์ กําหนดลาํดบัความสาํคญั
ของพืน้ทีแ่ละสิง่ก่อสรา้งทีต่อ้งปรบัปรงุใหม ่เพือ่ของบประมาณก่อสรา้งใหมแ่ละหรอืปรบัปรงุใหม ่
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

รายละเอียดโครงการก่อสร้างท่ีได้รบัจดัการงบประมาณ ปี 2552  

ท่ี ช่ือโครงการ/งาน/ระยะเวลา งบประมาณ (บาท) หมายเหต ุ
1 ปรบัปรงุและต่อเตมิระบบป้องกนัน้ําทว่ม 9,980,000 ศนูยน์นทบุร ี
2 ปรบัปรงุและต่อเตมิระบบสาธารณูปโภค 26,384,300 ศนูยห์นัตรา 
3 อาคารเรยีนรวมและเอนกประสงคพ์รอ้มครภุณัฑ ์

(งบผกูพนั ปี 2552-2554) 
(250,000,000) 
50,000,000 

ศนูยห์นัตรา 
(ตัง้งบปี 52) 

4 อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารดา้นภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ
พรอ้มครภุณัฑ ์(งบผกูพนั ปี 2552-2554) 

(90,000,000) 
18,000,000 

ศนูยน์นทบุร ี
(ตัง้งบปี 52) 

5 อาคารแฟลตทีพ่กัอาจารย ์ 23,000,000 ศนูยส์พุรรณบุร ี
6 ปรบัปรงุอาคาร 2 พรอ้มครภุณัฑ ์ 15,000,000 ศนูยว์าสกุร ี

รวม 6 รายการได้รบัจดัสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2552 เป็นเงินทัง้ส้ิน  215,973,300 บาท 

   
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพ่ือพฒันาสู่ E-University 

มหาวทิยาลยัไดก้ําหนดเป้าหมายทีจ่ะพฒันาระบบบรหิารจดัการยุคใหม ่โดยใหม้รีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั 
ปลอดภยั เสถยีรภาพ และครอบคลุมทุกภารกจิ ในช่วงปีงบประมาณ 2549-2551 ทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัไดร้บังบประมาณ
สนบัสนุนการพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบวทิยบรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์(E-library) ซึง่สง่ผลใหม้หาวทิยาลยัมโีอกาส
พฒันางานไดม้ากขึน้โดยลาํดบั ดงัน้ี 

 

            1. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. งานเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

1) ไดเ้พิม่ชอ่งสญัญาณจากเดมิ 10 mbit เป็น 50 mbit เพือ่รองรบัปรมิาณการใชง้านระบบเครอืขา่ยทีเ่พิม่ขึน้
และรองรบัระบบงานทีนํ่ามาใชใ้นปีงบประมาณ 2551 

2) วางระบบสาํรองไฟฟ้า ภายในหอ้งแมข่า่ยตามศนูยพ์ืน้ทีท่ ัง้ 4 แหง่ ในปีงบประมาณ 2552 เพือ่แกป้ญัหา
ในเบือ้งตน้ กรณีระบบไฟฟ้าตามศนูยพ์ืน้ทีไ่มเ่สถยีร 

3) ทุกอาคารในศนูยพ์ืน้ที ่มกีารเชื่อมสายสญัญาณ และเครอืขา่ยไรส้ายระหวา่งอาคารภายในศนูยค์รบทุกอาคาร 
เพือ่เพิม่จุดบรกิารใหแ้ก่นกัศกึษา ตามปรมิาณอาคารทีเ่พิม่ขึน้ แต่การตดิตัง้อุปกรณ์การบรกิารภายในอาจจะยงัไมท่ัว่ถงึ 

ข. งานพฒันาฐานข้อมลูกลาง  
1) พฒันาระบบฐานขอ้มลูนกัศกึษา โดยสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ (สวส.) ดาํเนินการรว่มกบั 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน (สวท.) ในการพฒันาระบบฐานขอ้มลูนกัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาก่อนปีการศกึษา 2550 เขา้สู่
โปรแกรมระบบงานทะเบยีนใหมท่ีพ่ฒันาขึน้ โดยระบบฐานขอ้มลูนกัศกึษาทีพ่ฒันาใหม ่ จะถูกนําไปใชใ้นระบบทีต่่อเน่ือง เช่น 
ระบบการเงนิ ระบบบรกิารนกัศกึษา  

2) พฒันาโปรแกรมบรหิารงานบุคคลของมหาวทิยาลยัโดย สวส. ดาํเนินการรว่มกบักองบรหิารบุคคลซึง่เป็น
ระบบบรหิารงานบุคคลทีเ่ชื่อมโยงระบบฐานขอ้มลู กบัระบบงานทะเบยีนนกัศกึษาเริม่ดาํเนินการใชใ้นปีงบประมาณ 2552  

3) พฒันาโปรแกรมระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์โดย สวส. ดาํเนินการรว่มกบักองกลาง เพื่อใชใ้นการรบัสง่
หนงัสอืราชการระหวา่งหน่วยงาน ไดเ้ริม่ทดลองใชใ้นเดอืน สงิหาคม 2551 และใชเ้ป็นทางการในเดอืน มกราคม 2552 

4) พฒันาระบบพมิพใ์บเสรจ็รบัเงนิผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ในระบบการเงนิ โดย สวส.ดาํเนินการ
ร่วมกบักองคลงั โดยเชื่อมโยงขอ้มูลการจ่ายเงนิจากธนาคารกบัระบบลงทะเบยีน ในโปรแกรมงานทะเบยีน เริม่ทดลองใช้
ในภาคการศกึษาที ่1/2551 
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ค. งานพฒันาระบบการบริการผา่น Web 
1) จดัทาํระบบ Web ของมหาวทิยาลยัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ กาํหนดขัน้ตอนการนําขอ้มลูลง Web 

พรอ้มกาํหนดใหห้น่วยงานทีม่คีวามพรอ้ม ไดพ้ฒันา Web ของหน่วยงาน และนําขึน้ Web โดยหน่วยงานรอง 
2) พฒันาระบบการรบัสง่ จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
3) พฒันาระบบการแจง้ซ่อมคอมพวิเตอร ์ผา่นระบบเครอืขา่ยของมหาวทิยาลยั 
4) พฒันาระบบการลงทะเบยีน ฝึกอบรมบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั 
5) พฒันาระบบการตรวจสอบ ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั 
6) พฒันาระบบโทรศพัท ์ผา่นระบบเครอืขา่ย (IP Phone) ภายในมหาวทิยาลยั 
7) พฒันาระบบการแลกเปลีย่น ความรู ้Blog ของมหาวทิยาลยั 
8) พฒันาระบบบนัทกึภาระงานประจาํวนัของเจา้หน้าที ่(เฉพาะ สวส.) 
9) พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การประกนัคุณภาพ (FIS)  

10) พฒันาระบบการรอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (นกัศกึษา ผูป้กครอง ผูร้บับรกิารอื่นๆ และบุคลากร
ของมหาวทิยาลยั) ผา่นWeb ของมหาวทิยาลยั 

11) ระบบทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันาและทดสอบ เชน่ การเรยีนการสอนผา่นระบบเครอืขา่ย 
                        12) ระบบทีอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันา ไดแ้ก่ ระบบทะเบยีนนกัศกึษาเก่า ระบบการหางานทาํ  

 

2 งานด้านวิทยบริการ 
ก. งานพฒันาอาคารวิทยบริการ 

1) ปรบัปรุงอาคารวทิยบรกิารศนูยว์าสกุร ี เน่ืองจากหลงัคารัว่น้ําไหล ทาํใหไ้ดร้บัความเสยีหาย ผลทาํให้
ไดป้รบัภมูทิศัน์ และรปูแบบการบรกิารภายในศนูยใ์หม ่

2) ตดิตัง้ระบบปรบัอากาศและลฟิท ์ทีอ่าคารวทิยบรกิารศนูยน์นทบุร ี
3) พฒันาหอ้งประชุมภายในอาคารวทิยบรกิารทัง้ 4 ศนูย ์จาํนวน 30 ทีน่ัง่พรอ้มอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 
4) พฒันาหอ้งฝึกอบรมคอมพวิเตอร ์ภายในอาคารวทิยาบรกิาร ทัง้ 3 ศนูย ์ศนูยล์ะ 1 หอ้งๆ ละ 20 ชดุ 
5) พฒันาหอ้งจดัทาํสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรบับรกิารอาจารยต์ามศนูยพ์ืน้ทีท่ ัง้ 4 ศนูย ์โดยระยะแรกมคีอมพวิเตอร ์

พรอ้มอุปกรณ์ จาํนวนศนูยล์ะ 2 ชุด 
6) ขยายหอ้งสมดุและหอ้งบรกิารคอมพวิเตอรเ์พิม่ขึน้อกี 2 แห่งทีศ่นูยน์นทบุร ีเขตใต ้และศนูยส์พุรรณบุรี

เขต 2  
ข. งานพฒันาห้องสมดุอตัโนมติั  

1) พฒันาระบบงานหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นระบบเดยีวกนั โดยใชร้ะบบงานหอ้งสมุดอตัโนมตั ิ โดยดาํเนินการ 
รว่มกบั สกอ. จะแลว้เสรจ็ภายในภาคเรยีนที ่2/2551 บุคลากรและนกัศกึษา สามารถดาํเนินการจอง ยมื คนื ต่างศนูยพ์ืน้ทีไ่ด ้
ซึง่ขอ้มลูจะทาํการเชื่อมโยงกบัระบบงานทะเบยีนนกัศกึษาและระบบบรหิารงานบุคคลทีพ่ฒันาเป็นระบบฐานขอ้มลูกลาง 

2) พฒันาระบบการจดัหาหนงัสอืและรวมศูนย ์ เพื่อลดความซํ้าซอ้นในการสัง่ซือ้และยงัสามารถเพิม่รายการ
หนงัสอืใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ 

ปี 2551 มหีนงัสอืภาษาไทย 169,065 เลม่ 
 ภาษาต่างประเทศ   11,828 เลม่ 

ปี 2552 ดาํเนินการจดัซือ้เพิม่ 1,500 เลม่ 
 รวม 182,393 เลม่ 

3) พฒันาหอ้งหรอืมมุสบืคน้งานวจิยัจากฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ชื่อมโยงจาก สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา 
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ค.  งานพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
1) ในปี 2551 สวส. ไดเ้ตรยีมอุปกรณ์ และระบบโปรแกรมไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
2) พฒันาบุคลากร ภายในเดอืนสงิหาคม 2552 ซึง่ตัง้เป้าไว ้10 รายวชิา เพื่อรองรบัการเรยีนการสอนผ่านระบบ 

เครอืขา่ยภายในปีการศกึษา 2552 (E-learning) 
ง. งานด้านบริหาร 

1) งานพฒันาบุคลากรดา้นวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-การพฒันาระบบฐานขอ้มลูการสอน 
- การพฒันาระบบฐานขอ้มลู เพือ่งานประกนัคุณภาพการศกึษา (FIS)  
- การใชร้ะบบฐานขอ้มลู เพือ่งานประกนัคุณภาพการศกึษา 

2) พฒันาบุคลากรดา้นการพฒันางานเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํหรบัผูบ้รหิาร 
- การใชร้ะบบสารสนเทศของผูบ้รหิาร    

3) พฒันาการจดัการศกึษาสาขาระบบวทิยบรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์(E-library)  
- การสรา้งคลงัความรู ้(Knowledge Management)   
- การพฒันาระบบฐานขอ้มลูหนงัสอื/สือ่   
- การศกึษาดงูานดา้นวทิยบรกิารอเิลก็ทรอนิกสต่์างประเทศ   

4)  พฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ    

บคุลากร 

ปีการศกึษา 2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิมบุีคลากรทัง้สิน้ 1,065 คน จาํแนกตามประเภทบุคลากร 
บุคลากรสายวชิาการ จํานวน 574 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 491 คน โดยมสีดัส่วนบุคลากรสายวชิาการ : บุคลากร
สายสนบัสนุน = 54 : 46 

บคุลากรจาํแนกตามหน่วยงานและสายงาน 
คณะ/สาํนัก/สถาบนั สายวิชาการ สายสนับสนุน บคุลากรทัง้หมด 

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 81 15 96 
เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 80 29 109 
บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 156 32 188 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 90 14 104 
วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 88 17 105 
ศลิปศาสตร ์ 79 9 88 
สาํนกังานอธกิารบด ี - 292 292 
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 55 55 
สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน - 16 16 
สาํนกังานตรวจสอบภายใน - 5 5 
สถาบนัวจิยัและพฒันา - 7 7 

รวม 574 491 1,065 
ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2552  กองบรหิารงานบุคคล 
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บคุลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2552 จาํแนกตามประเภท 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 
ประเภทบคุลากร  

ข้าราชการ
พลเรือน 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

พนักงาน
ราชการ 

ลกูจ้างประจาํ 
ลกูจ้าง
ชัว่คราว 

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 51 11 3 - 16 
เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 66 8 3 - 3 
บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 89 16 4 - 47 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 51 16 4 - 19 
วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 69 14 3 - 2 
ศลิปศาสตร ์ 48 11 5 3 12 

รวม 374 76 22 3 99 
รอ้ยละ 65.16 13.24 3.83 0.52 17.25 

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2552 กองบรหิารงานบุคคล 

 
บคุลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2552 จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 
วฒิุการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม - 54 27 81 
เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 8 62 10 80 
บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 120 34 156 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 4 67 19 90 
วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 2 72 14 88 
ศลิปศาสตร ์ 2 55 22 79 

รวม 18 430 126 574 
รอ้ยละ 3.13 74.92 21.95 100 

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2552 กองบรหิารงานบุคคล 
 
บคุลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2552 จาํแนกตามตาํแหน่งทางวิชาการ 

คณะ รองศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ อาจารย ์ รวม 
ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 1 13 68 82 
เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 9 36 35 80 
บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 22 134 156 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 1 14 74 89 
วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - 11 77 88 
ศลิปศาสตร ์ - 21 58 79 

รวม 11 117 446 574 
รอ้ยละ 1.92 20.38 77.70 100 

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2552 กองบรหิารงานบุคคล 
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บคุลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2552 จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 
วฒิุการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ตํา่กว่าปริญญาตรี รวม 
ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม - 3 12 15 
เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - 3 26 29 
บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 24 7 32 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 7 7 14 
วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - 7 10 17 
ศลิปศาสตร ์ - 8 1 9 
สาํนกังานอธกิารบด ี 6 139 147 292 

- สาํนกังานอธกิารบด ี 1 - - 1 
- กองกลาง 2 20 44 66 
- กองคลงั 1 29 3 33 
- กองนโยบายและแผน - 10 2 12 
- กองบรหิารงานบุคคล - 15 1 16 
- กองพฒันานกัศกึษา - 5 11 16 
- กองบรหิารทรพัยากรนนทบุร ี 1 18 44 63 
- กองบรหิารทรพัยากรสพุรรณบุร ี 1 17 12 30 
- กองบรหิารทรพัยากรวาสกุร ี - 22 30 52 
- สาํนกัคุณภาพการศกึษา - 1 - 1 
- สาํนกัสหกจิศกึษา - 2 - 2 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 26 29 55 
สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 1 6 9 16 
สาํนกังานตรวจสอบภายใน 1 4 - 5 
สถาบนัวจิยัและพฒันา 1 4 2 7 

รวม 10 231 250 491 
ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2552 กองบรหิารงานบุคคล 

บคุลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2552 จาํแนกตามประเภทบคุลากร 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 
ข้าราชการ 
พลเรือน 

พนักงาน 
มหาวิทยาลยั 

พนักงาน 
ราชการ 

ลกูจ้าง 
ประจาํ 

ลกูจ้าง 
ชัว่คราว 

รวม 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม - - - 2 13 15 
เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - - 3 11 15 29 
บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 1 1 - 30 32 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - - - 1 13 14 
วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - 1 - - 16 17 
ศลิปศาสตร ์ - 2 - - 7 9 
สาํนกังานอธกิารบด ี 29 29 7 71 156 292 
สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 9 - 2 43 55 
สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 2 3 - 3 8 16 
สาํนกังานตรวจสอบภายใน 1 1 - - 3 5 
สถาบนัวจิยัและพฒันา - 1 - - 6 7 

รวม 33 47 11 90 310 491 
ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2552 กองบรหิารงานบุคคล 
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ทุนการศึกษา 
ปีการศกึษา 2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิมจีาํนวนนกัศกึษากูย้มืเงนิ กยศ. รายเก่าและรายใหม ่

มรีายละเอยีด ดงัน้ี  

รายการ 
จาํนวนผูก้ ู้ 

จาํนวนคน จาํนวนเงิน 
รายเก่า รายใหม่ 

1.ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 461 148 609 8,806,820 
2.ระดบัปรญิญาตร ี 2,612 421 3,033 56,394,900 

รวม 3073 569 3,642 65,201,720 
 
 
สวสัดิการด้านทนุการศึกษา : แหล่งเงินทนุการศึกษาปีการศึกษา 2552 

 

แหล่งเงิน 
จาํนวนทนุ      
ท่ีได้รบั 

ทนุละ 
(บาท) 

รวมเงินทุน 

ทุนเฉลมิราชกุมาร ี 9 10,000 90,000 

ทุนมลูนิธทิาคาฮาช ิ

1 10,000 10,000 
1 15,000 15,000 
1 20,000 20,000 
4 30,000 120,000 

ทุนกรงุไทยการไฟฟ้า 

2 10,000 20,000 
1 16,000 16,000 
1 22,000 22,000 
1 6,000 6,000 

ทุนมลูนิธริว่มจติตน้์อมเกลา้ 2 7,000 14,000 
ทุนปนูซเิมนตไ์ทย 2 13,000 26,000 
ทุนการศกึษา ดร.สนุทร อรณุานนทช์ยั (มลูนิธเิทสโกเ้พือ่ไทย) 4 10,000 40,000 
ทุน ผศ.จรยิา หาสติพานิชกุล อธกิารบด ี 3 5,000 15,000 
ทุนการศกึษาทสิโก ้ 1 9,000 9,000 
ทุนการศกึษาต่อเน่ืองนกัเรยีนจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 7 5,000 35,000 

ทุนธนาคารกรงุศรอียธุยา 
2 5,000 10,000 
3 10,000 30,000 

สภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภร์ว่มบรษิทั 1 10,000 10,000 
ทุนมลูนิธนิายหา้งโรงปนูผูห้น่ึง 4 20,000 80,000 

ทุนบรษิทัตรเีพชรอซีซุูเซลล ์
1 5,000 5,000 
2 15,000 30,000 

ทุนอุดมศกึษาเพือ่การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2 40,000 80,000 
ทุนสโมสรโรตารกีรงุเทพ 1 10,000 10,000 
ทุนนางสาวลออ  หลมิเซ่งทา่ย 1 6,000 6,000 
ทุนพระราชทานการศกึษาสงเคราะห ์ 1 40,000 40,000 
ทุนบรษิทัท ีเอส เทค (ประเทศไทย) 3 5,000 15,000 
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แหล่งเงิน 
จาํนวนทนุ      
ท่ีได้รบั 

ทนุละ 
(บาท) 

รวมเงินทุน 

ทุนวดัพนนัเชงิ 4 5,000 20,000 
ทุนกองสลากกนิแบง่รฐับาล 1 10,000 10,000 
ทุนมลูนิธสิยามกลการ 1 10,000 10,000 
ทุนคุณประดษิฐา  จงวฒันา 1 5,000 5,000 
ทุนสวสัดกิาร 10 2,000 20,000 
ทุนดอกผล 5 2,000 10,000 
ทุนบรษิทั อยธุยาดพีรอ้มสโตร ์ 2 2,500 5,000 

รวม 85  854,000 
ขอ้มลู ณ 5 มนีาคม 2553 กองพฒันานกัศกึษา 

 
คณะท่ีเปิดสอน 

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 
จดัการศึกษาเพื่อพฒันาบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถทัง้ทางด้านครุศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลย ีทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิรวมถงึการสรา้งและพฒันาทกัษะในการถ่ายทอดความรู ้ทกัษะทางการสอน และการ
มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีเพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษา สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยูท่ีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิศนูยส์พุรรณบุร ีเลขที ่450 หมู ่6 ถนนสพุรรณบุร ี
ตาํบลยา่นยาว อาํเภอสามชุก จงัหวดัสพุรรณบุร ี72130  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร 
จดัการเรยีนการสอน โดยเน้นการผลติบณัฑติที่มคีวามรู ้ความสามารถและทกัษะในการนําเทคโนโลยใีนดา้นต่างๆ 

มาประยกุตใ์ช ้เพือ่การพฒันาศกัยภาพในงานเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อกีทัง้สามารถดาํเนินการเชงิธุรกจิ
และปฏบิตังิานในหน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ียงัสนบัสนุนใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสคน้ควา้ในรปูแบบของการทาํวจิยั
และการใหบ้รกิารทางวชิาการทีต่รงตามความตอ้งการของสงัคมดว้ย 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิศูนยห์นัตรา เลขที ่60 หมู่ 3 ตําบลหนัตรา 
อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จดัการเรยีนการสอน โดยมุง่เน้นใหน้กัศกึษาไดนํ้าทฤษฎไีปประยกุตใ์ช ้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานในภาคธุรกจิทัง้
ในดา้นการบญัช ีการเงนิ การตลาด และการบรหิารและจดัการองค์กร โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนการพฒันางาน
ดา้นโปรแกรมและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เพือ่ใชใ้นงานดา้นการบรหิารจดัการทางธุรกจิและการพฒันางานบรกิารของหน่วยงาน
ต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยูท่ีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิศนูยว์าสกุร ีเลขที ่19 หมู ่3 ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสกุร ี
อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000  

 
 



 

 

29 
 รายงานประจาํป 2552

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 จดัการเรยีนการสอน เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีวามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทัง้ดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิโดยมกีาร
พฒันาและจดัทาํหลกัสตูร ทีต่อบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน และตลาดแรงงานทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต เพื่อใหน้กัศกึษาได้
ปฏบิตัจิรงิ สามารถวเิคราะห์ วจิยั ทางดา้นวทิยาศาสตรด์้วยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั รวมทัง้มคีวามสามารถบรหิารจดัการและ
บาํรงุรกัษาสภาพแวดลอ้มทีท่นัต่อโลกวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยู่ที่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิศนูยห์นัตรา เลขที ่60 หมู ่3 ตําบลหนัตรา 
อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000  

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 จดัการเรยีนการสอนใหบ้ณัฑติมคีวามรู ้มคีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบัการประดษิฐ ์คดิคน้ พฒันา ออกแบบ การนําเสนอ
งาน การควบคุมงาน และการตรวจสอบงานดา้นวศิวกรรมศาสตรใ์นสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรฐานของสภาวศิวกร โดยการ
ประยุกต์หลกัการทางวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยต่ีางๆ มาใช้ให้มปีระสทิธภิาพเพื่อให้เกิดประสทิธผิลสูงสุด 
นอกจากน้ียงัผลติบณัฑติดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์ใหม้คีวามเชี่ยวชาญในดา้นเทคโนโลยสีถาปตัยกรรม มคีวามโดดเด่นใน
ดา้นการออกแบบ และการนําเสนองานดว้ยระบบมลัตมิเีดยี 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยู่ที่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศนูยน์นทบุร ีเลขที ่ 7/1 ถนนนนทบุร ี 1
ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี11000  

คณะศิลปศาสตร ์ 
  ดา้นการเรยีนการสอนและพฒันางาน อยา่งต่อเน่ืองดว้ยการบรกิาร การเรยีนการสอนในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ใหก้บั
นักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิเพื่อการสื่อสารสากลในทุกสาขาวชิานอกจากนัน้ยงัผลติบณัฑติที่มี
ความรู ้ความสามารถ ในการสือ่สารภาษาต่างประเทศ และการบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วโดยมกีารฝึกงานในสถานประกอบการจรงิ
เพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูด้า้นภาษา ทัง้ดา้นการฟงั การพดู การอ่านและการเขยีนรวมทัง้ทกัษะการใหบ้รกิารต่างๆ อยา่งมอือาชพี   

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยูท่ีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิศนูยห์นัตรา เลขที ่ 60 หมู ่ 3 ตําบลหนัตรา 
อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000  

วิทยาลยัการจดัการ 
ดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน เพื่อผลติมหาบณัฑติทางบรหิารธุรกจิทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะทางการจดัการ

และบรหิารธุรกจิ ประยุกต์ความรูแ้ขนงต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอย่างเป็นระบบ เพื่อใชใ้นการวางแผน ตดัสนิใจ แก้ปญัหาโดยใช้
หลกัการ อยา่งมปีระสทิธภิาพสูก่ารพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ปรบัตวัสูก่ารเปลีย่นแปลง
ที่เกดิขึน้ในระบบสากล มกีจินิสยัในการค้นควา้เรยีนรูต้ลอดชวีติ เพื่อนําความรู ้ทกัษะ ความสามารถทางดา้นวชิาการและ
งานวจิยัไปใชใ้นการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ปฏบิตัหิน้าทีบ่รหิารระดบัต่างๆ ขององคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนอนัก่อใหเ้กดิ
ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ อยา่งมคีุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณในวชิาชพี มคีวามรบัผดิชอบ ต่อสงัคม
ตลอดจนประชาคมโลก 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยูท่ีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิศนูยว์าสกุร ีเลขที ่19 หมู ่3 ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสกุร ี
อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 
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หลกัสตูร  
 

หลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2552 เปิดสอน 6 คณะ 45 หลกัสตูร คอื ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 15 หลกัสตูร 
ระดบัปรญิญาตร ี29 หลกัสตูร และระดบัปรญิญาโท 1 หลกัสตูร 

 

หลกัสตูร ประจาํปีการศึกษา 2552 จาํแนกตามคณะและระดบัการศึกษา 
 

คณะ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 8  7 - 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1   6 - 
คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 6  5 - 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 3  - 
คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - 6 - 
คณะศลิปศาสตร ์ - 2  - 
วทิยาลยัการจดัการ - - 1 

รวม 15 29 1 
 

หลกัสตูร ประจาํปีการศึกษา 2552 จาํแนกตามคณะ ระดบัการศึกษา สาขาวิชาและศนูย ์

คณะ หลกัสตูร สาขา หนัตรา วาสกุรี นนทบุรี สพุรรณบรีุ 

คณะครศุาสตร์
อตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
ปวส. -สาขาวชิาชา่งไฟฟ้า     
 -สาขาวชิาชา่งยนต ์     
 -สาขาวชิาชา่งอเิลก็ทรอนิกส ์     
 สาขาวชิาเทคนิคคอมพวิเตอร ์     
 -สาขาวชิาชา่งกลโรงงาน     
 -สาขาวชิาชา่งผลติเครือ่งมอืและแมพ่มิพ ์     

 -สาขาวชิาชา่งโลหะ     
 -สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม     
ปรญิญาตร ี
ค.อ.บ. ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 
 -สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล     
 -สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า      
 -สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็โทรนิกสแ์ละ

โทรคมนาคม   
    

 -สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ     
อส.บ. อุตสาหกรรมบณัฑติ 
 -สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกล     
 -สาขาวชิาเทคโนโลยโีทรคมนาคม     
 -สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหการ     
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คณะ หลกัสตูร สาขา หนัตรา วาสกุรี นนทบุรี สพุรรณบรีุ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอตุสาหกรรมเกษตร 

 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
ปวส. -สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร     
ปรญิญาตร ี
วท.บ. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
 -สาขาวชิาพชืศาสตร ์     
 -สาขาวชิาประมง     
 -สาขาวชิาสตัวศาสตร ์     
 -สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

การอาหาร   
    

 -สาขาวชิาพฒันาผลติภณัฑ ์
อุตสาหกรรมเกษตร  

    

 -สาขาวชิาเกษตรกลวธิาน       
คณะบริหารธรุกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
ปวส. -สาขาวชิาการบญัช ี     
 -สาขาวชิาการตลาด      
 -สาขาวชิาการจดัการ     
 -สาขาวชิาการเลขานุการ     

 -สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ     
 -สาขาวชิาการเงนิ     
ปรญิญาตร ี
บธ.บ. บรหิารธุรกจิบณัฑติ 
 -สาขาวชิาการจดัการ     
 -สาขาวชิาการบญัช ี     
 -สาขาวชิาการตลาด     
 -สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ     
วท.บ. วทิยาศาสตรบณัฑติ 
 -สาขาวชิาการบรหิารธุรกจิเกษตร     

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ี
วศ.บ. วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ     
 -สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ     
 -สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ

โทรคมนาคม 
    

 -สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล     
 -สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า     
 -สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา     

 สถ.บ. สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ 
 -สาขาวชิาสถาปตัยกรรม     
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 มหาวทิยาลยัเทคโน

ค

คณะวิทยาศ
เทคโนโลยี 

คณะศิลปศา

วิทยาลยัการ
 
 

 
 

 

โนโลยรีาชมงคลสุวร

คณะ 

ศาสตรแ์ละ

าสตร ์

รจดัการ 

รรณภมู ิ

หลกัสตูร 

ปรญิญาตรี
วท.บ. 
 
 
 
ปรญิญาตรี
ศศ.บ. 
 

 
ปรญิญาโท
บธ.ม. 
 

ร ี
วทิยาศาสตรบั
-สาขาวชิาเคมี
-สาขาวชิาวทิย
-สาขาวชิาเทค
ร ี
ศลิปศาสตรบณั
-สาขาวชิาภาษา

-สาขาวชิาการท
ท 
บรหิารธุรกจิม
-บรหิารธุรกจิม

สาขา 

บณัฑติ 
ม ี
ยาการคอมพวิ
คโนโลยสีารสน

ณฑติ 
าองักฤษเพือ่การ

ท่องเทีย่วและกา

มหาบณัฑติ 
มหาบณัฑติ 

เตอร ์
เทศ 

รสือ่สารสากล 

ารโรงแรม 

ขอ้มลู ณ 21 ก

หนัตรา วาส

 
 
 
 

 
 

 

 

กนัยายน 2552 สาํ

สกุรี นนทบรีุ 

  
  
  
  

  
  

  

  

านกัสง่เสรมิวชิากา

  สพุรรณบรีุ 

 
 
 
 

 
 

 

 

ารและงานทะเบยีน
 

น 



 

พันธธกิจดา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นการผ
 

 

ผลิตบัณณฑิต 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร    :   เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เปาประสงค   : 
1. เพ่ือผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
2. เพ่ือผลิตกําลัง คนดานสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
กลยุทธ  : 
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
2. สงเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

ใหแกประชาชน 
3. พัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

  

การจัดการศึกษาการจัดการศึกษา  
 
ปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุงเนนท่ีจะผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ มีความรู ความสามารถทางดานวิชาการทางมหาวิทยาลัยจึงมีการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากล ตอบสนองความตองการของประเทศ 
สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติ และเปนพลเมืองดีท่ีเปนท่ีพ่ึงแกสังคมไทยในอนาคต 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดการศึกษาแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 

1. การจัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา รับผูจบการศึกษาจากผูจบ ม.6 หรือ ปวช. เขาศึกษาในระดับ ปวส. ใชเวลาเรียน 2-3 ป 
2. การจัดการศึกษาระดับปริญญา รับผูจบการศึกษาจากผูจบ ม.6, ปวช. ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี ดังนี้ 

 2.1) ปริญญาตรี รับผูจบ ปวช. หรือ ม.6 ใชเวลาเรียน 4 ป และ 5 ป 
 2.2) ปริญญาตรีเทียบโอน รับผูจบปวส. หรือเทียบเทาใชเวลาเรียน 2 ป ถึง 3 ปครึ่ง 
 2.3) ปริญญาโท รับผูจบปริญญาตรีหรือเทียบเทา ใชเวลาเรียน 2 ป 
 

การรับนักศึกษา ในปการศึกษา 2552 มีการรับนักศึกษาเขาศึกษา 2 ประเภท คือ 
1)  การรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง 

1.1)  โดยระบบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยจัดใหมีการสมัครสอบหลายๆ ทางเชน สมัครทางอินเตอรเน็ต 
สมัครทางไปรษณียและสมัครดวยตนเองที่มหาวิทยาลัยใน 4 พ้ืนท่ีจัดการศึกษา  

1.2)  นักศึกษาประเภทโควตา 
 -  โควตานักศึกษาเรียนดี กําหนดไวโดยใชโควตาสําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดับคะแนน 2.5 ขึ้นไป ใน 5 คณะ 
ยกเวนคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร กําหนดระดับคะแนน 2.15 ขึ้นไป  
 -  โควตานักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ เชน นักกีฬา นักดนตรี นักรอง ท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ 
หรือระดับชาติ  
 -  โรงเรียนในพ้ืนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย ท่ีมีการลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเปนผูคัดสรรนักศึกษา      
ท่ีเรียนดี กิจกรรมเดน สงมาใหมหาวิทยาลัย  

2)  การรับเขาศึกษาโดยผานระบบ Admission ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.1)  โควตาวชิาการ พิจารณาจากคุณสมบัติของผูสมัครท่ีตรงตามสาขาวชิาการ และผลการเรียนเฉล่ียสะสมภาคการเรียน 
 2.2)  โควตากีฬาและกิจกรรม พิจารณาจากคุณสมบัติของผูสมัครท่ีตรงตามสาขาวิชา และความสามารถทางดาน



 

 

กีฬาและกิจกร
 2
กอนจะพิจารณ

 

นักศึ

ปกา
เปนนักศึกษา
(24.68%) แล

คณ
รองลงมาคณ
คณะเทคโนโล
และคณะศิลป

นักศึ

ปกา
ระดับปริญญา
ระดับปริญญาโ

รรม เชน ดานวิ
2.3)  การพิจ
ณาอันดับถัดไป

ศกึษาใหม 

ารศึกษา 255
าระดับปริญญา
ะระดับปริญญา
ะท่ีมีจํานวนนั
ะครุศาสตรอุต
ลยีการเกษตรแ
ปศาสตรมีจํานว

ศกึษาท้ังสิ้น  

ารศึกษา 2552
าตรีมากท่ีสุด 9
โทนอยท่ีสุด 24

 3,6
74

 9,616
76.33

วชิาการ กีฬา 
ารณาคัดเลือก
ป 

52 มหาวิทยา
าตรีมากท่ีสุด 3
าโทนอยท่ีสุด 6
นักศึกษาใหมม
สาหกรรม 596
และอุตสาหกร
วนนักศึกษาใหม

2 มหาวิทยาลัย
,616 คน (76.3
44 คน (1.94%)

617 คน 
4.09%

  คน
3%

ดนตรี ฯลฯ โด
กนักศึกษาโควต

ลัยเทคโนโลยี
3,617 คน (74.
60 คน (1.23%
มากท่ีสุด คือ 
6 คน (12.21%
รมการเกษตร 
มนอยท่ีสุด 18

ยเทคโนโลยีรา
33%) รองลงมา
) 

 60
1.

 244  
1.94

ยมีเอกสารแสด
ตา ดําเนินการ

นักนักศ

ยีราชมงคลสุว
.09%) รองลงม

%) 
คณะบริหารธุ

%) คณะวิศวกร
287 คน (5.8
5 คน (3.79%)

ชมงคลสุวรรณ
าระดับประกาศ

0 คน 
23%

คน
4%

ดงเกียรติคุณห
รโดยคณะกรรม

ศึกษาศึกษา  ปกปก

วรรณภูมิ รับน
มาระดับประกา

ธุรกิจและเทคโ
รรมศาสตรและ
8%) คณะวิทย
) 

ณภูมิ มีนักศึกษ
ศนียบัตรวิชาชี

 1,205 ค
24.68%

 2,738  ค
21.73%

หรือเกียรติบัตร
มการของคณะท

การศึกษา การศึกษา 

นักศึกษาใหม
าศนียบัตรวิชา

โนโลยีสารสน
ะสถาปตยกรร
ยาศาสตรและเ

ษาท้ังส้ิน จํานว
ชีพชั้นสูง (ปวส

คน
% ป

ป
ป

คน
%

ป
ป
ป

รายง

ดานตางๆ  
ท่ีผูสมัครเลือก

25522552  

 

มท้ังส้ิน จํานว
าชีพชั้นสูง (ปว

นเทศ 3,053 ค
มศาสตร 534 
ทคโนโลยี 227

 

วน 12,598 คน
ส.) 2,738 คน 

ปวส.

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

งานประจาํป 2552

สมัครอันดับ 1

วน 4,882 คน
ส.) 1,205 คน

คน (62.54%)
คน (10.94%)

7 คน (4.65%)

น เปนนักศึกษา
(21.73%) และ

 35 

 

น           
น 

) 
) 
) 

า
ะ
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 มหาวทิยาลยัเทคโน

คณ
รองลงมาคณะ
คณะเทคโนโล
คณะศิลปศาส

ผูสํา

ปกา
เปนผูสําเร็จก
ประกาศนียบัต

คณ
รองลงมาคณะ
คณะวิศวกรร
และเทคโนโล

 

บัณ
 ปกา
รวมท้ังส้ิน 2,3

นักศึ
มหา

บันทึกความเ
เมื่อวันท่ี 4 เม

มหา
ทุนการศึกษา
ปริญญาตรี (ต

ในป
มีนักศึกษาปร
คณะศิลปศาส

 
 

โนโลยรีาชมงคลสุวร

ะท่ีมีจํานวนนัก
ะครุศาสตรอุต
ลยีการเกษตรแ
สตรนอยท่ีสุด 6
าเร็จการศึกษ

ารศึกษา 255
การศึกษาระดับ
ัตรวิชาชีพชั้นสู
ะท่ีมีจํานวนผูส
ะครุศาสตรอุตส
รมศาสตรและส
ยีนอยท่ีสุด 10

ณฑิตท่ีเขารับพ
ารศึกษา 2551
370 คน เปนม

ศกึษาตางประ
าวิทยาลัยเทค
เขาใจวาดวยค
มษายน พ.ศ. 2
าวิทยาลัยเทค
า เพ่ือพัฒนาบุ
ตอเนื่อง) ระยะเว
ปการศึกษา 2
ระเทศสาธารณ
สตร ศูนยหันตร

 2,30
62.

รรณภมูิ

กศึกษามากท่ีส
สาหกรรม 1,5
และอุตสาหกรร
651 คน (5.71%
ษา  

1 มหาวิทยาล
บผูสําเร็จการศึ
สูง (ปวส.) 1,32
สําเร็จการศึกษ
สาหกรรม 607
สถาปตยกรรมศ
0 คน (2.72%)

พระราชทานป
 มหาวิทยาลัย
หาบัณฑิต 57 

ะเทศ 
โนโลยีราชมง
ความรวมมือด
2550  
คโนโลยีราชม
คลากรครูของ
วลาศึกษา 2 ป 
552 มหาวิท
ณรัฐประชาธิป
รา 1 คน  

06 คน 
.61%

สุด คือ คณะบ
590 คน (12.62
รมเกษตร 818
%) 

ลัยเทคโนโลยี
ศึกษาระดับปริ
20 คน (35.84%
ษามากท่ีสุด คื
7 คน (16.84%
ศาสตร 194 ค
) 

ริญญาบัตร 
ยเทคโนโลยีราช
คน บัณฑิต 2

คลสุวรรณภูมิ
ดานการศึกษา

มงคลสุวรรณ
วิทยาลัยครูบา
ตั้งแตปการศึก
ยาลัยเทคโนโ
ไตยประชาชน

 57 คน
1.55%

บริหารธุรกิจแล
2%) คณะวิศวก
8 คน (6.49%) 

ราชมงคลสุวร
รญญาโท 57 ค
%)   
คือ คณะบริหา
) คณะเทคโนโ
น (5.27%) คณ

ชมงคลสุวรรณ
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แหงประเทศไ
และการฝกอบ

ณภูมิ ไดใหกา
านเกิน เพ่ือศึก
กษา 2550 เปน
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กรรมศาสตรแล
คณะวิทยาศา

รรณภูมิ มีผูสํ
คน (1.55%) ร

รธุรกิจและเทค
โลยีการเกษตร
ณะศิลปศาสตร

ณภูมิ มีจํานวนบ

ไทย และวิทยา
บรมภายในสถ

รสนับสนุน
กษาในระดับ
นตนมา  
ลสุวรรณภูมิ  
บปริญญาตรี 

 1,320 ค
35.84%

สารสนเทศ มาก
ละสถาปตยกร
สตรและเทคโน

าเร็จการศึกษ
ะดับปริญญาต

คโนโลยีสารส
รและอุตสาหกร
ร 122 คน (3.3

บัณฑิตท่ีผูเขาร

าลัยครูบานเกิ
ถาบัน ซึ่งท้ังสอ

    

คน
%

กท่ีสุด 7,344 
รรมศาสตร 718
นโลยี 718 คน

ษาท้ังส้ิน จําน
ตรี 2,306 คน 

นเทศ 2,333 
รรมเกษตร 327
31%) และคณ

รับพระราชทาน

นแหงประเทศ
องสถาบันไดก

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

คน (25.29%)
8 คน (5.70%)
 (5.70%) และ

 
วน 3,683 คน
(62.61%) และ

คน (63.35%)
7 คน (8.88%)

ณะวิทยาศาสตร

นปริญญาบัตร

ศลาวไดลงนาม
กําหนดรวมกัน

) 
) 
ะ

น           
ะ
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) 
ร

ร 

ม
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ภาว

มหา
2551 ท่ีเขาซ
บัณฑิตท่ีมีงาน

 
ควา

1. ดานควา
 1.1 ค
 1.2 ค
 1.3 ค
 1.4 ค
 1.5 ค
 1.6 ค
 1.7 ค
 1.8 ค
 1.9 ค
1.10 ค

2. ดานควา
2.1 คว
2.2 กา
2.3 คว
2.4 คว
2.5 คณุ

วะการมีงานทํ

าวิทยาลัยเทคโ
ซอมรับพระราช
นทํา 1,716 คน

ามพึงพอใจขอ

มรูความสาม
ความรูและทักษ
ความรูและทักษ
ความสามารถใน
ความสามารถใน
ความสามารถใน
ความมีปฏภิาณ
ความคิดริเริ่มสร
ความสามารถใน
ความสามารถใน
ความละเอียดร
มรูความสาม
วามรูความสาม
ารนําความรูมา
วามพยายามใฝ
วามสามารถใน
ณภาพของงาน

าของบัณฑิต 

โนโลยีราชมงค
ชทานปริญญาบ
น (76.20%) บั

องนายจางท่ีมี

478 คน
21.23%

ตัววัดควา
มารถพ้ืนฐาน 
ษะในการใชภาษ
ษะในการใชภาษ
นการใชเทคโน
นการทํางานรว
นการส่ือสารแล
ณไหวพริบและก
รางสรรค 
นการแสดงควา
นการตัดสินใจ 
อบคอบในการ

มารถทางวิชาก
มารถทางวิชาก
าปรับ/ประยุกต
ฝหาความรูใหม
นการวิเคราะหแ
นท่ีไดรับมอบห

ปการศึกษา 2

คลสุวรรณภูมิ ไ
บัตร 2,370 คน
ัณฑิตท่ีกําลังศึ

มกีารทํางานต

58 ค
2.58

มพึงพอใจคณุ

ษาไทย 
ษาตางประเทศ
นโลยีตาง ๆ  
วมกับผูอื่น/การ
ละการประสาน
การปรับตัวใหเข

ามคิดเห็นอยาง

รทํางาน 
การ 
การตามสาขาท่ี
ใชในการทํางา
ม ๆ เพ่ือพัฒนา
และแกไขปญห
มาย 

2551 

ไดสํารวจภาวะ
น มีผูกรอกแบบ
กษาตอ 58 คน

อบัณฑิตของ

1
7

คน
8%

ณภาพบัณฑิต

ศ 

รทํางานเปนทีม
นงาน 
ขากับสถานกา

งเหมาะสม 

เรียนมาหรือเกี
าน 
างาน/ตนเอง 
าท่ีเกิดขึ้นในงา

ะการมีงานทําข
บสํารวจ 2,252
น (2.58%) และ

ผูใชบัณฑิต ป

,716 คน
76.20%

ม 

ารณ 

กี่ยวของ 

าน 

ของบัณฑิตระด
2 คน จากบัณ
ะบัณฑิตท่ีไมมี

ปการศึกษา 25

รายง

ดับปริญญาตรี 
ณฑิตท่ีสําเร็จกา
มงีานทํา 478 ค

551 

มีงานทํา

ไมมีงานทํา

กําลังศึกษาตอ

คาเ
4.0
4.3
3.4
4.2
4.5
4.2
4.1
4.0
3.9
3.8
3.9
4.0
4.0
4.0
4.1
3.8
4.1

งานประจาํป 2552

 
ปการศึกษา

รศึกษา พบวา
คน (21.23%) 

เฉลี่ย 
0778 
3616 
4301 
2274 
5288 
2685 
1479 
0466 
9644 
8411 
9616 
0817 
0932 
0849 
1589 
8932 
1781 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

 
 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดสํารวจขอมูลความพึงพอใจนายจางท่ีมีตอการ
ทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยใชผลการสํารวจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ผลการสํารวจพบวา นายจางมีความพึงพอใจ
ตอการทํางานของบัณฑิตอยูในระดับพอใจ คะแนน 4.2243 คิดเปนรอยละ 84.49 ในประเด็นหลักของการประเมิน 3 ดาน ผูใชบัณฑิต
มีความพึงพอใจมากในประเด็นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ คะแนน 4.5133 คิดเปนรอยละ 90.27 ความรู
ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 4.0817 คิดเปนรอยละ 81.63 และความรูความสามารถพ้ืนฐาน คะแนน 4.0778 คิดเปนรอยละ 
81.56 
 

กิจกรรมนักศึกษากิจกรรมนักศึกษา  
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาดานวิชาการ ดานบําเพ็ญประโยชนและ

รักษาส่ิงแวดลอม ดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ และดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหนักศึกษามีความสามารถในเชิงวิชาการ
ภายใตปณิธานท่ีวา “บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ คนดี มีความรู รักสูงาน” สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดดีและมีจิตสํานึกสาธารณะ นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมนักศึกษา มีหนาท่ีสนับสนุนสงเสริมเชื่อมประสานกับท่ีปรึกษา
กิจกรรม ใหการทํากจิกรรมนักศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 

กิจกรรมดานวิชาการ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมปการศึกษา 2552 

กองพัฒนานักศึกษา รวมกับคณะตางๆ และกองบริหารทรัพยากร 4 ศูนย   
จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 2552 ท้ังระดับปวส. และระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือใหนักศึกษาใหมไดรูจักสถานศึกษา และรูจักเตรียมตัวและการปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมใหมไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับใหนักศึกษาไดสามารถ   
ปฏิบัติตนไดอยางถูกตองรวมท้ัง  เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรมและระเบียบวินัยใหแก
นักศึกษา โดยมีการจัดปฐมนิเทศในแตละศูนยดังนี้    

3. ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.5133 
3.1 ความซื่อสัตยสุจริต  4.6521 
3.2 การตรงตอเวลา 4.4685 
3.3 ความมีระเบียบวินัย 4.4658 
3.4 ความขยันหมั่นเพียร 4.4877 
3.5 ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.5068 
3.6 ความมีน้ําใจเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน 4.5808 
3.7 ความสุภาพ ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ 4.5425 
3.8 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.4795 
3.9 การอุทิศเวลาใหกับงาน 4.4356 

คะแนนเฉลี่ยจากทุกประเด็น 4.2243 



 

 

ศูนยหันตรา  
ศูนยวาสุกรี     
ศูนยนนทบุรี  
ศูนยสุพรรณบุ
บริษัททองเที

 

โครงการฝกอ

โครงการการ

 
โครงการเตรี

 

 
โครงการปฏิบ

    25 พฤษภา
     24-25 พฤษ
   30 พฤษภาค
บุรี  29 พฤษภา
ท่ียวจําลอง “สุ

อบรมอาสาสม

รฝกปฏิบัติงาน

รียมความพรอ

บัติงานออกแ

าคม 2552 ณ โร
ษภาคม 2552 ณ โ
คม 2552 ณ ภัต
าคม 2552 ณ 
สุวรรณภูมิทัวร

มัครทองเที่ยว

นสํารวจภาคส

อมกอนเขาสูภ

แบบสถาปตยก

รงแรมอูทองอิน
โรงแรมกรุงศรีรเิว
ตตาคารแวรซาย
อาคารกิจการน
ร” 

 
ค

ไดมีโอกา
ทองเที่ยวจ
ศูนยหันตร
 

ว  

ค
พระนครศ
มหาวิทยา
ทราบถึงป
ในจังหวัด
จังหวัด เกดิ

สนาม 

ปฏิบัติงา
ใหนักศึก
2 - 11 ตลุ
ประสบกา

ภาคอุตสาหกร

กอนเขาสู
ภาคอุตส
ไฟฟาและ
ระหวางวั
บริษัทไท

กรรม ระดับนิ

นท จ.พระนครศรี
เวอร จ.พระนครศ
ยน พาเลซ จ.น
นักศึกษา  

คณะศิลปะศาส
าสเพ่ิมเติมใน
จําลอง “สุวรรณ
รา  

คณะศิลปศาสต
ศรีอยุธยา เมื่อ
าลัยเทคโนโลยี
ระวัติศาสตรแ
พระนครศรีอย
ดความรัก หวง

คณะวิศวกรรม
นสํารวจภาคสน
ษาสาขาวิศวก
ลาคม 2552 ณ
ารณในการทําง

 

รรม 
คณะวิศวกรรม
สูภาคอุตสาหก
สาหกรรม) ภา
ะอิเล็กทรอนิก
วันท่ี 6,13,20,2
ยโตชิบาฯ วันท

นิสิต นักศึกษา
 

รีอยุธยา 
ศรีอยุธยา 
นทบุรี 

สตร ไดจัดพิธีเป
นการเรียนรูภ
ณภูมิทัวร” เมื่อวั

ตร ไดจัดโครงก
อวันท่ี 29 - 30
ยีราชมงคลสุว
และวิถีชีวิตไท
ยุธยา ตลอดจ
งแหน และรวม

มศาสตรและส
นาม โดยสาขาวิ
กรรมโยธา อ
โรงเรียนอีมาด
งานและทํางานร

มศาสตรและส
กรรม (กิจกรรม
ายใตโครงการ
ส 2552 ณ หอ
27 มิถุนายน 
ท่ี 3 กรกฎาคม

า 

ปดบริษัททองเ
าคปฏิบัติ โด
วนัท่ี 18 พฤศจิก

การฝกอบรมอ
0 สิงหาคม 2
รรณภูมิศูนยห
ยท่ีนาภาคภูมิ
นสรางจิตสํานึ

มใจกันดูแลอนรุั

ถาปตยกรรมศ
วิศวกรรมโยธา ศ
อกฝกปฏิบัติงา
ดอีทราย อ.บาน
รวมกันเปนหมู

ถาปตยกรรมศ
มพัฒนานักศึกษ
รพัฒนาศักยภ
องเจาพระยา อ
2552 และศึก
ม 2552 

รายง

เท่ียวจําลอง เพื
ดยคณะไดมีก
กายน 2552 ณ ค

อาสาสมัครทอ
552 ณ อาคา
หันตรา โดยให
มิใจ และสถาน
นึกใหประชาช
รักษโบราณสถา

ศาสตร  จัดโค
ศูนยสุพรรณบุรี
านภาคสนามใ
นไร จ.อุทัยธานี 
คณะได 

ศาสตร โครง
ษาจบใหมใหพ
าพแรงงานใน
อาคาร 5 ชั้น 2
กษาดูงานสถาน

งานประจาํป 2552

พ่ือใหนักศึกษา
ารเปดบริษัท
คณะศิลปศาสตร

งเท่ียวจังหวัด
ารศิลปศาสตร
หประชาชนได
ท่ีสําคัญตางๆ

ชนในพื้นท่ีเขต
านสืบไป 

ครงการการฝก
รี ไดดําเนินงาน
ในระหวางวันท่ี
ซึ่งสามารถฝก

การเตรียมคน
พรอมทํางานใน
นอุตสาหกรรม
2 ศูนยนนทบุรี
นประกอบการ
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 มหาวทิยาลยัเทคโน

มหา
นักศึกษา จัดโ
หลวงหวยลึก 

การศึกษาดูง

 

โครงการอบร

 

โครงการ “ฝ

 

โครงการพฒั

 
การประกันคุ

โนโลยรีาชมงคลสุวร

าวิทยาลัยเทค
โดยสมาคมสถ
ตําบลปงโคง อ

งานสถานประ

รมภาษาอังกฤ

กอบรมการส

ฒนาแนวคิดศษิ

คณุภาพการศึ

รรณภมูิ

โนโลยีราชมง
ถาปนิกสยามใน
อําเภอเชียงดา

ะกอบการ หมู

ฤษเพื่อเตรียม

รางเคร่ืองผลิ

ษยเกา เพื่อคว

กษา 

คลสุวรรณภูมิ
นพระบรมราชูป
ว จังหวัดเชียง

บานมีดอรัญญ

ดูงานสถา
การผลิต
เมื่อวันท่ี 2
 

มความพรอมส
 ค
ภาษาอังก
ความพรอ
ในวันท่ี 2
ไดรับควา
โครงการดั

ตไฟฟา จากพ
 
 
“ฝกอบรม
สิงหาคม
โดยมีอา
ผลิตกระ

วามสําเร็จทา
 
ศิษยเกา
สอดคลอ
และเพ่ือเ
แลกเปลี
พฤษภาค
ชมรมศิษ

มิ เขารวมโครง
ปถัมภ วันท่ี 2
งใหม  

ญิก 

คณะวิศวกรรม
านประกอบกา
ตมีดอรัญญิกท้ั
2 กันยายน 2552

สําหรับประกอ
คณะวิศวกรร
กฤษ  โดยนักศึ
อมสําหรับประก
1 กรกฎาคม 2
มรวมมือจากนั
ดังกลาวเปนแน

พลังงานลมขน

คณะวิศวกร
มการสรางเครือ่
ม 2552 ณ มห
จารยบรรจง ข
แสไฟฟา   

งอาชีพ 
คณะศิลปศาส
 เพ่ือเพ่ิมพูนอ
องกับการประก
เปนการสรางค
ล่ียนความคิด
คม 2553 ณ อา
ษยเกาคณะศิลป

 

งการปฏิบัติงา
22 มีนาคม -

มศาสตรและส
ร หมูบานมีดอ
ท้ังแบบพ้ืนบา
2 ณ บานมีดอรัญ

อบอาชีพ 
มศาสตรและส
ศึกษาเขารวมโ
กอบอาชีพ (คาย
2552  ณ อาคา
นักศึกษาของ L
นวทางหน่ึงท่ีชว

นาดเล็ก” 

รรมศาสตรแล
องผลิตไฟฟา จ
าวิทยาลัยเทค
ขยันกิจ เปนผู

สตร ไดตระหน
องคความรู ทั
กอบอาชีพ แล
วามสัมพันธระ
เห็นและชวย
าคารคณะศิลป
ปศาสตรในอนา

นออกแบบสถ
5 เมษายน 2

ถาปตยกรรมศ
อรัญญิก เพ่ือให
นและแบบอุต
ญญิก ต.ทาชาง อ

สถาปตยกรรม
โครงการ “อบ
ยภาษาอังกฤษ 
าร 17 ชั้น 1 แ
Liberty Unive
วยพัฒนาทักษ

ละสถาปตยก
จากพลังงานลม
คโนโลยีราชมง
ใหความรูแกน

นักถึงความสํา
ทักษะ และปรับ
ละดํารงชีวิตอย
ะหวางศิษยเกา
ยเหลือเกื้อกูล
ปศาสตร นับวา
าคตดวย 

ถาปตยกรรม 
2553 ณ พ้ืนที

ศาสตร ไดจัดโ
หนักศึกษาไดท
ตสาหกรรมท่ีใ
อ.นครหลวง จ.พร

มศาสตร  จัดกิ
รมภาษาอังกฤ
ครั้งท่ี 1 : Eng
ละ ชั้น 6 ศูน

ersity ประเทศ
ษะภาษาอังกฤษ

รรมศาสตร  
มขนาดเล็ก” ใน
งคลสุวรรณภูมิ
นักศึกษา ในก

คัญและจําเปน
บแนวคิดใหมี
ยางมีความสุข
าท่ีเขารวมโคร
ลซึ่งกันและกัน
าเปนจุดเริ่มตน

ระดับนิสิต
ท่ีศูนยโครงการ

ครงการศึกษา
ราบถึงขั้นตอน
ใชเครื่องตีมีด
ระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมคาย
ฤษเพ่ือเตรียม
glish Camp)”
ยนนทบุรี โดย
ศสหรัฐอเมริกา
ษไดเปนอยางดี

จัดโครงการ
นวันท่ี 10 - 14
มิ ศูนยนนทบุรี
ารสรางกังหัน

นท่ีตองพัฒนา
ความทันสมัย
ขในยุคปจจุบัน
งการไดพบปะ
น ในวันท่ี 30
นของการจัดต้ัง
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มหา
ประกันคุณภา
2552 ณ มหา

 
กิจกรรมดาน
 

กีฬามหาวิทย

 

กีฬามหาวิทย

 

การแขงขันกี
การ

และบุคคลภา
ฝกใหนักศึกษ
และหางไกลจ

 
 
 
 

 
 

 
 

กิจกรรมดา

าวิทยาลัยฯ ได
าพศึกษา สงเส
าวิทยาลัยเทคโ

นกีฬาและสงเ

ยาลัยแหงประ

ยาลัยสุวรรณ

กีฬาภายในคณ
รแขงขันกีฬาภ
ยนอกเขารวม

ษาทํางานรวมกั
จากยาเสพติด 

านสังคมแล

ดจัดโครงการอ
สริมการ   มีสว
นโลยีราชมงคล

สริมสุขภาพ 

ะเทศไทย คร้ัง

ภูมิเกมส คร้ัง

ณะ 
ภายในคณะ ป
กิจกรรมในคร้ั
ันเปนทีม สงเส

ะบําเพ็ญปร

อบรมนักศึกษา
นรวมของนักศึ
ลสุวรรณภูมิ ท้ั

งท่ี 37 

วันท่ี 18 
ศูนยหันต
มาตรฐาน
และศรัท
ในชาติได

งท่ี 5 

”สุวรรณภ
เทคโนโล
เทคโนโล

ประจําปการศึก
ั้งนี้ เพ่ือเปนกา
สริมใหนักศึกษ

ระโยชนของน

าดานการประ
ศึกษาในการปร
ั้ง 4 ศูนย 

 

รอบคัดเลือกเข
- 24 ตุลาคม

ตรา มีการเขา
นการเลนกีฬาใ
ธาในคุณคาข
ดเปนอยางดี 

มหาวิทยาลัยเท
ภูมิเกมส” ครั้ง
ลยีราชมงคลส
ลยีราชมงคลสวุ

 

กษา 2552 ซึ่ง
ารสรางความสั
ษารูจักใชเวลาใ

นักศึกษา 

กันคุณภาพ เ
ระกันคุณภาพก

ขตภาคกลางต
ม 2552 ณ มห
รวมการแขงขั
ใหสูงขึ้น โดยใ
องการแขงขัน

ทคโนโลยีราชมง
ท่ี 5 วันท่ี 27
สุวรรณภูมิ ศูน
วรรณภูมิ ท้ัง 4 

งไดรับความส
สัมพันธใหกับนั
หเกิดประโยชน

พ่ือใหความรูเ
การศึกษา ระ

ตะวันออกป 25
หาวิทยาลัยเทค
ันจํานวน 15 
ใหนักศึกษา แล
นกีฬาวาสามา

คลสุวรรณภูมิ จั
-28 พฤศจิกา
นยหันตรา โด
ศูนยเขารวมแ

สนใจจากคณา
นักศึกษาภายใน
น เสริมสรางพ

รายง

เกี่ยวกับระบบ
หวางวันท่ี 18-

52 สุวรรณภูมิ
คโนโลยีราชมง
มหาวิทยาลัย 
ละนักกีฬา ไดม
รถสรางความ

จัดการแขงขันกีฬ
ายน 2552 ณ
ดยมีนักศึกษา
แขงขัน 

าจารย เจาหน
นคณะ สรางคว
ลานามัยใหสม

งานประจาํป 2552

และกลไกการ
-21 กรกฎาคม

เกมส ระหวาง
งคลสุวรรณภูมิ
เปนการสราง
มีความเชื่อมั่น
มมั่นคงของคน

ฬามหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

นาท่ี นักศึกษา
วามรักสามัคคี
มบูรณ แข็งแรง
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 มหาวทิยาลยัเทคโน

 

 
 
กิจกรรมดาน
วันไหวครูป 2

โครงการอบร

 
โครงการกิจก

โนโลยรีาชมงคลสุวร

นสงเสริมศาส
2552 

รมสอนแทรก

กรรม "วันแม

รรณภมูิ

นาและศิลปวั

กคุณธรรมจริย

" 

วัฒนธรรม 

การศึกษ
ประสาทวิ
ใหเห็นถึง
ระหวางลู

 

ยธรรม  

 
(พระอาร
สถาปตยก
เจาหนาที
และคณะ
เต็มบาตร

พ
บรรยายธ
ประจําใจ
คุณธรรม
เทคโนโลยี

 

ของสมเด็
จัดกิจกร
มีการทําบุ

 
มหาวิทยาลัย

ษา 2552 เพ่ือให
วิชาความรู เปน
งความสําคัญข
ลูกศิษยและอาจ
ศูนยวาสุกรี   
ศูนยหันตรา   
ศูนยนนทบุรี  
ศูนยสุพรรณบุ

พระมหาสมป
รามหลวง) บ
กรรมศาสตร ใน
ท่ี ในวันท่ี 16
บริหารธุรกิจ
ร ฮา Never Die

พระมหาศรีพ
ธรรมแกนักศึก
จ การมีสติ คว
” ณ หองประ
ยี ศูนยหันตรา 

 เนื่องในวันท่ี 1
ด็จพระนางเจา
รมเพ่ือใหนักศึ
บุญตักบาตร เดิน

ยเทคโนโลยีราช
หนักศึกษาไดร
นการสืบทอดปร
องพิธีไหวครูที
จารย  
 วันท่ี 11, 14 
  วันท่ี 2 กรกฎ
 วันท่ี 18 มิถุน

บุรี   วันท่ี 16 ก

อง ฉายา ตาล
รรยายธรรมแ
นหัวขอ “ธรรม

6  มิถุนายน 2
และเทคโนโล
e” ณ ศูนยวาสุ

ยัคฆสิริวิญู
กษา เพ่ือเปนก
วามซื่อสัตยแ
ะชุมอาคารเรี
วันท่ี 4 มีนาค

12 สิงหาคม 25
ฯ พระบรมราชิ
ศึกษาไดมีสวน
นขบวนเทิดพระ

ชมงคลสุวรรณ
ะลึกถึงบุญคุณ
ะเพณีอันดีงามใ
ท่ีมีตอนักศึกษา

มิถุนายน 255
ฎาคม 2552 ณ
นายน 2552 ณ
กรกฎาคม 255

ลปุตฺโต นามส
แกนักศึกษาค
มะเดลิเวอรี่” ให
2552 ณ อาค
ยีสารสนเทศ 

สุกรี  

พระวิทยากร
การปลูกฝงให
ละความกตัญ
ยนรวมและป
ม 2553 

552 ซึ่งเปนวัน
ชินีนาถและถือ
นรวมและตระ
ะเกียรติ จําหนา

ณภูมิ จัดพิธีไห
ณของครูบาอาจ
ใหคงอยูตลอดไ
 สรางความสัม

52 ณ อาคารวิท
ณ หอประชุมอา
ณ ตึกวิทยบริกา
52 ณ อาคารกจิ

กุล นครไธสง
คณะวิศวกรร
หกับนักศึกษา 
าร 17 ชั้น 6 
 บรรยายในหั

รมวัดวิมุตยาร
หตระหนักถึงก
ญู ในหัวขอ 
ฏิบัติการวิทย

นคลายวันเฉลิมพ
อวาเปนวันแมข
หนักถึงความ
ายดอกมะลิ จัดน

หวครู ประจําป
ารยผูประสิทธิ์
ไป โดยสะทอน
มพันธอันดีงาม

ทยบริการ 
าคาร 11 
าร 
จการนักศึกษา 

 วัดสรอยทอง
มศาสตรและ
คณาจารยและ
ศูนยนนทบุรี

หัวขอ “ธรรมะ

าม กรุงเทพฯ
การมีคุณธรรม

“สุขใจเมื่อใช
ยาศาสตรและ

พระชนมพรรษา
ของชาติ มีการ
สําคัญของแม
นิทรรศการและ

ธิ์
น
ม

 

ง 
ะ
ะ
รี      
ะ     

ฯ 
ม
ช
ะ

า
ร
ม     
ะ



 

 

กิจกรรมตางๆ

 

 

กิจกรรมดาน
การเลือกต้ังน

โครงการจิตอ

โครงการคาย

โครงการ สา

โครงการคาย

โครงการคาย

ๆ เพ่ือรําลึกถึงพ

นบําเพ็ญประโ
นายกสโมสร 

อาสาพัฒนา 

ยอาสาพัฒนา

นฝน ปนนํ้าใจ

ยประมงอาสา

ยอาสาพัฒนา

พระคุณของแม

โยชนและรักษ

 

จสูนอง 

า 

และบําเพ็ญป

ม 

ษาสิ่งแวดลอม

กิจก
เปนนายกสโม
สิทธิ์ของตนเอ
เรียนรู สํานึก
ประชาธิปไตย

ค
จัดโครงกา
และความ
ระหวางวัน
จังหวัดสุพ

นักศึกษา
เพ่ือนักศึ
สงเสริมก
8 - 9 มีน
จ.สระบุรี

วันท่ี 18
มหาวิทย
รวมกันบํ

  
คายประ
ส่ิงแวดล

ประโยชน   

ม 

กรรมการเลือก
มสรนักศึกษา ป
อง รูจักการทํา
กในหนาท่ี สิท
ย โดยเปนการเส

คณะศิลปศาสต
ารจิตอาสาพัฒ
รูสึกภาคภูมิใจ
นท่ี 16-17 มก
พรรณบุรี  

คณะวิทยาศา
าไดพัฒนาซอ
ศึกษาไดสรางจิ
การใชเวลาวา
นาคม 2553 ได

คณะครุศาสต
8-26 ตุลาคม 2
ยาลัยเทคโนโล
บําเพ็ญประโยช

 

คณะเทคโนโ
ะมงอาสา “โค
ลอม” เมื่อวันท่ี 

ตั้งนายกสโมส
ประจําปการศึก
างานเปนทีม ส
ธิเสรีภาพและ
สริมสราง ใหนิสิ

ตร มหาวิทยาลั
ฒนา เพ่ือพัฒนา
จ ในการเปนพ
กราคม 2553 ณ

สตรและเทคโ
อมแซมหองสม
จิตสํานึกพรอ
งใหเกิดประโย
ดไปพัฒนาที่โรง

ตรอุตสาหกรรม
2552 โดยบริ
ลยีราชมงคลสุว
ชนในการชวยเห

โลยีการเกษตร
ครงการปลูกป
15 ตุลาคม 25

สรนักศึกษา เพื
กษา 2552 เ
สรางความสามั
ะความรับผิดช
สิต มีคุณธรรม เสี

ัยเทคโนโลยีราช
าคุณคาของกา
ลเมืองท่ีดีของส
ณ โรงเรียนบาน

นโลยี จัดโครง
มุดและหองพ
มท่ีจะเสียสละ
ยชนและเปนก
งเรียนบาน ทา

ม จัดโครงการ
รษัททีพี เวิลด
วรรณภูมิ จัดโค
หลือบุคคลอื่น 

รและอุตสาหก
ปาชายเลน เพื
552  

รายง

พ่ือคัดเลือกตัว
พ่ือใหนักศึกษ
มัคคีในหมูคณ
ชอบตามวิถีทา
สียสละและอุทิศ

ชมงคลสุวรรณภู
ารทํากิจกรรมก
สังคม โดยมีกา
นพุบองปาขี อํ

งการคายอาสา
ยาบาลโรงเรีย
ะเพ่ือสวนรวม
การชวยเหลือส
าพลู ต.ลําสมพุ

รสานฝนปนน้ํา
กรุป ประเทศ
ครงการเพ่ือให
 

กรรมเกษตร ไ
พ่ืออนุรักษแล

งานประจาํป 2552

แทนนักศึกษา
ษาเรียนรูการใช
ะ นักศึกษาได
างแหงระบอบ
ศตนเพื่อสังคม

มิ ศูนยหันตรา
การดําเนินชีวิต
ารจัดโครงการ
อําเภอดานชาง

าพัฒนาโดยให
ยนบานทาพลู
ม และเปนการ
สังคม ในวันท่ี
ง อ.มวกเหล็ก

าใจสูนอง เมื่อ
ศไทย รวมกับ
หนักศึกษาไดมี

ไดจัดโครงการ
ละฟนฟูสภาพ

 43 

า
ช
ด
บ

า 
ต
ร
ง 

ห
ลู   
ร
ท่ี     
ก 

อ
บ
มี

ร
พ



 44 

 

 มหาวทิยาลยัเทคโน

 
 
การบริการจั
 มหา
เว็บไซต ใหนั
กับสถานประก
 สําห
ท่ีประสงคใหช
นักศึกษารับท
จะทํางานนอ
ทางแผนกแน

สวัสดิการนัก
 การ
และกองบริหา
จัดใหนักศึกษ

1. จ
2. จ
3. จ
4. จ
5. จ

หอพักนักศกึ
มหา

แกนักศึกษาใ
พัฒนาคุณภา

1. มี
2. มี
3. ห

ท้ังหมด 204 
4. มี

หนังสือพิมพ 

โนโลยรีาชมงคลสุวร

การใหการให

ัดหางานและแ
าวิทยาลัย ไดป
นักศึกษาท่ีสําเร็
กอบการโดยตร
หรับบริการจัด
ชวยหานักศึกษ
ทราบขอมูล โด
กเวลามาลงชื่อ
ะแนวจะสามาร

กศึกษา 
รดําเนินงานดา
ารทรัพยากรอีก
ษา มีดังนี้ 
จัดสวัสดิการดา
จัดสวัสดิการดา
จัดบริการนักศึ
จัดสวัสดิการดา
จัดสรรทุนการศึ

กษา 
าวิทยาลัยไดให
ในการเดินทาง
พชีวิตนักศึกษ
มพีนักงานรักษ
มแีมบานทําคว
หองพักนักศึก
หอง  
มีหองกิจกรรม
บริการซักผา ร

รรณภมูิ

หบริการแลหบริการแล

แนะแนวศึกษ
ประชาสัมพันธ
ร็จการศึกษาใน
รง 
หางานใหแกน
ษาทํางานนอก
ดยติดประกาศร
อแจงความปร
รถติดตอนักศึก

านการจัดสวัสดิ
ก 3 ศูนย โดยท

านสุขภาพและ
านการประกันอ
กษาเจ็บปวยส
านการผอนผนั
ศึกษา และจัดห

หบริการและจัด
งมาศึกษาที่มห
ษา ดังนี้ 
ษาความปลอดภ
วามสะอาด สบ
กษาชาย 1 ตึก

กลางไวบริการ
รานอาหาร โทร

ธนาคารอ
ลดโลกรอ
สอนดี (ป
ไดรับควา
วิศวกรรม

ละสวัสดิกาะสวัสดิกา

ษาตอ 
ธขอมูลสถานป
นแตละป รวมท้ั

นักศึกษาที่ยัง
กเวลา (Past-ti
รับสมัครงานไ
ระสงคไวท่ีแผน
กษาท่ีลงชื่อไวโ

ดิการนักศึกษา
ทํางานรวมกับ

ะหองพยาบาล
อุบัติเหตุ 
สงโรงพยาบาล
นทหาร 
หาแหลงทุนกา

สวัสดิการหอพ
หาวิทยาลัย แล

ภัยประจําหอต
ายและปลอดภั
ก เปนหองพัด

ร เชน สนามบ
รศัพทสาธารณ

คณะบริหารธุ
ออมสิน จัดโครง
อนดวยปรัชญาเ
ประชารัฐ อนุสรณ
ามรวมมือจากน
มศาสตรฯ รวมถึ

ารนักศึกษารนักศึกษ

ระกอบการโด
ท้ังศิษยเกาท่ีสํา

ศึกษาอยู มห
ime) ซึ่งกองพ
วท่ีบอรดประช
นกแนะแนว ถ
โดยตรง  

า และทุนการศึ
ฝายกิจการนัก

 

รศึกษา 

พักนักศึกษา ท่ี
ละเพ่ือใหนักศึ

ลอด 24 ชั่วโม
ภัย 
ลมท้ังหมด 10

าสเกตบอล ห
ณะภายในหอพัก

รกิจฯ รวมกับค
งการ “ออมสินรา
ศรษฐกิจพอเพีย
ณ) ต.พระยาบัน
นักศึกษา คณาจ
งครู นักเรียน โร

ษาษา  

ยประกาศตาม
าเร็จไปแลว แล

าวิทยาลัยไดป
พัฒนานักศึกษ
ชาสัมพันธ นอ
ามีสถานประก

ศึกษาในภาพรว
กศึกษาของแต

ท่ีศูนยหันตราเพื
ศึกษาไดมีโอกา

ง 

02 หอง มีหอง

องฟตเน็ต หอ
ก บริการอินเต

คณะวิศวกรรม
าชมงคลสุวรรณ
ยง”  เมื่อวันท่ี 5
นลือ อ.ลาดบัวห
จารย เจาหนาที
รงเรียนสอนดีแล

มบอรดประชาส
ละประสงคจะห

ประสานกับสถ
ษา โดยแผนกแ
กจากนี้ยังมีบริ
กอบการที่ตอง

วมจะดําเนินก
ละคณะ สวัสดิ

พ่ืออํานวยความ
าสใชชีวิตรวม

งพักนักศึกษา

องดูโทรทัศน บ
ตอรเน็ต  

ศาสตรฯ ศูนยส
ณภูมิ รวมพลังส
5-13 ตุลาคม 25
หลวง จ.พระนคร
ท่ีคณะบริหารธุร
ละชาวบานในพ้ื

สัมพันธ และล
หางานทําไดเข

ถานประกอบก
แนะแนวไดประ
ริการแจงใหนัก
งการรับนักศึก

าร โดยกองพัฒ
การนักศึกษาที

มสะดวก และค
กันทําใหเกิดก

หญิง 2 ตึก เป

บริการเสียงตา

สุพรรณบุรีและ
สรางสรรคสังคม
552 ณ โรงเรียน
รศรีอยุธยา โดย
รกิจฯ และคณะ
้นท่ีเปนอยางดี

ลงขาวสารผาน
ามาสมัครงาน

การหลายแหง
ะชาสัมพันธให
กศึกษาทีสนใจ
ษาเขาทํางาน

ัฒนานักศึกษา
ท่ีมหาวิทยาลัย

ความปลอดภัย
การเรียนรูและ

ปนหองพัดลม

มสาย บริการ

ะ
ม 
น
ย
ะ

น
น
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ประเด็นยุทธศาสตร  :  สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
เปาประสงค  :  เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถ่ินและประเทศ 
กลยุทธ  :   
1. สรางความเชื่อมโยงระหวางการสอนและการวิจัยโดยเนน Research-based Approach 
2. สงเสริมวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน 
3. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยท่ีมีคุณภาพตามจุดเนนความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
4. สรางนักวิจัยมืออาชีพท่ีมีจริยธรรมและคุณธรรม 
5. จัดหาแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 

 

การวิจัยการวิจัย  
  

มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับบทบาทดานการวิจัยอยางมาก ดวยเล็งเห็นวาการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความ
เจริญกาวหนา  มีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในดานของคุณภาพวิชาการไดนั้น  จําเปนตองอาศัยกระบวนการวิจัยเปนฐานการพัฒนา
ท่ีสําคัญในทุกดาน ทุกภารกิจ และในทุกระดับของบุคลากร โดยเฉพาะการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสาขาวิชา    
ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย การวิจัยรวมกับชุมชนทองถ่ิน ในรูปของการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและการวิจัยถายทอด
เทคโนโลยี ซึ่งจะเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการใหแกมหาวิทยาลัย สามารถนําไปประยุกตและ
ถายทอดแกชุมชน รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับชุมชน ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัย  
ซึ่งดําเนินการโดยบุคลากรของคณะตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 

 

ประเภทของงานวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
งบประมาณรายจาย งบกองทุนสงเสริมงานวจิัย งบภายนอก 

1. เพ่ือสรางองคความรู 6,123,700 2,798,703 
2,238,350 

2. เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 8,896,800 912,775 
รวมเรื่องวิจัย 30  เรื่อง 115  เรื่อง 3  เรื่อง 

รวมงบประมาณ (บาท) 15,020,500 713,320 2,238,350 

งานวิจัยท่ีไดรับงบประมาณจากแหลงภายนอก 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยไดรับทุนจากหนวยงานภายนอก เปนจํานวนเงิน 2,238,350 บาท  ดังนี้ 

งานวิจัย ผูวิจัย คณะ หนวยงานท่ีสนับสนุนทุนวิจัย 
โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตกุงขาวตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ผศ.ดร.สุภาวดี  โกยดุล 
รศ.เจษฎา  อิสเหาะ 
น.ส.จันทรสวาง  งามผองใส 
น.ส.จุฑาทิพย  โลกิตสถาพร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

งบพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การใชไคโตซานเพ่ือลดการใช
ปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชใน
การปลูกขาวโพดขาวเหนียวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผศ.สุชาดา  บุญเลิศนิรันดร 
ผศ.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

เครือขายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนบน โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก 

การพัฒนาผลิตภัณฑมะมวงกวน
สมล้ิม 

ผศ.นิฐกานต  ประดิษฐศรีกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

IRPUS 
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ผลงาน/บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ 
 

งานวิจัยท่ีนําเสนอ ผูวิจัย คณะ สถานท่ีเสนอ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรดานอาชีวศึกษา 

นายดําเนิน  ไชยแสน คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม   

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร ครั้งท่ี 3 

การวิจัยจุดเสียในงานหลอโลหะ
และการแกไข 

สมศักด์ิ  ประเสริฐสุข คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําป 2552 ณ โรงแรม
โฆษะ จ.ขอนแกน 

การพัฒนาและการสุกแกของเมล็ด
พันธุโสนหางไก 

ผศ.ระวีวรรณ  สุวรรณศร 
ผศ.ละอองศรี  สิริเกษร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

การประชุมวิชาการพืชไร
วงศถ่ัวแหงชาติครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก  
ณ โรงแรมพัทยา ปาลบีช 
รีสอรท หาดจอมเทียน  
จ.ชลบุรี 

การสํารวจแมลงผสมเกสรใน 
ดอกโสน 

รศ.กนก  อุไรสกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลวิชาการคร้ังท่ี 2 
จ.เชียงใหม 

Production of Instant Goat Milk 
Powder by Spray Drying 

ผศ.ทศพร  นามโฮง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลวิชาการคร้ังท่ี 2 
จ.เชียงใหม 

การศึกษาเจตคติของนักทองเท่ียว
ไทยและนักทองเที่ยวตางชาติท่ีมี
ตอการแสดงชาง 

รศ.ประไพพรรณ  สิทธิกูล 
ผศ.ศักด์ิกษิดิฎ  บุญรัตนกิตติภูมิ
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร ครั้งท่ี 3 

การใชน้ําผักกาดดองปองกันโรค
ทองรวงและเพ่ิมสมรรถภาพ 
ในการผลิตลูกสุกร 

รศ.ประไพพรรณ  สิทธิกูล คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

ประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครั้งท่ี 47 
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งานวิจัยท่ีนําเสนอ ผูวิจัย คณะ สถานท่ีเสนอ 
การใชมะกอกน้ําแชอ่ิมในขนมไทย ผศ.สุรางค  ลาเกล้ียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร 
การประชุมวิชาการระดับ 
ชาติและระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําป 2552  
ณ โรงแรมโฆษะ  
จ.ขอนแกน 

The Use of Essential Oils from 
Citronella grass (Cymbopogen 
mardus) to control Postharvest 
Antracnose of Mango Fruit  

ร.ศ.ดร.รวีวรรณ  เด่ือมขันธมณี   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําป 2552  
ณ โรงแรมโฆษะ  
จ.ขอนแกน 

การใชเนื้อหอยเชอรี่เปนสวน 
ผสมในอาหารตอการเจริญ 
เติบโตของปลาซุปเปอรหวาย 

รศ.เจษฎา  อิสเหาะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลวิชาการคร้ังท่ี 2  
จ.เชียงใหม 

ภูมิปญญาวิถีชีวิตไทย : การศึกษา
คําขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
"ราชธานีเกา อูขาวอูน้ํา  
เลิศลํ้ากาสนทกวี คนดีศรีอยุธยา"   
Thai Waisdom and Lifestyes : 
Study of Ayudhya Slogan 
 "Od Capital, Land Fertility, 
Poetic Excellence and Integrity 
Heroes" 

ร.ศ.ดร.รวีวรรณ  เด่ือมขันธมณี   
ดร.บุญสมหญิง  พลเมืองดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําป 2552  
ณ โรงแรมโฆษะ  
จ.ขอนแกน 

การศึกษาทัศนคติของนักทองเท่ียว
ท่ีมีตอการทองเท่ียวหมูบานท่ีผลิต
สินคาโอทอป 5 ดาว ใน จ.สระบุรี 

นางกัลยา  ตันมณี คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประชุมทางวิชาการ 
ป 2552  
"การพัฒนาชนบทที่ย่ังยืน" 

การพัฒนาสินทรัพยชุมชนเชิง
เศรษฐกิจ 

ผศ.ศักด์ิกษิดิฎ  บุญรัตนกิตติภูมิ
 

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ       

การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ประจําป 2552  
"การพัฒนาชนบทที่ย่ังยืน"  

 
 
 
 
 
 



 

 

งานวิ
การพัฒนารู
ตนโสนใหเกิ

การพัฒนาบ
ผลิตภัณฑชุ
แบบสัญจร 
ออกแบบบร
เพ่ือบรรจุรอ

การสรางบท
ชวยสอนวิชา
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยีรา
การศึกษาคณุ
สาขาวิชากา
ของสถานปร
พระนครศรอี
การประยุกต
เรโซเนเตอร
หาความสัมพ
ไดอิเล็คตริก
เรโซแนนซใ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิจัยท่ีนําเสนอ
ปแบบผลิตภัณ
กดิประโยชนแก

บรรจุภัณฑของ
มชุน เขตภาค ี

รรจุภัณฑสมุนไ
องเทา 

ทเรียนคอมพิวเ
าคณิตศาสตร
ร มหาวิทยาลัย
าชมงคลสุวรรณ
ณลักษณะของ
ารจัดการท่ีพึงป
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การประชุมวิชา
ชาติและระดับน
มหาวิทยาลัยข
ประจําป 2552
โฆษะ จ.ขอนแ
การประชุมทา
2552  
"การพัฒนาชน
การประชุมทา
ป 2552  
"การพัฒนาชน
การประชุมทา
ป 2552  
"การพัฒนาชน

การประชุมวิช
ประจําป 2552
ณ วิทยาลัยแพ
พระมงกุฎเกล
EE-CON 200
ณ รอแยลฮิลส
รีสอรท แอนท
จ.นครนายก 

งานประจาํป 2552
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งานวิจัยท่ีนําเสนอ ผูวิจัย คณะ สถานท่ีเสนอ 
การศึกษาอินพีแดนซ ภายในของ
แหลงจายไฟแบบสวิตชิ่งสําหรับ
การออกแบบวงจรกรองสัญญาณ
รบกวนแมเหล็กไฟฟา 

นายปฏิวัติ  บุญมา คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

EE-CON 2008 ครั้งท่ี 31 
ณ รอแยลฮิลส กอลฟ  
รีสอรท แอนท สปา  
จ.นครนายก 

วงจรกรองผานแถบที่ใช 
เรโซเนเตอรท่ีมีอิมพีแดนซแบบ
ขั้นไมสมมาตรบนโครงสราง 
ไมโครสตริปเชื่อมตอโหลดความจุ 

ดร.จารึก  จันทรตรี คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

EE-CON 2008 ครั้งท่ี 31 
ณ รอแยลฮิลส กอลฟ  
รีสอรท แอนท สปา  
จ.นครนายก 

วิเคราะหโซลิตสเตทเซอรกิต 
เบรกเกอร ประยุกตใชงานกับ
ระบบไฟฟาแรงต่ํา 

นางสาววนิดา  ภูสร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

EE-CON 2008 ครั้งท่ี 31 
ณ รอแยลฮิลส กอลฟ  
รีสอรท แอนท สปา  
จ.นครนายก 

บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสชนิดขับนํา
ดวยตัวเองสําหรับหลอดไฟ 
ฟลูออเรสเซนต ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

นายศรายุทธ  ทองกุลภัทร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

EENET 2008  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

การศึกษาสมรรถนะของระบบผลิต
ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
ชนิดอะมอรฟสซิลิคอนในรอบ 5 ป 

นายไชยยันต  บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

การประชุมวิชาการ
เครือขายพลังงานแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 5  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การศึกษาตนแบบบานเด่ียว
ประหยัดพลังงานในเชิงพาณิชย 

นางสาวอรวลี  อมรลีตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร 

ประชุมวิชาการ RMUTTC 
2009/RMUTN 2009 

วิเคราะหการใชลมเย็นเปนสาร
หลอเย็นในกระบวนการตัดเฉือน 
(Ama;usois cutting fluids by 
using Cool Air for Machine) 

นายสัญญา  คําจริง คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร 

ประชุมวิชาการ  
"นเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 2"  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

Implementation of a 1-k VA 
Programmable Balanced 
Three-Phase Valtage Sag 
Generator 

นายไชยยันต  บุญมี คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร 

เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี 

การคิดแบบวิภัชวาทเพ่ือ
พัฒนาการคิดแบบมีวิจารณญาณ 

ผศ.สายหยุด  อุไรสกุล คณะศิลปศาสตร การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลวิชาการคร้ังท่ี 2 
จ.เชียงใหม 

การพัฒนาศักยภาพผูเรียนรายวิชา 
01-324-025 การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษทางระบบสารสนเทศ 
ดวยการเรียนการสอนแบบ 
Project-based Approach 

ผศ.นันทวดี  วงษเสถียร คณะศิลปศาสตร การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลวิชาการคร้ังท่ี 2 
จ.เชียงใหม 
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ผลงาน/บทความวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 
งานวิจัยท่ีนําเสนอ ผูวิจัย คณะ สถานท่ีเสนอ 

The Research of casting 
defects and remedies(oral), 
research and development of 
noferrous melting 
Energy.(poster) 

รศ.สมศักด์ิ  ประเสริฐสุข คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

ออสเตรเลีย 

The Problems of Metal 
Furniture Producing: of 
Productive Technology in 
Factories in Nonthaburi and 
Surrounding areas 

ผศ.เทพนารินทร  ประพันธพัฒน
 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

เวียดนาม 

Effects of  molecular weight 
and concentration of chitosan 
on seed germination and 
enzyme activity  in rice seed 
cv. Pathum  Thanee 1 

นางระวีวรรณ  สุวรรณศร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

อิตาลี 

Jatropha Production in the 
Central Region of Thailand 

รศ.ดร.สุรชัย  มัจฉาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

ออสเตรเลีย 

An Evaluation on Germinability 
and oil Content at Different 
stages of Capsule Maturity in 
Physic Nut 

รศ.อุดมลักษณ  มัจฉาชีพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

ออสเตรเลีย 

Effects of chitosan application 
on physiological and 
morphological responses of 
field corn seedlings under 
hypoxic condition 

นางสุชาดา  บุญเลิศนิรันดร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

อิตาลี 

Genetic Variation of F1 of 
Mekong Giant Catfish 
(Pangasinodon gigas) by DNA 
Markers for Conservation and 
Management 

ดร.ธวัฒนชัย  งามศิริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

 5th World Fisheries 
Congress ณ เมืองโยโกฮามา
ประเทศญี่ปุน 

Application of Chitosan in Rice 
Production 

ผศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร 
ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง 
ผศ.ระวีวรรณ  สุวรรณศร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

ตีพิมพในวารสาร Journal 
of Metals, Materials and 
Minerals  

The Small PV-Wind Hybrid Grid 
Connected system for 
Academic Purposes. 
 

ผศ.นภัทร  วัจนเทพินทร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

โครเอเชีย 
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คณะวิศวกรรม
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คณะวิศวกรรม
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คณะวิศวกรรม
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คณะวิศวกรรม
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สกอตแลนด 

เกาหลี 

เกาหลี 

อเมริกา 

งานประจาํป 2552

ศท่ีเสนอ 

า 

า 

oka  
น 



 53 



 54 
 

 
 

มหาวทิยาลยัเทคโ

ผลงานวิชาก
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ทรัพยสินทาง
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น.ส.นฎาภัส

น.ส.นฎาภัส

น.ส.นฎาภัส

รศ.นภัทร  วั

รศ.นภัทร  วั

นายไชยยัน

รองคุณภาพ 
สนับสนุนใหนั

ะจดอนุสิทธิบัตร

วิจัย 
นุชนารถ 

สส  คุมกลาง 

สส  คุมกลาง 

สส  คุมกลาง 

สส  คุมกลาง 

สส  คุมกลาง 

วจันเทพินทร 

วจันเทพินทร 

ต  บุญมี 

นักวิจัยนําผลงา
ร สําหรับการจ

ค
คณะเทคโนโ
และอุตสาหก
คณะเทคโนโ
และอุตสาหก
คณะเทคโนโ
และอุตสาหก
คณะเทคโนโ
และอุตสาหก
คณะเทคโนโ
และอุตสาหก
คณะเทคโนโ
และอุตสาหก
คณะวิศวกรร
สถาปตยกรร
คณะวิศวกรร
สถาปตยกรร
คณะวิศวกรร
สถาปตยกรร

านขึ้นจดทะเบี
จดลิขสิทธิ์ปท่ีผ

คณะ 
ลยีการเกษตร
กรรมเกษตร 
ลยีการเกษตร
กรรมเกษตร 
ลยีการเกษตร
กรรมเกษตร 
ลยีการเกษตร
กรรมเกษตร 
ลยีการเกษตร
กรรมเกษตร 
ลยีการเกษตร
กรรมเกษตร 
รมศาสตรและ
รมศาสตร 
รมศาสตรและ
รมศาสตร 
รมศาสตรและ
รมศาสตร 

บียนคําขอรับก
านมามีดังนี้ 

ไดรับการ
4 มกรา

27 มีนา

27 มีนา

27 มีนา

31  สิงห

31  สิงห

27 มีนา

27 มีนา

7 สิงหา

ารจดทะเบียน

รจดเมือ่วันท่ี 
าคม 2551 

าคม 2552 

าคม 2552 

าคม 2552 

าคม  2552 

าคม  2552 

าคม 2552 

าคม 2552 

าคม 2552 

น



 

 

การสงเสริมแ
มหา

การเรียนการ
ผูเกี่ยวของแล

 
การ
โคร
สถา

บุคลากรของ
สนับสนุนใหมี
จังหวัดพระนค

โครง
ผลงานทางวิช
เขาสูตําแหนง
สามารถทํางา

การ
มหา

และเทคโนโล
นักวิชาการ แ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

และพัฒนานัก
าวิทยาลัยมีนโ
รสอน การบริก
ละผูสนใจทั่วไป

รพัฒนาศักยภ
รงการประชุมส
าบันวิจัยและพัฒ
มหาวิทยาลัย
มีนักวิจัยหนาใ
ครศรีอยุธยา 
งการสัมมนาเชิ
ชาการ และการ
งทางวิชาการเพ
านวิจัยไดอยาง

รประชุมวิชากา
าวิทยาลัยเปนเ
ลยีดานพืชสวน
และนักวิจัยทาง

กวิจัย 
โยบายใหการ
การวิชาการแก
ปดวยการดําเนนิ

ภาพนักวิจัย 
สัมมนาเชิงปฏิ
ัฒนา ซึ่งเปนห
ท่ียังไมเคยทํา
ใหมเพ่ิมขึ้น โด

ชงิปฏิบัติการ “
รพัฒนาศักยภา
พ่ิมมากขึ้น อีก
มีประสิทธิภาพ

ารพืชสวนแหงช
เจาภาพในการป
นในสาขาตาง
ดานพืชสวน เ

สงเสริมและส
กชุมชน และดํ
นการดังนี้ 

ฏิบัติการ การพ
นวยงานที่รับผิ
าวิจัย หรือไมเ
ดยจัดขึ้นระหว

เพ่ือพัฒนาศัก
าพนักวิจัย” เพ่ื
กท้ังเปนการพัฒ
พ 

ชาติ คร้ังท่ี 9 
ประชุมวิชาการ
ๆ และเปนกา
มื่อวันท่ี 11-14

สนับสนุนใหบุค
าเนินการเผย

พัฒนานักวิจัย
ผิดชอบดานกา
เคยเปนหัวหน
วางวันท่ี 7 - 9

ยภาพคณาจาร
พ่ือเปนการสงเส
ฒนาศักยภาพค

รพืชสวนแหงช
รแลกเปล่ียนป

4 พฤษภาคม 2

คลากรจัดทําโ
แพรผลงานวิจั

ยรุนใหม  
ารบริหารงานวิ
นาโครงการวิจั
9 เมษายน 25

รยคณะครุศาส
สริมและสนับสน
คณาจารยในคณ

ชาติครั้งท่ี 9 กา
ประสบการณ
2553 ณ โรงแร

ครงการวิจัยเ
จัยตอสาธารณ

จัย โดยมีวัตถุป
จัยใหกาวไปสูน
553 ณ หองชว

สตรอุตสาหกรร
นุนใหคณาจาร
ณะฯ ใหกาวไป

ารประชุมครั้งน
การระดมควา
รมกรุงศรีริเวอร

รายง

พ่ือพัฒนาระบ
ณชน อันจะเปน

ประสงคเพ่ือพั
นักวิจัยรุนใหม
วนชม โรงแรม

รม” เรื่อง “แนว
รยทําผลงานทา
ปสูการเปนนักวิ

นี้จัดเพ่ือเผยแพ
ามคิดเห็นระห
ร จ.พระนครศรี

งานประจาํป 2552

บบการทํางาน
นประโยชนตอ

ัฒนาศักยภาพ
ม สงเสริมและ
มกรุงศรีริเวอร

วทางการจัดทํา
างวิชาการและ
วิจัยท่ีมีความรู

พรผลงานวิจัย
วางเกษตรกร
รีอยุธยา 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

การจัดต้ังกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยไดจัดต้ังกองทุนวิจัยขึ้นในป 2549 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม และสนับสนุน

การเผยแพรงานวิจัยในระดับนานาชาติ รายไดกองทุนวิจัยไดมาจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยโดยหักเขากองทุนฯ จํานวน
รอยละ 5 และรวมถึงเงินบริจาคตามวัตถุประสงคของผูบริจาค 

 
การจัดหาแหลงทุนวิจัยภายนอก 
นอกเหนือจากแหลงเงินทุนวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยไดรับจากงบประมาณแผนดิน และเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในรูป

กองทุนวิจัยแลว มหาวิทยาลัยไดประสานกับหนวยงานภายนอก อาทิ จังหวัดท่ีต้ังมหาวิทยาลัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และภาคเอกชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย ซึ่งสวนใหญจะเปนโครงการวิจัยท่ีสนองความตองการของ
ผูใหทุนวิจัย 

นอกจากนี้ยังมีแหลงทุนวิจัยอีกหลายแหลง อาทิ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ ซึ่งการจะไดรับทุนจาก
หนวยงานเหลานี้ มหาวิทยาลัยจะตองมีขอเสนอโครงการวิจัยท่ีดีสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ และเปน
โครงการวิจัยท่ีเปนชุดโครงการมีความรวมมือในรูปแบบสหวิทยาการหรือความรวมมือกับภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม 

 



 

 
 
 
 
 

พันธกิกิจดาน

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การบริริการวิชชาการ 
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มหาวทิยาลยัเทคโ

ประเด็นยุทธ
เปา

ตนเองเพ่ือเพ่ิ
กลย
1. ส
2. ส
3. ส
4. จั
5. จั

  

  
มหา

ในการใหการ
แกสังคม เพ่ือ
สถานประกอบ
และเสริมสราง
ท่ีมีผลตอบแท
วิเคราะห ตรว
ดําเนินกิจกรร

งาน
 ในป
โดยเปนงบปร
5 โครงการ จาํ
 

- งบ

1. โครงการ
สมเด็จพ

2. โครงการ
   รักษาเครื
3. โครงการ
4. โครงการ
 
5. โครงการ

 
 
 
 

โนโลยรีาชมงคลสุว

ธศาสตร  :  สง
ประสงค  :  เพ
มศักยภาพในก
ยุทธ  :   
สรางเครือขายค
สงเสริมใหบุคลา
สรางเครือขายกั
จัดทําฐานขอมลู
จัดต้ังศูนยเชี่ยว

การบริการบริ

าวิทยาลัยเทคโ
รบริการทางวิช
อใหมหาวิทยา
บการในทุกสาข
งขีดความสามา
ทนคืนตอหนวย
วจสอบ ทดสอ
รมตางๆ ดังนี้ 
นบริการทางวิช
ปงบประมาณ พ
ระมาณรายจา
านวนเงิน 253

บประมาณรายจ
โคร

รอนุรักษพันธุก
ระเทพ รัตนรา
รใหบริการวิชา
รื่องมือและเครื่
รพัฒนาอาชีพใ
รพัฒนาหลักสูต

รผลิตอุปกรณแ

โครงการผลิต
ชวยเ

รรณภมูิ

งเสริมและสนับ
พ่ือบริการวิชาก
การแขงขันของ

ความรวมมือกบั
ากรและนักศึก
กบัสถานประกอ
ลผูเชี่ยวชาญแล
วชาญเฉพาะทา

ริการวิชากริการวิชาก

โนโลยีราชมงค
ชาการ รวมท้ังจ
ลัยเปนแหลงบ
ขาวิชาชีพ ในก
ารถเชิงการแข
ยงานในรูปแบบ
อบและสอบเทีย

ชาการ  
พ.ศ. 2552 มห
ยประจําป จําน

3,000 บาท ซึ่งไ

จายประจําปงบ
รงการ/กิจกรร
กรรมพืช อันเนื
าชสุดาฯ 
าการแกสังคมด
รองจักรกลเกษ
ในชนบท 
ตรวิชาชีพระยะ

และเครื่องมือช

ตอุปกรณและเครื่อง
เหลือคนพิการ 

บสนุนการบริกา
การแกหนวยงา
งประเทศ 

บหนวยงานภา
ษามีสวนรวมใ
อบการและหน
ละองคความรูด
าง 

การแกสังคการแกสังค

คลสุวรรณภูมิสน
จัดใหนักศึกษา
บริการวิชาการ
การเพ่ิมทักษะแ
งขัน ท้ังการให
บท่ีหลากหลาย 
ยบมาตรฐานผ

หาวิทยาลัยไดร
นวน 32 โครงก
ไดจัดสรรไปตา

บประมาณ พ.ศ
รม 
นื่องมาจากพระ

ดานการซอมแซ
ตรรวมกับมูลนิ

ะส้ัน 

ชวยเหลือคนพิก

โครงมือ

ารวิชาการแกชุ
าน/ประชาชนใ

ยนอกท้ังภาครั
นการบริการวชิ

นวยงานทั้งภาค
ดานบริการสังค

คมคม  

นับสนุนใหทุกห
าในทุกสาขาวิช
รและการเรียนรู
และพัฒนาอาชี
หบริการแบบให
อาทิ การจัดฝก

ผลิตภัณฑ ฯลฯ

รับสนับสนุนงบ
การ จํานวนเงิน
ามหนวยงานแล

ศ. 2552   

ราชดําริ

ซมบํารุง 
นิธิพระดาบส

การ 

รงการอบรมคอมพวิ

ชมุชนและสังคม
ในชุมชนและสัง

รัฐและเอกชน
ชาการแกชุมชน
รัฐและเอกชน
คมเพ่ือเผยแพร

หนวยงานในสั
ชาไดมีสวนรว
รูนอกระบบ สํ
ชีพเพ่ือการสรา
หเปลา การใหบ
กอบรม/สัมมนา
ฯ โดยในชวงป

บประมาณ ท้ัง
น 5,959,000 บ
ละคณะตางๆ เ

งบประมาณ
480,0

150,0

350,0
112,0

800,0

วเตอร กา

ม 
งคมใหมีความรู

นและสังคม 

รและประชาสัม

สังกัดใชศักยภา
มในการดําเนิ

สาหรับประชาช
างงาน สรางราย
บริการแบบคิดค
า การเปนกรรม
ป 2552 มหาวิท

งส้ิน 37 โครงกา
บาท และงบปร
เพ่ือดําเนินการ

ณ หน
000 สถาบันวิ

000 สถาบันวิ

000 สถาบันวิ
000 สถาบันวิ

คณะครศุ
000 คณะครศุ

ารซอมแซมบํารุงรัก
และเครื่องจักรก

รูความสามารถ

มพันธอยางตอเ

าพของบุคลากร
นกิจกรรมใหบ
ชน ชุมชนผูปร
ยได ยกระดับคุ
คาบริการโดยไ
มการและท่ีปรึก
ทยาลัยไดสนับ

าร จํานวนเงิน 6
ระมาณผลประ
รตามโครงการ 

นวยงานท่ีรับผิ
วจิัยและพัฒนา

วจิัยและพัฒนา

วจิัยและพัฒนา
วจิัยและพัฒนา 
ศาสตรอุตสาหก
ศาสตรอุตสาหก

กษาเครื่องมือ
กลเกษตร 

ถในการพัฒนา

เนื่อง 

รและทรัพยสิน
บริการวิชาการ
ะกอบการและ
ณภาพชีวิตท่ีดี
ไมมุงหวังกําไร
ษา การบริการ
บสนุนใหมีการ

6,212,000 บาท
ะโยชน จํานวน
ดังนี้ 

ผิดชอบ 

รวมกับ        
กรรม 
กรรม 

า

น
ร  
ะ
ดี 
ร
ร
ร

ท 
น  



 

 

6. โครงการ
    ในหมูบ
7. โครงการ
8. โครงการ
9. โครงการ

10. โครงกา
11. โครงกา
      เพ่ือพัฒ
12. โครงกา

ระบบการ
13. โครงกา

14. โครงกา
วิสาหกิจ

15. โครงกา

16. โครงกา

17. โครงกา
เกาและผู

18. โครงกา

19. โครงกา

20. โครงกา
สําหรับวิ

21. โครงกา

22. โครงกา
วิสาหกิจ

23. โครงกา

 
 
 
 
 
 

โคร
รฝกอบรมวิชา
านชนบทท่ัวไป
รอุตสาหกรรมส
รคลินิกเทคโนโ
รบํารุงรักษารถ
รอบรมคอมพิว
รพัฒนาและถา
ฒนาชุมชนใหเข
รถายทอดเทค
รจัดการท่ีดีและ
รตรวจสอบคณุ

รถายทอดเทค
จชุมชน 
รพัฒนาอาชีพ

รพัฒนาหัตถก

รพัฒนาผูมีศัก
ประสงคจะประกอ
รอบรมคอมพิว

รฝกอบรมซอม

รการสงเสริมก
วิสาหกิจชุมชน
รฝกอบรมการ

รเสริมสรางศัก
จชุมชน 
รพัฒนาศักยภ

รงการ/กิจกรร
ชีพหลักสูตรระ
ป 
สัมพันธ 
โลยี 
ถยนตเพ่ือการขั
วเตอรระบบ E-
ายทอดความรู 
ขมแข็ง 
โนโลยีการผลิต
เหมาะสม 
ณภาพผลิตภัณฑ

โนโลยีการผลิต

เขตลุมน้ําเจาพ

รรมผาไทยในช

ยภาพ เพ่ือประ
อบอาชีพอิสระแ
วเตอรและอินเต

มบํารุงเคร่ืองคอ

การตลาดและอ
 
ทําบัญชีอยางง

กยภาพผูประกอ

าพผูบริหารแล

โครงการอบรมคอ

รม 
ะยะส้ันแกราษฎ

ขบัขี่ท่ีปลอดภัย
-Learning 
ดานอุตสาหกร

ตพืชคุณภาพสู

ฑอาหาร 

ตหนอกลวยพัน

พระยา 

ชนบท 

ะกอบธุรกิจขนาด
และสรางงานด
ตอรเน็ต 

อมพิวเตอรเบ้ือ

อกแบบบรรจุภั

งาย 

อบธุรกิจขนาด

ละผูนําทองถ่ินย

มพิวเตอรและอินเ

ฎร    

ย 

รรมเกษตร  

สูงภายใต 

นธุเพ่ือ

ดยอมศิษย
วยตนเอง 

องตน 

ภัณฑ

ยอมและ

ยุคใหม 

ตอรเน็ต

งบประมาณ
395,0

170,0
271,6
115,0
23,6

170,00

150,00

115,00

200,00

250,00

72,00

230,00

116,00

164,00

114,02

62,60

75,00

75,00

โ

ณ หน
000 คณะครศุ

000 คณะครศุ
600 คณะครศุ
000 คณะครศุ
600 คณะครศุ
00 คณะเทคโ

อุตสาหกร
00 คณะเทคโ

อุตสาหกร
00 คณะเทคโ

อุตสาหกร
00 คณะเทคโ

อุตสาหกร
00 คณะเทคโ

อุตสาหกร
00 คณะบริห

สารสนเท
00 คณะบริห

สารสนเท
00 คณะบริห

สารสนเท
00 คณะบริห

สารสนเท
20 คณะบริห

สารสนเท
00 คณะบริห

สารสนเท
00 คณะบริห

สารสนเท
00 คณะบริห

สารสนเท

โครงการบํารุงรักษ
ขับขี่ท่ีปล

รายง

นวยงานท่ีรับผิ
ศาสตรอุตสาหก

ศาสตรอุตสาหก
ศาสตรอุตสาหก
ศาสตรอุตสาหก
ศาสตรอุตสาหก
โนโลยีการเกษ
รรมเกษตร 
โนโลยีการเกษ
รรมเกษตร 
โนโลยีการเกษ
รรมเกษตร 
โนโลยีการเกษ
รรมเกษตร 
โนโลยีการเกษ
รรมเกษตร 
หารธุรกิจและเท
ทศ 
หารธุรกิจและเท
ทศ 
หารธุรกิจและเท
ทศ 
หารธุรกิจและเท
ทศ 
หารธุรกิจและเท
ทศ 
หารธุรกิจและเท
ทศ 
หารธุรกิจและเท
ทศ 
หารธุรกิจและเท
ทศ 

ษารถยนตเพื่อการ
ลอดภัย 

งานประจาํป 2552

ผิดชอบ 
กรรม 

กรรม 
กรรม 
กรรม 
กรรม 
ษตรและ

ษตรและ

ษตรและ

ษตรและ

ษตรและ

ทคโนโลยี

ทคโนโลยี

ทคโนโลยี

ทคโนโลยี

ทคโนโลยี

ทคโนโลยี

ทคโนโลยี

ทคโนโลยี
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24. โครงกา
ผูประกอ

25. โครงกา
ไมมีควา

26. โครงกา
27. โครงกา
28. โครงกา

ภาวะโลก
29. โครงกา

2 หลักสู
      - อบรม

โปรแกร
      - อบรม

ดวย Vis
30. โครงกา

31. โครงกา
32. โครงกา

พระนคร
 

- งบ
 

1. โครงการว
2. โครงการ 
3. โครงการส

4. โครงการส

5. โครงการวิ
ทางดานวิ

 
 
 
 
 
 
 
 

โนโลยรีาชมงคลสุว

โคร
รเสริมสรางศัก
อบการ 
รฝกอบรมดาน
ามรูดานบัญชแี
รพัฒนาการผลิ
รเสวนาทางวชิ
รถายทอดควา
กรอน  
รอบรมความรู
สตร 
มการพัฒนาเว็บ
รมจัดการฐานข
มการพัฒนาซอ
sual Basic.Ne
รถายทอดใหค

รหลักสูตรมัคคุ
รฝกอบรมอาส
รศรีอยุธยา 

บประมาณเงินผ

โคร
วันวิทยาศาสต
ฝกอบรมครูวทิ
สัมมนาใหควา

สูโลกอิเล็กทรอ

วเิคราะหและอ
วิศวกรรมโยธา 

รรณภมูิ

รงการ/กิจกรร
กยภาพเกษตรก

นบัญชีและการเ
และการเงิน 
ลิต ผลิตภัณฑที
ชาการเนื่องในวั
มรูและสรางคว

เกี่ยวกับโปรแก

บแอ็ปพลิเคชัน
อมูล MySQL 
ฟตแวรระบบง
t 
วามรูดานเทคโ

คเุทศกทองถ่ิน 
สาสมัครทองเที่

ผลประโยชน ป

รงการ/กิจกรร
ร 

ทยาศาสตร 
มรูทางดานวิศ

อนิกส 

ออกแบบโครงส

โครงการวิเคราะ

รม 
กรเพ่ือกาวสูกา

เงินใหแกเจาขอ

ท่ีใชในครัวเรือน
วันวิทยาศาสตร
วามตระหนักใน

กรมคอมพิวเตอ

นดวยภาษา PH

งานแบบ Clien

โนโลยีแมพิมพ

ยวจังหวัด

ระจําปงบประม

รม 

วกรรมโยธา 

สรางดวยคอมพิ

ะหและออกแบบโ

ารเปน

องธุรกิจท่ี

น 
ร 
นการลด

อร             

HP รวมกับ

t/Server 

พ 

มาณ 2552 

พิวเตอร

ครงสรางดวยคอ

งบประมาณ
81,20

60,40

130,00
111,98
172,00

78,60

160,00

214,00
200,00

งบประมาณ
100,00
30,00
45,00

15,00

63,00

มพิวเตอรทางดา

ณ หน
00 คณะบริห

สารสนเท
00 คณะบริห

สารสนเท
00 คณะวิทย
80 คณะวิทย
00 คณะวิทย

00 คณะวิทย

  

  

00 คณะวิศว
สถาปตยก

00 คณะศิลป
00 คณะศิลป

ณ หน
00 คณะวิทย
00 คณะวิทย
00 คณะวิศว

สถาปตยก
00 คณะวิศว

สถาปตยก
00 คณะวิศว

สถาปตยก

นวิศวกรรมโยธา

นวยงานท่ีรับผิ
หารธุรกิจและเท
ทศ 
หารธุรกิจและเท
ทศ 
ยาศาสตรและเท
ยาศาสตรและเท
ยาศาสตรและเท

ยาศาสตรและเท

กรรมศาสตรแล
กรรมศาสตร 
ปศาสตร 
ปศาสตร 

นวยงานท่ีรับผิ
ยาศาสตรและเท
ยาศาสตรและเท
กรรมศาสตรแล
กรรมศาสตร 
กรรมศาสตรแล
กรรมศาสตร 
กรรมศาสตรแล
กรรมศาสตร 

 

ผิดชอบ 
ทคโนโลยี

ทคโนโลยี

ทคโนโลยี 
ทคโนโลยี 
ทคโนโลยี 

ทคโนโลยี 

ละ

ผิดชอบ 
ทคโนโลยี 
ทคโนโลยี 
ละ

ละ

ละ



 

 

งานบริการวิ
 มหา
วิชาการที่เปน

1. โครงการจ
and gasi

2. โครงการวิ
    ใชไฟไนต
3. โครงการวิ
    ไฟนแบง
4. โครงการ 

 

 

 
 
งานบริการซ

ปกา
ไดจัดโครงกา
เ พ่ื อ เป นกา
ท่ีมุ งใหบริก
การเกษตรให
ในการทําปร
การซอมบํารุ
สรางรายได ก
ของชุมชนในพ

องคการบริห
องคการบริห
องคการบริห
องคการบริห
โรงเรียนมัธย
โรงเรียนบาน
วัดสะแก ตํา
องคการบริห
องคการบริห
องคการบริห

โครงการจัดตั้งโร

ชาการท่ีมีราย
าวิทยาลัยเทคโ
นประโยชนตอช

จัดต้ังโรงไฟฟา
fication) 
วจิัย “การศึกษ
ตเอลิเมนต” 
วจิัย “การศึกษ
ค” 
“ตนแบบพัฒน

ซอมเคร่ืองจักร
ารศึกษา 2552 ส
ารซอมแซมบํ
รสนองพระ
ารความรูแล
หแกเกษตรกร
ระโยชนเพ่ือส
รงเครื่องจักรก
การดําเนินกิจก
พ้ืนท่ีตางๆ สรปุ

หารสวนตําบลห
หารสวนตําบลน
หารสวนตําบลท
หารสวนตําบลด
ยมพระราชทาน
นหนองหมากฝ
บลธนู อําเภออ
หารสวนตําบลค
หารสวนตําบลเ
หารสวนตําบลด

รงไฟฟาพลังงานขยะ

ยไดเขามหาวิ
โนโลยีราชมงค
ชุมชน และสังค

ชือ่
าพลังงานขยะร

ษาปจจัยท่ีมีผลต

ษาอิทธิพลของแ

นาการบริหารจั

รกลการเกษต
สถาบันวิจัยและ
ารุงรักษาเครื่
ร าช ดํ า ริ พร
ะทักษะการซ
รและถือเปนก
สวนรวม การ
ลการเกษตรใ
กรรมไดรับควา
ปไดดังนี้ 

      สถา
หนองบัวใหญ อ
น้ําทรง อําเภอพ
ทากระดาน อํา
ดอนเจดีย อําเภ
นนายาว  
ฝาย อําเภอวัฒน
อุทัย จังหวัดพร
คลองเรือ อําเภอ
เสิงสาง อําเภอ
ดอนปรู อําเภอศ

ะระบบไพโรไลซิส แ

ทยาลัย 
คลสุวรรณภูมิ 
คม ดังนี้ 
อโครงการ 
ระบบไพโรไลซิ

ตอการดัดงอขึน้

แหวนจิกในการ

ัดการกลุมวิสา

ตร 
ะพัฒนา รวมมือ
รืองมือและเครื
ะบาทสม เด็
ซอมบํารุงรัก
ารปลูกจิตสํานึ
เพ่ิมพูนความ
หกับชุนชน เพ
ามสําเร็จดวยดี

นที่ใหบรกิาร
อําเภอจัตุรัส จงั
ยุหะคีรี จังหวดั
เภอสนามไชย
อพนมทวน จังห

นานคร จังหวัดส
ระนครศรีอยุธย
อวิหารแดง  จังห
เสิงสาง จังหวัด
ศรีประจันต จังหว

ละแกสซเิคช่ัน (Pyro

ไดลงนามควา

ซิส และแกสซิเค

นรูปชิ้นสวนคว

รตัดเฉือนเพ่ือล

หกิจชุมชนสูค

อกับมูลนิธิพระด
รื่องจักรกลเก
จพระ เจ า อ ยู
ษาเครื่องจัก
นึกใหแกนักศึก
มรูและทักษะด
พ่ือนํามาสราง
ดีและเปนท่ีตอง

งหวัดชัยภูมิ  
ดนครสวรรค 
เขต จังหวัดฉะ
วัดกาญจนบุรี 

สระแกว  
ยา  
หวัดสระบุรี  
ดนครราชสีมา 
วัดสุพรรณบุรี 

olysis and gasificat

ามรวมมือกับห

คชั่น (Pyrolysi

วามแข็งสูงโดย

ลดครีบโดยวิธี

วามยั่งยืน” 

ดาบส 
ษตร   
ยู หั ว           
รกล
กษา   
ดาน      
งงาน 
งการ

ะเชิงเทรา       

 

tion)

หนวยงานอ่ืนๆ

หนว
s บริษทั

จํากัด
 สถาบั

สถาบั

สํานัก
พระน

     

28  มิถุนา
26 กรกฎา

    30 สิงหา
27  กันยาย
25 ตุลาค
29 พฤศจิ
24 ธันวา
24  มกราค
28 กุมภา
25  เมษาย

โครงการซอมแ
เครื่

รายง

ๆ เพ่ือดําเนินกิ

ยงานท่ีลงนามค
ท ไทรนอย เพา
ด 
บันไทย-เยอรมนั

บันไทย-เยอรมนั

กงานอุตสาหกร
นครศรีอยุธยา 

วันที่ใหบรกิา
ายน  2552 
าคม 2552 
คม  2552 
ยน  2552 
ม 2552 
จิกายน 2552 
คม 2552 
คม  2553 
าพันธ  2553 
ยน  2553 

แซมบํารุงรักษาเครื่
องจักรกลเกษตร 

งานประจาํป 2552

จกรรมบริการ

ความรวมมือ 
าเวอรกรีน 

น 

น 

รรมจังหวัด

าร

รองมือและ
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ศูนย
มหา

กระทรวงวิท
คําปรึกษาดาน
และถายทอด
ขบวนการผลิ
ชีวิตในสังคมใ

 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โนโลยรีาชมงคลสุว

           การทํ

       

        อบรมปลูก

แหลงใแหลงใ

ยคลีนิคเทคโน
าวิทยาลัยเทค
ยาศาสตรและ
นเทคโนโลยีแล
เทคโนโลยีสูชุ
ต เพ่ิมมูลคาสิ
ใหดีขึ้น 

รรณภมูิ

าแชมพู      

        การทําขน

กพืชไรดิน        

ใหบริการทใหบริการท

นโลยี 
คโนโลยีราชม
ะเทคโนโลยี เ
ละบริการขอมูล
ชมชน โดยก
นคาและผลิตภั

              การ

นมทองมวน       

             การทํ

ทางวิชากาทางวิชากา

มงคลสุวรรณ
มื่อวันท่ี 21 ธั
ลผลงานวิจัยเผ
ารฝกอบรม ทํ
ภัณฑ เพ่ือเปน

รทํานํ้ายาปรับผาน

                   ก

าไขเยี่ยวมาและไ

ารและวิชาารและวิชา

ณภูมิ ไดลงนา
ธันวาคม 2552
ผยแพรความรูแ
ทําการวิจัยและ
นการผลักดันให

นุม               

การทําขนมพายแ

ไขเค็ม            

าชีพาชีพ  

มความรวมมื
2 และไดจัดตั้
และสรางความ
ะพัฒนาตอยอด
หเกิดการพัฒนา

       การทําไส

และพิซซา          

             การทํา

มือดานการถา
ั้งศูนยคลีนิคเท
มเขาใจทางดาน
ดรวมกันเพ่ือแ
าเศรษฐกิจในช

สกรอก           

            

าซาลาเปา 

ายทอดเทคโ
ทคโนโลยีขึ้น
นวิทยาศาสตรแ
กปญหาในทอ
ชุมชนและเสริม

นโลยีรวมกับ
เพ่ือใหบริการ
และเทคโนโลยี
งถ่ิน ปรับปรุง
มสรางคุณภาพ

บ
ร
ยี
ง
พ
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ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการผลิต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดต้ังศูนยถายทอดเทคโนโลยีการผลิตรวมกับอุตสาหกรรมพัฒนา
มูลนิธิสถาบันไทย-เยอรมัน เพ่ือใหบริการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกบุคลากรภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ชุมชน 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมกันวิจัยหรือสรางมูลคาเพ่ิมจากงานวิจัยและการใหบริการแกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษา คณาจารย นักวิจัยของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ 

ศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจัดต้ังจากโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการออกแบบแมพิมพและชิ้นสวนอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงคเพ่ือมุงเนน    
การพัฒนาและฝกอบรมอยางตอเนื่องในดานเทคโนโลยีแมพิมพโลหะ แมพิมพพลาสติก การวิเคราะหเพ่ือแกปญหาดานการ
ออกแบบแมพิมพ และการบริการทางวิชาการแกสถานประกอบการอุตสาหกรรมแมพิมพและชิ้นสวนอุตสาหกรรม รวมถึงการ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรการศึกษาตางๆ ดังนี้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาชางผลิตเคร่ืองมือและแมพิมพ 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

ขณะเดียวกันทางศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ  ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันไทย-เยอรมัน ใหจัดต้ังเปนศูนยเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานแมพิมพปมตัดโลหะ (Stamping Die) เพ่ือสรางศักยภาพและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตในลักษณะรูปแบบของ
การใหคําปรึกษา การแกไขปญหา อบรม สัมมนา การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดทําเอกสารทางวิชาการและการเสาะแสวงหา
เทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงเปนศูนยกลางในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย
ตางๆท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและชวยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศทางดาน
เทคโนโลยีแมพิมพปมตัดโลหะ (Stamping Die) ซึ่งมีวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกันกับศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ จึงไดจัดต้ังศูนย
เชี่ยวชาญเฉพาะทางดานแมพิมพปมตัดโลหะ (Stamping Die) เปนสวนหนึ่งของศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ 
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-  ศูน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก

เค

โนโลยรีาชมงคลสุว

นยเทคโนโลยแี

เคร่ืองเปา
INJECTION B

โรงงานป
การผลิตแมพิมพโ

คร่ืองฉีดพลาสติก          

หองปฏิ
การออกแบบ

รรณภมูิ

แมพิมพ 

พลาสติก ขนาด 500 cc
LOW MOLDING MACH

ฏิบัติการฝกอบรม
โลหะและแมพิมพ

                     PPLLAASSTTIICC  IINNJJEECCTT

บัติการฝกอบรม 
และผลิตแมพิมพ

c. 
HINE 

ม 
พพลาสติก

TTIIOONN  MMOOLLDDIINNGG MACHINE

พโลหะ 

ขน
E 

นาด 150 ตัน 

โรง
การผลิตแม

หองป

งานปฏิบัติการฝก
พิมพโลหะและแม

ฏิบัติการคอมพวิ
CAD/CAM/CA

ขนาด 80 ตัน 

กอบรม 
มพิมพพลาสติก 

วเตอรดาน 
AE 
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รายงานประจาํป 2552

 
ศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟา 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดต้ังศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟาขึ้นเพ่ือใหนักศึกษาได
พัฒนาคุณภาพดานทักษะในการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการควบคุมไฟฟา โดยใชส่ือการสอนประเภทชุดทดลอง 
Virtual Instrument และ Industrial software for Control system เปนศูนยฝกอบรมระดับภูมิภาค และเปนศูนยศึกษา คนควา 
และวิจัย พัฒนาอุปกรณการสอน และหนวยใหบริการทางวิชาการในการเปนสถานที่ฝกอบรมสําหรับสถานประกอบการที่
ตองการเทคโนโลยี ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนศูนยกลางสําหรับการพัฒนาบุคลากรระหวางสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ เปนการสรางเครือขายใน สายงานการควบคุมระบบไฟฟา แลกเปล่ียนประสบการณ ท้ังจากการสอน 
การวิจัย การปฏิบัติงานและการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟา หองเรียน Virtual Instrument Platforn

ศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟา หองเรียน Elvis
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มหา
ระหวางมหาวิ

1. 
เปน

มงคลสุวรรณภ
 
  
 
 
 
 
 
2.  จ
เพ่ือ

ตางๆ และหน
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  

หนวยงาน อง

 

โนโลยรีาชมงคลสุว

การใหการให

าวิทยาลัยเทคโ
วทิยาลัยกับคณ
ขาวสารทางอิ

นการเผยแพรข
ภูมิ คือ http://w

จุลสารราชมงค
อเผยแพรขาวส
นวยงานภายนอ

การจัดทําหนัง
งคกรและสถาบั

รรณภมูิ

หบริการขอบริการขอ

โนโลยีราชมงค
ณาจารย เจาหน
อนเตอรเน็ต   
อมูลขาวสารตา

www.rmutsb.ac

คลสุวรรณภูมิ 
สารการจัดกิจก
อกอยางตอเนือ่

งสือ เพ่ือประช
บันการศึกษาท้ัง

อมูลขาวสอมูลขาวส

คลสุวรรณภูมิ 
นาท่ี นักศึกษา 

างๆ ของมหาวิ
c.th 

กรรมดานตางๆ
อง 

ชาสัมพันธขาว
งในประเทศแล

าราร  

มีการใหบริกา
และหนวยงาน

วทิยาลัยโดยจัด

ๆ และความเค

วสารการจัดกิจ
ละตางประเทศ

 

ารขอมูลขาวสา
นภายนอก ดังนี้

ดทําโฮมเพจของ

คล่ือนไหวภายใ

จกรรม และโค

ารเพ่ือการประ
นี้ 

งมหาวิทยาลัยม

ในมหาวิทยาลั

ครงการความร

ะชาสัมพันธแล

มหาวิทยาลัยเท

ลัยเผยแพรไปยั

รวมมือของมห

ละเปนส่ือกลาง

ทคโนโลยี ราช

ยังสถานศึกษา

หาวิทยาลัยกับ

ง

ช

า

บ



 

 
 
 
 
 

พันนธกิจดดานทําน

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นุบํารุงศิลปวััฒนธรรรม 
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ประเด็นยทุ
เปา
กลย
1.  สื
2. ป
3. ส

 

 
 มหา
อนุรักษส่ิงแวด
ของประเทศ 
ทําใหบุคลาก
เปนแกนนําสร
 นอก
ศิลปวัฒนธรร
ใหนักศึกษาใน
 ในร
 

1.  โครงการ
ทองถ่ิน 
2. โครงการพ

3. โครงการ

4. โครงการ ื
แผนดินสุวรร
5. โครงการศ
ศิลปวัฒนธร

 
 
 
 
 
 

โนโลยรีาชมงคลสุว

ทธศาสตร  : 
ประสงค  :  ป
ยุทธ  :   
สืบสานศิลปวัฒ
ปลูกจิตสํานึกดา
สรางเครือขายค

การการทําทํา

าวิทยาลัยเทคโ
ดลอม โดยยึด
ท้ังนี้ ทุกเขตพ้ื
รและนักศึกษา
รางสรรคสังคม
กจากนี้ มหาวิ
รม สงเสริมภูม
นฐานะเยาวชน
อบปงบประมา

ชื่อกิจกรรม

รศึกษาประวัตศิ

พัฒนาวิถีไทยชี

เลาขานตํานาน

สืบสานวัฒนธร
รณภูมิ 
ศูนยการเรียนรู
รรมและหัตถกร

รรณภมูิ

 สงเสริมและอ
ปลูกฝงคานิยมใ

ฒนธรรมไทยแล
านศิลปวัฒนธร
ความรวมมือดา

านุบํารุงศิลานุบํารุงศิล

โนโลยีราชมงค
แนวทางการป
พ้ืนท่ีไดจัดกิจก
าของมหาวิทย
มใหเขมแข็ง สา
วิทยาลัยเทคโน
ปญญาทองถ่ิน
นมีจิตสํานึกในก
าณ พ.ศ. 2552

ม 

ศาสตร

ชวีิตริมน้ํา 

นสุวรรณภูมิ 

รรมทองถ่ิน

รูทางศาสนา
รรมไทย 

อนุรักษศิลปวัฒ
ใหนักศึกษาแล

ละภูมิปญญาท
รรมไทยและภูมิ
านศิลปวัฒนธร

ลปวัฒนธลปวัฒนธ

คลสุวรรณภูมิ
ฏิบัติเพ่ือแสดง
รรมในชวงระย
ยาลัยไดมีกิจกร
ามารถดํารงอยูไ
นโลยีราชมงค
นและอนุรักษส่ิ
การอนุรักษศิลป
 มหาวิทยาลัยไ

สถาน

จังหวัดพระน

จังหวัดพระน

มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ

ฒนธรรมไทยแล
ละชุมชนในการ

ทองถ่ิน 
มปิญญาทองถ่ิ
รรมไทยและภมูิ

ธรรมรรม  

ไดดําเนินงาน
งความจงรักภัก
ยะเวลาที่สอดค
รรมรวมกับชุม
ไดอยางยั่งยืนต
คลสุวรรณภูมิ 
สงแวดลอม โดย
วัฒนธรรมไทยแ
ไดดําเนินการท

นท่ีดําเนินกิจก

นครศรีอยุธยา

นครศรีอยุธยา

ลัยเทคโนโลยีรา

ลัยเทคโนโลยีรา

ลัยเทคโนโลยีรา

ละภูมิปญญาทอ
รอนุรักษทํานุบํ

น 
มิปญญาทองถ่ิน

ทํานุบํารุงศิลป
กดีตอชาติ ศาส
คลองกับวันสําค
ชน เพ่ือใหมห
ตามทฤษฎีเศร
มีนโยบายให
ยใหมีการประย
และนําประสบก
ทํานุบํารุงศิลปว

กรรม 

าชมงคล

าชมงคล

าชมงคล

องถ่ิน 
ารุงศิลปวัฒนธ

น 

ปวัฒนธรรม สง
สนา พระมหาก
คัญและเทศกา
หาวิทยาลัยเทค
รษฐกิจพอเพียง
มีการสอดแทร
ยุกตเขากับราย
ารณดังกลาวไป
วัฒนธรรม โดย

ระยะเวล
การจัดกิจก

30 มี.ค.5
24 มิ.ย.5
30 มี.ค.5
24 มิ.ย.5
 29 ธ.ค.5

 29 ธ.ค.5

4,23 ธ.ค.
5 พ.ย.5

5,9 ก.ย.5

ธรรมไทย 

งเสริมภูมิปญญ
กษัตริย อันเปน
าลประเพณีอัน
คโนโลยีราชมง
ง  
รกแนวคิดในก
ยวิชาท่ีเปดสอ
ปใชในการดําเนิ
ยการจัดกิจกรร

ลา 
กรรม 

จ
ผูเข

52 
52 
52  
52 
51  

51  

51 
2 
52 

ญาทองถ่ินและ
นสถาบันสูงสุด
ดีงามของไทย
งคลสุวรรณภูมิ

การทํานุบํารุง
น เพ่ือปลูกฝง
นชีวิตตอไป 
รมตางๆ ดังนี้ 

จํานวน
ารวม (คน) 

199 

200 

205 

510 

1,064 

ะ
ด
ย  
ม ิ

ง
ง 



 

 

6. โครงการ
ทองถ่ิน 

7. โครงการจ

8. โครงการวิ
วิถีชีวิตไทย 
9. โครงการ

10. โครงกา
สืบสานศิลป
11. โครงกา
จริยธรรม  

12. โครงกา
จริยธรรม 

13. โครงกา
ส่ิงแวดลอม 
14. โครงกา
สรางเครือขา

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกิจกรรม

แหลงเรียนรูเชิ

จัดพิพิธภัณฑเ

วจิัยภูมิปญญา

สงเสริมเอกลัก

รราชมงคลสุวร
วัฒนธรรมไทย
รอบรมสอนแท

รเขาคายคุณธ

รสัมมนาทางวั

รแลกเปล่ียนวัฒ
ายในประเทศ 

ม 

ชงวัฒนธรรม

เกษตรกรรม 

าและ 

กษณทองถ่ิน 

รรณภูมิรวมใจ
ย ครั้งท่ี 4 
ทรกคุณธรรม 

รรม 

ัฒนธรรมและ

ัฒนธรรม

สถาน

มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลั
ราชอาณาจั

นท่ีดําเนินกิจก

ลัยเทคโนโลยีรา
(ท้ัง 4 ศูนย) 

ลัยเทคโนโลยีรา

ลัยเทคโนโลยีรา
  
ลัยเทคโนโลยีรา
  

ลัยเทคโนโลยีรา
  
ลัยเทคโนโลยีรา
  

ลัยเทคโนโลยีรา
  

ลัยเทคโนโลยีรา
  
ลัยพนมเปญ  
ักรกัมพูชา 

 

กรรม 

าชมงคล

าชมงคล

าชมงคล

าชมงคล

าชมงคล

าชมงคล

าชมงคล

าชมงคล

ระยะเวล
การจัดกิจก

 13 ม.ค.5
6 พ.ค.5

2 ก.ย.52,17 
 16 ธ.ค.5

24 มิ.ย.5

18 เม.ย.5
24 มิ.ย.5
19 ก.พ.5
5 ก.ย.52
26 ส.ค.5
4-6 ก.พ.5

3 มิ.ย.5
29 เม.ย.5
16 มิ.ย.5
29 ก.ค.5
2 ก.ย.52

3-6 ก.ย.5
2 ส.ค.52

31 ก.ค. -1 ส
3-6 ก.ย.5

26-27 มี.ค

9 มิ.ย.5

รายง

ลา 
กรรม 

จ
ผูเข

52 
2 
มิ.ย.52 
51  

52 

52  
52 
52  
2  
52 
52 

2 
52  
52  
52  
2 
52  
2 
ส.ค.52 
52 
ค.52 

2 

งานประจาํป 2552

จํานวน
ารวม (คน) 

440 

304 

315 

883 

1,009 

761 

516 

60 

14 
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15. โครงกา
พ้ืนบาน 
16. โครงกา
พระเทพรัตน

17. โครงกา
ตอทองถ่ิน 
18. โครงกา
เศรษฐกิจพอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

โนโลยรีาชมงคลสุว

ชื่อกิจกรรม

รสืบสานตํานา

รเฉลิมพระเกยี
นราชสุดา 

รยกยองผูบําเพ

รแหลงเรียนรู 
อเพียง” 

รรณภมูิ

ม 

นเพลง

ยรติสมเด็จ

พ็ญประโยชน

“ปรัชญา

สถาน

มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลั
สุวรรณภูมิ

นท่ีดําเนินกิจก

ลัยเทคโนโลยีรา

ลัยเทคโนโลยีรา
  

ลัยเทคโนโลยีรา
  
ลัยเทคโนโลยีรา

กรรม 

าชมงคล

าชมงคล

าชมงคล

าชมงคล

ระยะเวล
การจัดกิจก

4-6 ก.พ.5

7 พ.ค.5
2 ก.ย.52

24-26 ส.ค
1-30 ส.ค.
13 ก.พ.5

3 ธ.ค.52

ลา 
กรรม 

จ
ผูเข

52 

2 
2 
ค.52 
.52 
52 

2 

จํานวน
ารวม (คน) 

212 

571 

475 

963 



 

 
 
 
 
 
 
 

พันธกิกิจดาน

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นการบริริหารจัจัดการ 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

ประเด็นยทุธศาสตร  :  เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เปาประสงค  :   
1. เพ่ือผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
2. เพ่ือผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
กลยุทธ  : 
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
2. พัฒนาศักยภาพอาจารยในดานองคความรูทักษะ IT และภาษาตางประเทศ 
3. พัฒนาระบบเครือขาย IT และวิทยบริการ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษา 
4.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเพิ่มคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ  
 
การพัฒนาสงเสริมบุคลากร 
 ในปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ        
มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพไดจัดโครงการท่ีเพ่ิมศักยภาพใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัย  

1. การจัดอบรมตามโครงการของหนวยงานที่ไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2552 เพ่ือพัฒนาบุคลากรตาม       
ความจําเปนและตองการตามภาระงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยอิงแผนยุทธศาสตร  

2. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรท่ีจะเชื่อมโยงกับ Core competency โดยใชกระบวนการจัดความรู 
2.1 การอบรมหลักสูตรฝกอบรมทางไกลผานดาวเทียม  
2.2 การจัดอบรมเพ่ิมเติม Core Competency เปนมืออาชีพ ในหัวขอการบริหารผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 โดยจัดโครงการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 37 โครงการ ดังนี้ 
ท่ี ช่ือโครงการ หนวยงานท่ีรับผดิชอบ สถานท่ีจัดกิจกรรม 
1 โครงการ การเพ่ิมศักยภาพเพ่ือการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพของบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม บานพักนานาชาติ บานกรูด 

ต.ธงชัย อ.บางสะพาน  
จ.ประจวบคีรีขันธ 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร            
3 หลักสูตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

สาขาวิชาพืชศาสตร  
มทร.ส. ศูนยหันตรา 

3 โครงการวิพากษหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

ณ หองมหาราช  
อาคารสํานักวิทยบริการ ชั้น 3 
มทร.ส. ศูนยหันตรา 

4 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือพัฒนาองคกร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

อาคารท่ีพักสวัสดิการทหาร 
อากาศ จ.ประจวบคีรีขันธ 

5 โครงการ การพัฒนาทีมงานสูความเปนเลิศในการ
ใหบริการดานการศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จังหวัดนนทบุรี 

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํารางหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

หองประชุมวิศวกรรมศาสตรฯ
อาคาร 18 ชั้น 5  
มทร.ส. ศูนยนนทบุรี 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งท่ี 2 

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

ชั้น 1 อาคาร 5 เขตใต  
มทร.ส. ศูนยนนทบุรี 
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ท่ี ช่ือโครงการ หนวยงานท่ีรับผดิชอบ สถานท่ีจัดกิจกรรม 

8 โครงการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพบุคลากร
สายวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร จังหวัดระยอง 

9 โครงการสนับสนุนการเตรียมความพรอมนักศึกษาใน
การคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

คณะศิลปศาสตร หองประชุม LC104  
คณะศิลปศาสตร  
มทร.ส. ศูนยหันตรา 

10 โครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรเพ่ือพัฒนาองคกร” 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

อาคารท่ีพักสวัสดิการ ทอ. 
อาวมะนาว กองบิน 5 อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธ 

11 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน "การพัฒนา 
ศักยภาพการทํางานและเสริมสรางความสัมพันธของ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 2552" 

กองกลาง  
(งานอาคารสถานท่ี) 

ณ หาดทรายทอง รีสอรท 
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

12 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดต้ังกองทุน
สํารอง เล้ียงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง 9 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

กองบริหารงานบุคคล ณ หองประชุม ศูนย GIS 
อาคาร 5 ชั้น 3  
มทร.ส. ศูนยนนทบุรี  

13 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แผนปฏิบัติงาน กําหนด
สมรรถนะ (Competency) ตําแหนงงานของบุคลากร
สายวิชาการ 

กองบริหารงานบุคคล ณ หองมหาราช  
อาคารสํานักวิทยบริการ ชั้น 3 
มทร.ส. ศูนยหันตรา 

14 โครงการ เรื่อง การกําหนดสมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

กองบริหารงานบุคคล ณ หองประชุมชั้น 4  
สํานักงานอธิการบดี มทร.ส. 

15 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง แผนปฏิบัติงาน กําหนด
สมรรถนะ (Competency) ตําแหนงงานของบุคลากร
สายวิชาการ (จัดทุกวันพุธ) 

กองบริหารงานบุคคล มทร.ส. 

16 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง โครงการการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรสํานักงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

กองบริหารงานบุคคล ณ โรงแรมพัทยาปารค บีช   
รีสอรท จังหวัดชลบุรี 

17 โครงการ เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงาน  
Performance management  ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

กองบริหารงานบุคคล หองประชุมเจาพระยา  
มทร.ส. ศูนยวาสุกรี  
 

18 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
ผูเกษียณอายุราชการ "พัฒนาชีวิตดวยแนวคิด 
เชิงคุณธรรม" 

กองบริหารงานบุคคล ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

19 โครงการประชุมเตรียมการบริหารงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2553 และมอบนโยบายการจัดทําคําเสนอ
ของบประมาณเงินผลประโยชน (เงินรายได) ประจําป 
2553 

กองนโยบายและแผน ณ หองประชุมชั้น 4  
สํานักงานอธิการบดี มทร.ส. 

20 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกําหนด
วิสัยทัศนและกลยุทธใหมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

กองนโยบายและแผน มทร.ส. ศูนยหันตรา 
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ท่ี 
21 โครงก

ครั้งท่ี 
22 โครงกา
23 โครงก

การศึก

24 โครงก
สถานศึ

25 โครงก
ประจาํ

26 โครงกา
สวนรว

27 โครงก

28 โครงก
มาตรฐ

29 โครงก
เทคโน

30 โครงก
พัฒนา

31 โครงก

32 โครงก
วิชากา

33 โครงก
วิชากา

34 โครงก
ผูนําทา

35 โครงก
ท่ีเนนผู

36 โครงก
ลงทะเ

37 โครงก

  
 
 
 

โนโลยรีาชมงคลสุวร

ารแขงขันกีฬา
36 รอบคัดเลือ
ารกีฬามหาวิทยา
ารประชุมพิจา
กษาภายใน ระ

ารฝกอบรมผูป
ศึกษาระดับอุด
ารตรวจประเมิ
าปงบประมาณ 
ารอบรมเชงิปฏบิ
วมของนักศึกษา
ารการอบรมกา

ารชี้แจงหลักสู
ฐานสหกิจศึกษ
ารพัฒนาศักยภ

นโลยีสารสนเทศ
ารประชุมสัมม
างานดานวิชาก
ารอบรม"การวั

ารสัมมนาเชิงป
ารและงานวิจัย
ารสัมมนาเชิงป
าร 
ารพัฒนาศักยภ
างวิชาการ 
ารสัมมนาเชิงป
ผูเรียนเปนสําคั
ารอบรมเชิงปฏิ
บียนใช งบประ
าร A Visiting 

รรณภมูิ

ช่ือโครงการ 
ามหาวิทยาลัยแ
อก 
าลัยแหงประเทศ
รณารางคูมือก
ดับอุดมศึกษา 

ประเมินคณุภาพ
มศึกษาเพ่ือขย
มนิกิจกรรม 5 ส

2552 
บัติการสงเสริมค
าในกิจกรรมประก
ารบริหารความ

สตรเตรียมความ
ษา 
ภาพบุลากรดา
ศ 
มนาระบบงานท
การ 
วดัและประเมนิ

ปฏิบัติการ"การ
และพัฒนาส่ือก
ปฏิบัติการอาจ

ภาพบุคลากรแ

ปฏิบัติการ"การ
คญั" 
ฏิบัติการ การใ
ะมาณประจําป
Professor 

แหงประเทศไท

ศไทย (รอบมหกร
การประกันคุณภ
มทร.ส. 

พการศึกษาภา
ยายผล หลักสูต
ส  

ความรูและการมี
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมีระบบ
และกลไกในการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ ไดแก การประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม 5 สงผลให
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทางดานวิชาการและการบริหารจัดการอยางรวดเร็ว โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ  
ดังนี้ 
 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสําคัญ ไดแก 
 
กิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสําคัญ 
ท่ี ช่ือโครงการ หนวยงานท่ีรับผดิชอบ สถานท่ีจัดกิจกรรม 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมความรูและการ 

มีสวนรวมของนักศึกษาในกิจกรรมประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สํานักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนยหันตรา วันท่ี 27-28 
มิถุนายน 2552  

2 โครงการความรวมมือการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ระหวางองคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

กองพัฒนานักศึกษา 
รวมกับสํานักคุณภาพ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 
วันท่ี 10-11 กรกฎาคม 2552 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมความรูและการมีสวนรวม
ของนักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2552 
ณ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศูนยวาสุกรี 

4 โครงการประชุมพิจารณารางคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 

สํานักคุณภาพการศึกษา ณ  หองประชุม GIS  
อาคาร 5 ชั้น 3 ศูนยนนทบุรี 
วันท่ี 15 ธนวาคม 2552 

5 โครงการประชุมทบทวนระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

สํานักคุณภาพการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี 
ศูนยหันตรา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
วันท่ี 15-16 กุมภาพันธ 2553 

6 โครงการฝกอบรมผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเพ่ือการขยายผล (หลักสูตรท่ี 3)  

สํานักคุณภาพการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี 
ศูนยหันตรา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
วันท่ี 26-28 เมษายน 2553 
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ท่ี ช่ือโครงการ หนวยงานท่ีรับผดิชอบ สถานท่ีจัดกิจกรรม 
7 โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2552 

สํานักคุณภาพการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี 
ศูนยหันตรา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

8 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเครือขายความรวมมอืดานการ
ประกนัคุณภาพ 

กองพัฒนานักศึกษา 
รวมกับสํานักคุณภาพ
การศึกษา 

อาคารสํานักงานอธิการบดี 
ศูนยหันตรา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
วันท่ี 12 พฤษภาคม 2553 

9 โครงการประชุมชี้แจงเรื่อง ระบบและกลไกการให
ความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

หองประชุมสุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนยนนทบุรี 

10 โครงการจัดกิจกรรม QA ใหนักศึกษา                       
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนยนนทบุรี  

11 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายความรวมมือดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

กองพัฒนานักศึกษา 
รวมกับสํานักคุณภาพ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ   

ตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันประจําปการศึกษา 2552 ไดดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันท่ี 1 - 3 กันยายน 2553 ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดกําหนดไว ซึ่งประกอบดวย 40 ตัวบงชี้ โดยมีเกณฑการแปลผลดังนี้ 

คาระดับคะแนน ผลการประเมิน 
<= 1.50 การดําเนินงานของสถาบันยังไมไดคุณภาพ 

1.51 – 2.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับพอใช 
2.01 – 2.50 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดี 
2.51 – 3.00 การดําเนินงานของสถาบันไดคุณภาพในระดับดีมาก 

โดยคณะกรรมการไดรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิในภาพรวม ท่ีระดับคะแนน 2.58 ซึ่งอยูในระดับดีมาก โดยมีผลการดําเนินงานในดานกระบวนการอยูในเกณฑดีมาก
ท่ีคาระดับคะแนน 2.86 และดานผลผลิตอยูในเกณฑดี ท่ีคาระดับคะแนน 2.38 แตจะมีปญหาในดานปจจัยนําเขาอยูในเกณฑ
พอใช ท่ีคาระดับคะแนน 2.00 รายละเอียดผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 

สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และ

แผนการดําเนินการ 
0.00 3.00 2.00 2.50 ดี 

2.  การเรียนการสอน  1.00 2.80 2.25 2.17 ดี 
3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  0.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก 
4.  การวิจัย  3.00 3.00 1.00 2.50 ดี 
5.  การบริการวิชาการแกสังคม  3.00 2.00 2.33 2.40 ดี 
6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  0.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก 
7.  การบริหารและการจัดการ  3.00 2.80 3.00 2.89 ดีมาก 
8.  การเงินและงบประมาณ  0.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก 
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  0.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.00 2.86 2.38 2.58 ดีมาก 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี   
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา   

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

มาตรฐานท่ี 1  ดานคุณภาพบัณฑิต 0.00 0.00 2.25 2.25 ดี 
มาตรฐานท่ี 2  ดานการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา 

3.00 2.90 2.80 2.88 ดีมาก 

ก. ดานธรรมาภิบาลของการบริการ
การอุดมศึกษา 

1.80 2.78 2.00 2.33 ดี 

ข. ดานพันธกิจของการบริหาร 
การอุดมศึกษา 

0.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 2.00 2.86 2.38 2.58 ดีมาก 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี     

ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ   

มุมมองดานการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.83 2.38 2.50 ดี 
ดานกระบวนการภายใน 0.00 2.86 2.67 2.80 ดีมาก 
ดานการเงิน 3.00 3.00 0.00 3.00 ดีมาก 
ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 1.67 2.83 2.00 2.36 ดี 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง 2.00 2.86 2.38 2.58 ดีมาก 
ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี     

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ 
องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
จุดแข็ง 
 1. มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขมแข็งมีความรูดานการบริหารการศึกษา มีองคประกอบท่ีหลากหลายเอื้อตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

2. อธิการบดีมีการสนใจดานการประกันคุณภาพการศึกษาและมีภาวะผูนํา มีการบริหารจัดการแบบการกระจายอํานาจ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีการติดตามดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามเปาหมายที่วางไว   
องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยฯ มีปรัชญาในการเรียนการสอนชัดเจน คือ การผลิตบัณฑิตท่ีเปน "คนดี มีความรู รักสูงาน" และมี
การกําหนดอัตลักษณอยางชัดเจน ไดแก "Hands on มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Technology-based Teaching and 
Training และ Professional-oriented" 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีแผนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีตัววัดท่ีเปนรูปธรรม 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ทบทวนกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ใหความรูความเขาใจการบริหารหลักสูตรและนําเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

มาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
2. การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการวิจัยในชั้นเรียนท่ีตอบปรัชญาและวิสัยทัศนใหตรงประเด็น

มากขึ้น 
3. กระบวนการในการกํากับ และติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอยางเปนระบบ มีหลักฐานประกอบกํากับอยาง

ชัดเจน แทนการใชการตอบแบบประเมิน 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลใหตอบสนองตัวบงชี้ท่ีเปล่ียนแปลงของ สกอ. 
องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
จุดแข็ง 

1.  องคการนักศึกษามีความพรอมในการดําเนินงาน และนักศึกษาไดรับประโยชนตอการเขารวมบริหารงานกิจการนักศึกษา 
2. มีการจัดบริการแกนักศึกษาครบทุกดานเปนไปตามเกณฑ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. พัฒนาระบบเก็บขอมูลและวิเคราะหผลการดําเนินงานในภาพรวมของสถาบัน และจัดเก็บหลักฐานในดานการนําผล

การประเมินไปพัฒนากิจการนักศึกษาใหครบวงจร PDCA  
2. สถาบันควรจัดทําแผนการพัฒนาประสบการณวิชาชีพใหแกศิษยเกา อยางตอเนื่อง 

 3. เพ่ิมชองทางการดําเนินงานดานศิษยเกาสัมพันธ โดยรวมมือกับนักศึกษาปจจุบันเพ่ือจัดทําขอมูล ดานสารสนเทศ
แกศิษยเกาแนวทางเสริมจุดแข็ง 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
จุดแข็ง  

1. มหาวิทยาลัยมีความรวมมือในการทําวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
จุดท่ีควรพัฒนา   

1. ผลงานวิจัยของอาจารยอยูในระดับดี จึงควรสงเสริมใหนําไปตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมการถูกนําไป
อางอิงทางวิชาการ 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย เชน ประกาศรางวัลประจําปสําหรับนักวิจัยดีเดน ยอดเยี่ยม 
และมอบรางวัลหรือใหเขารับพระราชทานรางวัลในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรสําหรับผูท่ีมีผลงานที่มีคุณภาพและปริมาณ
สูงสุดในสถาบัน 

3. ควรมีการจัดการความรูดานการวิจัย เพ่ือสรางกลุมงานวิจัยเฉพาะทางที่มีศักยภาพในการทําวิจัยโครงการขนาดใหญ 
ท่ีสามารถดึงดูดเงินวิจัยจากภายนอก 
องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
จุดแข็ง  

1. คณาจารยสวนใหญมีบทบาทในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
2. งานบริการวิชาการมีความหลากหลายที่เปนประโยชนตอสังคม และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยตั้งอยู 

จุดท่ีควรพัฒนา   
ควรจัดทําแผนบูรณาการเชื่อมโยงงานบริการวิชาการเขากับภารกิจดานอื่นๆ 
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องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

มีนโยบายแผนงานและกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินงาน มีการรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในระดับชาติและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไปสูนานาชาติ รวมท้ังมีความพยายามท่ีจะสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม
ดานประเพณีการแตงงานเพ่ือบูรณาการกับการใหบริการแกสังคมในการใชเรือนไทยเพ่ืองานมงคลสมรส 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ยกระดับของมาตรฐานดานวัฒนธรรมดานการแตงงานที่ศึกษาไปสูมาตรฐานระดับชาติ โดยเชิญผูเชี่ยวชาญที่ไดรับ
การยอมรับมาเปนท่ีปรึกษา 
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

1. กรรมการสภามีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพและไดรับการยอมรับจากประชาคม 
2. อธิการบดีมีภาวะผูนําสูง ในการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล มีการกระจายอํานาจในรูปของคณะกรรมการ 
3. อาจารยมีศักยภาพ มีความรักในองคกร มีความกระตือรือรน เพ่ือพัฒนาองคกร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. บุคลากรสายสนับสนุนไมมีความมั่นคงในอาชีพ ตองการไดรับการบรรจุ 
2. ควรนําผลการประเมินของการจัดการความรูไปวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนการจัดการความรูใหครบทุกภารกิจและทุกคณะ 

และเปนไปตามระบบ PDCA  
3. แผนพัฒนาบุคลากรควรทําเปนรูปเลมใหครอบคลุมในสายงาน เพ่ือพัฒนาและดํารงไวบุคลากรที่มีคุณภาพ เชน 

แผนอัตรากําลัง แผนการใชทรัพยากรรวมกัน แผนสวัสดิการ และดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   
 1. มหาวิทยาลัยสามารถบริหารเงินใหเพ่ิมมูลคา โดยกระจายการลงทุนท้ังระยะส้ันและระยะยาวในหลายสถาบัน
การเงิน เพ่ือกระจายความเส่ียง 

2. มีการใชทรัพยากรบุคลรวมกันโดยอาจารยจากคณะเดียวกันสามารถชวยงานสอนในศูนยอ่ืนๆ ท่ีมีจํานวนนักศึกษามากได 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1.  มหาวิทยาลัยสามารถหารายไดเพ่ิมจากงานฟารมและการแปรรูปผลิตผล โดยตองมีการสนับสนุนเงินทุนเริ่มตนและ
บุคลากร ซึ่งสวนหนึ่งจะเปนการเสริมสรางประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยสามารถลดคาใชจายในการบํารุงรักษาพ้ืนท่ี อาคารสถานท่ีและอุปกรณตางๆ โดยการจางนักศึกษาทํางาน 
เชน การดูแลภูมิทัศน การทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ การซอมแซมอาคารสถานที่ ซึ่งจะเปนการเสริมสรางประสบการณ
วิชาชีพใหแกนักศึกษา 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรนําผลการใชมาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคมาวิเคราะหใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 
2. ควรมีการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
3. ควรทําระบบบัญชี 3 มิติ 
4. ควรทําระบบฐานขอมูล online ใหสมบูรณ 

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดท่ีควรพัฒนา  

1. ควรเรงรีบประเมินความเส่ียงของระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยในการประเมินระดับสาขาวิชา คณะ และ
สถาบันดวยเกณฑใหมของ สกอ. และภายนอกของ สมศ. และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมโครงสรางหนวยงาน 
กําลังคนและระบบการจัดเก็บขอมูล  
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2. การจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาควรจัดทําในรูปแบบรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินตนเอง 
และควรมีขอมูลท่ีแสดงจุดเดนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เพราะรายงานจะถูกเผยแพรตอสาธารณชน 

3. ควรปรับปรุงระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากปจจุบันมีบุคลากรจํานวนนอย อยางไรก็ตาม
ถามหาวิทยาลัยมีขอจํากัดดานบุคลากรสามารถนําหนวยงานที่มีภารกิจตามเกณฑการประเมินมารับผิดชอบเฉพาะตัวบงชี้ท่ี
เกี่ยวของได แตตองมีความเขาใจใหถองแท และมีระบบกํากับติดตามท่ีเขมแข็ง มีการกําหนดขอมูลท่ีตองจัดเก็บใหชัดเจน 

 

ขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพ 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพพบวาปจจัยนําเขาอยูในเกณฑพอใช อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการอยูในระดับดีมาก จึงสงผลใหผลผลิต/ผลลัพธอยูในระดับดี อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากภาพรวม 
พบวามหาวิทยาลัยตองเรงรีบจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหรองรับการประเมินคุณภาพภายในของปการศึกษา 2553  
เพราะสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเปล่ียนแปลงเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาใหมและเกณฑใหมนี้มีความเขม
เรื่องหลักสูตรและการประกันคุณภาพหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินลงระดับรายวิชาหลายตัวชี้วัด อีกท้ังในสวนของปจจัยนําเขา
ดานคุณภาพอาจารยมหาวิทยาลัยฯ ตองมีแผนในการพัฒนาอยางตอเนื่อง และกระบวนการในการบริหารการศึกษาตองมีการ
ทบทวนวิธีการดําเนินงาน และการประกันคุณภาพหลักสูตร การจัดเก็บขอมูลเพ่ือใชในการกํากับติดตาม ควรมีการปรับปรุง
กระบวนการกํากับ ติดตามและปองการการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย และขณะนี้มหาวิทยาลัยไดเริ่มปการศึกษา 2553 
มาหลายเดือนแลว ประกอบกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาวะปจจุบัน ถาตองรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาดวยเกณฑใหมของ สกอ. นับวามีความเส่ียงสูง เนื่องจากเกณฑประเมินปการศึกษา 2552 ท่ีประเมิน
ครั้งนี้ไดนํามาใช 3 ปแลว แตระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ยังรองรับการประเมินครั้งนี้ไดในระดับไมดี
เทาท่ีควร จึงจําเปนตองพัฒนาใหเขมแข็งและสรางความเขาใจใหผูเกี่ยวของ รวมท้ังเก็บขอมูลหลักฐานใหเปนระบบ  

มหาวิทยาลัย ฯ มีปรัชญาในการเรียนการสอนชัดเจน คือ การผลิตบัณฑิตท่ีเปน "คนดี มีความรู รักสูงาน" และมีการ
กําหนดอัตลักษณอยางชัดเจน ไดแก "Hand on มุงเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Technology-based Teaching and Training 
และ Professional-oriented" จึงควรใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ       
ท่ีกําหนด โดยใหตัวบงชี้ครอบคลุมท้ังปจจัยปอนเขา กระบวนการและผลผลิต/ผลลัพธ ซึ่งท้ังปรัชญาในการเรียนการสอนและ  
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกับการผลิตบัณฑิตใหมีลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคท่ี สกอ. กําหนด 

 

ขอสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา   
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษามีผลการประเมินเหมือนขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพ ท้ังนี้เพราะตัว

บงชี้ท่ีนํามาวิเคราะหนั้นตรงกัน และตรงกับมุมมองดานการบริหารจัดการดวยเชนกัน  ดังนั้นจึงมีปจจัยนําเขาอยูในเกณฑพอใช  
และมีกระบวนการอยูในระดับดีมาก จึงสงผลใหผลผลิต/ผลลัพธอยูในระดับดี มหาวิทยาลัยควรนําผลการประเมินไปวิเคราะห
ปจจัยปอนเขาซึ่งอยูในเกณฑพอใช ไดแก สัดสวนระหวางอาจารยและนักศึกษา วุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารย เงินสนับสนุนการวิจัยตออาจารย จํานวนอาจารยท่ีใหบริการวิชาการดานวิชาการและวิชาชีพ และศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลในพันธกิจ ท้ัง 4 ดาน ถึงแมมหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหอาจารยไปศึกษาตอ รวมท้ังสนับสนุนใหอาจารยขอ ตําแหนง
ทางวิชาการ ก็ตาม แตผลจะมีความกาวหนาดานตําแหนงผูชวยศาสตราจารยเพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาสงเสริมใน
กระบวนการทั้งดานสงเสริมการจัดทําตําราและทุนวิจัย รวมท้ังยกยองชมเชยและรางวัลเพ่ือเสริมแรงจูงใจ  ในขณะเดียวกันเมื่อ
รับบุคลากรสายวิชาการควรรับวุฒิปริญญาเอก 

 

ขอสรุปตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 
ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการมีผลการประเมินเหมือนขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพและตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา ท้ังนี้เพราะตัวบงชี้ท่ีนํามาวิเคราะหนั้นตรงกัน ดังนั้นจึงมีปจจัยนําเขาอยูในเกณฑพอใชและมี
กระบวนการอยูในระดับดีมาก จึงสงผลใหผลผลิต/ผลลัพธอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาจากตัวบงชี้ดานการบริหาร พบวา
มหาวิทยาลัยฯ ควรมุงเนนการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูและดานระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนา
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพัฒนาบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงบริหาร   
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การพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
 
ตามท่ีภาครัฐโดย ก.พ.ร. ไดกําหนดใหทุกสวนราชการ รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

และทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชา ในลักษณะของคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณของหนวยงานซึ่งเปนโครงการตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2547 เปนตนมา และใหมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองอยางมีคุณภาพ และเปนกลาง ท้ังนี้เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีการปฏิบัติราชการสอดคลองกับ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มุงเนนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพของการใหบริการ และการพัฒนาองคกรโดย 
ก.พ.ร. จะนําผลการประเมินดังกลาวมาใชเปนเกณฑในการจัดสรรส่ิงจูงใจใหแกสถาบันอุดมศึกษาอยางเหมาะสมและเปนธรรม
ตอไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดใหความสําคัญกับการดําเนินการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามกรอบ 
ของคํารับรองฯ ท่ีไดตกลงไวกับ สกอ. โดยเริ่มตั้งแตการท่ีอธิการบดีไดเขารวมประชุมในการเจรจาขอตกลงกับคณะกรรมการ
เจรจาขอตกลงและประเมินผลตามตัวชี้วัดตางๆ ของ ก.พ.ร. ท้ังนี้เพ่ือรวมกันพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และเกณฑการใหคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยฯ สําหรับการบริหารจัดการภายในเพ่ือใหมีการกํากับ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานดานตางๆ เปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานและใหหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก กอง และบุคลากร
ผูรับผิดชอบงานตามท่ีปรากฏในคํารับรอง ทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน เก็บรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน โดยมหาวิทยาลัย
ไดกําหนดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ และรายงานความสําเร็จของตัวชี้วัดตางๆ ตอ ก.พ.ร. ตามกําหนดเวลา
เปนรายงวด 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกฝาย และมีการพัฒนาการปฏิบัติราชการอยูในเกณฑท่ีดีตามระดับ
ท่ี ก.พ.ร. กําหนดไวดังนี้ 

 

ผลการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ท่ีไดรับ 
มีพัฒนาการดีเลิศ ทําไดเกินเปาหมายอยางมาก ซึ่งการดําเนินการเชนนั้นตองใช 
ความพยายามสูงมากหรือพิจารณามิติอ่ืนเพ่ิมเติม เชน การประหยัด เปนตน 

5 
 

มีพัฒนาการดีเยี่ยม ทําไดเกินเปาหมาย ตองใชความพยายามอยางมาก  4 
มีพัฒนาการดี ทําไดตามเปาหมาย  3 
มีพัฒนาการพอใช (ควรปรับปรุง)  2 
ไมมีพัฒนาการ (ตองปรับปรุง)  1 
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ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549-2552 จากการประเมินของ ก.พ.ร.
และ สมศ. สรุปดังนี้ 

 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2552 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

มิติท่ี ตัวชี้วัด 

ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

1 ดานประสิทธิผล 4.1860 3.7654 2.1966 1.1932 
2 ดานคุณภาพ 4.4280 2.7960 0.4704 0.6137 
3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 2.4920 2.6860 0.3186 0.3490 
4 ดานการพัฒนาสถาบัน 5.0000 4.0335 0.8950 1.0890 

ผลการดําเนินงานภาพรวม 
จากคะแนนเต็ม 5 4.2175 3.5657 3.8806 3.2448 

 
 

ผลจากการประเมินตนเองตามกรอบตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 และ 
พ.ศ. 2552 ของการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งแยกออกมาจากภาพรวมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม 
พบวา ผลการดําเนินงานบรรลุตามคาเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีไดใหคํารับรองไวกับ ก.พ.ร. คือไดคาคะแนนถวงน้ําหนัก
รวมเทากับ 4.2157, 3.5657, 3.8806 และ 3.2448 ตามลําดับ โดยมีคาเปาหมายอยูท่ีระดับ 3 คะแนน สําหรับผลการดําเนินงาน   
ในสวนของตัวชี้วัดบางรายการท่ีไมเปนไปตามแผน มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีไดจัดใหมีการประชุมผูบริหารเพ่ือพิจารณา   
ถึงจุดออน รวมท้ังปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นๆ และไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและมอบหมายใหมี
การปรับปรุงแกไขตอไป 
 
 
 



 

ส
 

 

สถาบัน
ควา

การศึก
มรวมม
กษาภา

 

 

 

 

 

 

 

 

มือกับห
ยในปร

หนวยง
ระเทศแล

งาน/ 
ละตางประเทศศ 
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ความรวมมือกับหนวยงานความรวมมือกับหนวยงาน//สถาบันการศึกษา ท้ังในและตางประเทศสถาบันการศึกษา ท้ังในและตางประเทศ  

 
 มหาวิทยาลัยไดมีการลงนามความรวมมือกับองคกร/สถาบันการศึกษา ท้ังในและตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการท่ีสงเสริมความเขมแข็งทางวิชาการและพัฒนาสถาบันสูระดับสากลเพ่ือมุงสูการยอมรับ
ทางวิชาการในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติตอไป 

ในป 2548-2552 มหาวิทยาลัยไดมีการลงนามความรวมมือกับหนวยงานและสถาบันการศึกษา และมีกิจกรรมรวมกัน
ดังตอไปนี้ 

ความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
หนวยงาน/องคกร 

(Name of Institute) 
รายละเอียด 

(Topics of MOU) 
วัน/เดือน/ป

(Date of Sign) 
สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเกา
สหรัฐอเมริกา (A.U.A.) 

ความรวมมือทางวิชาการ จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแกนักศึกษาและประชาชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ ศูนยวาสุกรี 

16  กรกฎาคม 2545 

บริษัท ไอทีไอที จํากัด 
 

 

ความรวมมือทางวิชาการ 
ในการจัดต้ังศูนยทดสอบมาตรฐานสากล Microsoft 
Office Specialist ( MOS ) 

26  มกราคม  2548 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ความรวมมือทางวิชาการ จัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การทองเท่ียว ศูนยวาสุกรี 

1  ธันวาคม  2548 

กลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา และดาน
พัฒนาบุคลากร 

21  ธันวาคม  2548 

จังหวัดนนทบุรี 
 

 

โครงการศูนยการเรียนรูระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
นนทบุรี 

28  กุมภาพันธ  2549 

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 8  
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

- โครงการพัฒนาการรวมกลุมและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม 
- โครงการสรางและพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรม 

11  เมษายน  2550 

มูลนิธิพระดาบส - ดําเนินกิจกรรมชวยเหลือชุมชน 
- ใหบริการวิชาการ 

24  พฤษภาคม  2550 

บริษัท เอกรัฐโซลาร จํากัด ความรวมมือทางวิชาการในการพัฒนาเทคโนโลยี
เซลสแสงอาทิตยและพัฒนาบุคลากร 

4  มิถุนายน  2550 



 

 

ห
(N

สํานักงานคณ

NECTEC 

โรงเรียนสรว
โรงเรียนสาม
โรงเรียนธรร
โรงเรียนสระ
โรงเรียนดาน
วิทยาลัยเทค
วิทยาลัยเทค
สมุทรปรากา
สํานักงานก
สุขภาพ (สส
สถาบันวิจัย
แหงประเทศ

องคการบริห

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน/อง
Name of Insti
ณะกรรมการกา

วงสุทธาวิทยา, 
มชุกรัตยโภคาร
รมโชติศึกษาลัย
ะกระโจมโสภณ
นชางวิทยา 
คนิคราชบุรี 2 แ
คนิคกาญจนาภิ
าร 
กองทุนสนับสน
สส.) 
ยวิทยาศาสตร
ศไทย 

หารสวนตําบลธ

คกร 
itute) 
ารอุดมศึกษา 

  
ราม,   
ย และ  
ณพิทยา 

และ  
ภิเษก 

นุนการสงเสริ

และเทคโนโล

ธรรมเสน 

ความรวม
การศึกษา
ขยายโอก
การศึกษา
โครงการพ
คอมพิวเต
โครงการค
เรียนการส

โครงการค
เรียนการส

ม เจตจํานงร
สุขภาพ 

ยี บันทึกขอ
งานวิจัยพั
ประสานจ
บันทึกขอ
วิชาการแ

รายล
(Topics

มมือทางวิชากา
าในระบบการศึ
าสทางการศึก
าแหงชาติ พ.ศ
พัฒนากําลังคน
ตอร และซอฟต
ความรวมมือสง
สอนดานวิชาชี

ความรวมมือสง
สอนดานวิชาชี

รวมสูการเปนม

ตกลงทางวิชาก
พัฒนากระบวนก
ากของเหลือใช
ตกลงความรวม
กสังคม 

ละเอียด 
s of MOU) 
รในการสนับส

ศกษาทางไกล เ
ษาตามพระราช
. 2552 
นดานไฟฟาอิเล็
ตแวร 
งเสริมสนับสนุน
พ 

งเสริมสนับสนุน
พ 

มหาวิทยาลัยสร

การและวิจัยใน
การผลิตและท
ช 
มมือ ดานการบ

นุนการจัด
เพ่ือการ
ชบัญญัติ

ล็กทรอนิกส 

นการจัดการ

นการจัดการ

รางเสริม

นโครงการ
ดสอบบล็อก

บริการทาง

รายง

วัน/เดื
(Date o

1  สิงหาคม 

27  กันยายน

28  เมษายน

23  พฤษภา

11  มิถุนายน

30  มิถุนายน

10  กรกฎาค

านประจาํป 2552

ดือน/ป
of Sign) 
 2550 

น  2550 

น  2551 

าคม  2551 

น  2551 

น  2551 

คม  2551 
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ห
(N

อุตสาหกรรม
ไทย-เยอรมัน

ธนาคารพัฒ
ขนาดยอมแ
จุฬาลงกร
ภาษาไทยสิริ

สํานักงานวัฒ
พระนครศรอี
โรงเรียนทีป
(วัดนอยใน) 
จุฬาลงกรณ
คณะสัตวแพ

นายกองคกา

สํานักงาน
(สกว.)  
โรงเรียนสาธิ
English Sch
สถาบันมาต

 
 
 
 
 
 
 

คโนโลยรีาชมงคลสุว

หนวยงาน/อง
Name of Insti
มพัฒนามูลนิธสิ
ัน (TGI) 

ฒนาวิสาหกิจข
หงประเทศไทย
ณมหาวิทยา
รินธร 

ฒนธรรมจังหวัด
อยุธยา 
งกรวิทยาพัฒน
ในพระราชูปถั

ณมหาวิทยาลัย โ
พทยศาสตร 

ารนักศึกษา 9 

กองทุนสนับ

ธิตคริสเตียนวิท
hool) 
รวิทยาแหงชา

วรรณภมู ิ

คกร 
itute) 
สถาบัน 

ขนาดกลางแล
ย 
า ลัย  โดยศูน

ัด

น    
ถัมภ 
โดย             

มทร. 

บสนุนการวิจั

ทยา (Global 

ติ 

บันทึกคว
ถายทอดเ
ของสถาบั
เขตพระน

ละ บันทึกควา
ผูประกอบ

ย โครงการค
จัดการเรีย
(Paragrap
บันทึกควา

บันทึกขอ

  บันทึกขอ
จัดการเรี
แบบ e-Le
ความรว
ส นั บ ส นุ
ระดับอุดม

ัย บันทึกขอ
เพ่ือการพั
บันทึกขอ

บันทึกขอ
มาตรวิทย

รายล
(Topics

วามรวมมือทาง
เทคโนโลยีการ
บันไทย-เยอรมนั
นครศรีอยุธยา
ามรวมมือ โคร
บการไทย” 
ความรวมมือทา
ยนการสอนราย
ph writing) แบ
ามรวมมือ เรื่อ

ตกลงวาดวยค

อตกลงความร
ยนการสอนรา
earning 
มมือการพัฒ

น น ก า ร ป ร ะ ก
มศึกษา 
อตกลงความรว
พัฒนาประเทศ
ตกลงวาดวยค

ตกลงความรวม
ยา 

ละเอียด 
s of MOU) 
งวิชาการ เรื่อ
รผลิต เพ่ือขยา
น  

รงการ “เสริมส

างวิชาการ เพ่ือ
ยวิชา การเขียน
บบ E-Learning
ง ศูนยวัฒนธร

วามรวมมือทา

รวมมือทางวิ
ายวิชาทางดาน

นานักศึกษา
กั น คุ ณ ภ าพ

วมมือทางวิชา

วามรวมมือทา

มมือทางวิชากา

ง จัดตั้งศูนย
ายการบริการ

สรางศักยภาพ

อทดลอง
นยอหนา 
g 
รรม 

งวิชาการ 

ชาการ เพ่ือ
นสัตวศาสตร 

เ พ่ือสงเสริม
ก า ร ศึ ก ษ า

าการการวิจัย

งวิชาการ 

ารดาน 

วัน/เดื
(Date o

27  สิงหาคม

10  กันยายน

10  กันยายน

16  กันยายน

18  มีนาคม 

2  มิถุนายน

10  กรกฎาค

22  กรกฎาค

9  กันยายน 

27  ตุลาคม 

ดือน/ป
of Sign) 
ม  2551 

น  2551 

น  2551 

น  2551 

 2552 

  2552 

คม  2552 

คม  2552 

 2552 

 2552 



 

 

ห
(N

กรมตรวจบัญ

กระทรวงวิท

บริษัทไทรน

มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลั
มหาวิทยาลั
บรมราชูปถัม
วิทยาลัยอาชี

A-HOST (A
Services) C

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน/อง
Name of Insti
ญชีสหกรณ 

ทยาศาสตรและ

นอยเพาเวอรกรี

ัยกรุงเทพ 
ัยราชภัฎพระน
ัยราชภัฎเทพส
ัยราชภัฎพระน
ัยราชภัฎราชน
ัยราชภัฎวไลย
มภ 
ชวีศึกษานครส

Application Ho
Co.; Ltd. 

คกร 
itute) 

เทคโนโลยี 

รีน จํากัด 

นครศรีอยุธยา 
สตรี 
นคร 
นครินทร 
อลงกรณในพร

สวรรค 

osting 

การพัฒนา
ภาคสหกร
การเงินกา
ภาคเอกช
บันทึกขอ
เทคโนโลยี
ลงนามคว
พลังงานข

ระ

ความรวม
การศึกษา

บันทึกขอ
จัดการเรีย
เทียบโอน
การตลาด
บันทึกขอ
พัฒนาการ
บัณฑิต ส
วิทยาศาส

รายล
(Topics

าบุคลากรดาน
รณภายใตระบบ
ารบัญชีของสห
ชน 
ตกลงความรวม
ยี “คลินิกเทคโน
วามรวมมือโคร
ขยะแบบไพโรโ
มมือทางวิชากา
า 

ตกลงความรวม
ยนการสอนระดั
น ภาคสมทบ ส
  และเทคโนโล
ตกลงความรวม
รเรียนการสอน
สาขาวิชาวิทยาก
สตรและเทคโนโ

ละเอียด 
s of MOU) 
การบัญชีและก
บบริหารการจัด
หกรณท่ีจัดจางผ

มมือเครือขายถ
นโลยี” 
งการจัดต้ังโรง
ลซิล และแกสซิ
รดานการประก

มมือทางวิชากา
ดับปริญญาตรหี
สาขาวิชาการบัญ
ลยีสารสนเทศธุ
มมือทางวิชากา
นหลักสูตรวิทยา
การคอมพิวเตอ
โลยี 

การสอบบัญชี
ัดการดาน
ผูสอบบัญชี

ถายทอด

ไฟฟา
ซิฟเคชั่น 
กันคุณภาพ

าร เพ่ือการ
หลักสูตร
ญชี  
ธุรกิจ 
ารการ
าศาสตร
อรของคณะ

รายง

วัน/เดื
(Date o

30  ตุลาคม 

21  ธันวาคม

25  มกราคม

4  กุมภาพัน

8  มีนาคม  

25  มีนาคม 

านประจาํป 2552

ดือน/ป
of Sign) 
 2552 

ม  2552 

ม  2553 

นธ  2553 

2553 

 2553 
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ห
(N

มหาวิทยาลั

สํานักงานกา
จ.พระนครศ
ศูนยพัฒนาฝ
พระนครศรอี
องคการบริก
องคการบริห
อุตสาหกรรม
ไทย-เยอรมัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คโนโลยรีาชมงคลสุว

หนวยงาน/อง
Name of Insti
ัยกรุงเทพ 

ารทองเที่ยวแล
ศรีอยุธยา  
ฝมือแรงงาน 
อยุธยา  
การสวนตําบลห
หารสวนตําบลบ
มพัฒนามูลนิธสิ
ัน (TGI) 

วรรณภมู ิ

คกร 
itute) 

ละกีฬา    

หันตรา 
บานเกาะ 
สถาบัน 

ความรวม
การศึกษา
ความรวม

ความรวม

ความรวม
ศิลปวัฒน
ความรวม
ผลิตชางอ
ภาคอุตสา
ความสาม

รายล
(Topics

มมือทางดานกา
า 
มมือทางวิชากา

มมือทางวิชากา

มมือทางวิชากา
ธรรม 
มมือพัฒนาบุคล
ออกแบบแมพิม
าหกรรมภายใต
มารถอุตสาหกร

ละเอียด 
s of MOU) 
ารประกันคุณภ

ร (จัดสหกิจศึก

ร (บริการวิชาก

รและกิจกรรมท

ลากรอุตสาหกร
มพปมขึ้นรูปโลห
ตโครงการยกระ
รรมแมพิมพ 

าพ

กษา) 

การและวิจัย) 

ทะนุบํารุง

รรม โครงการ
หะปอน
ะดับขีด

วัน/เดื
(Date o

12  พฤษภา

25  พฤษภา

25  พฤษภา

25  พฤษภา

25  พฤษภา

ดือน/ป
of Sign) 
าคม  2553 

าคม 2553 

าคม 2553 

าคม 2553 

าคม 2553 



 

 

91 
  รายงานประจาํป 2552

ความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันการศึกษาตางประเทศ 
 

หนวยงาน/องคกร 
(Name of Institute) 

ประเทศ 
(Country) 

รายละเอียด 
(Topics of MOU) 

วัน/เดือน/ป 
(Date of Sign) 

Guilin University of 
Technology (GUT) 

China Co-operate on education and research 
1. Student exchange programs 
2. Faculty/staff exchange programs 
3. Cultural exchange programs 
4. Cooperative degree programs 

July 12, 2005 

Hong Duc University (HDU) Vietnam Academic Collaboration 
1. cooperate in all academic fields of 
common interests 
2. conduct joint research, organize scientific 
events and exchange academic staff and 
students 
3. exchange scientific publications and 
teaching materials 

July 25, 2005 

Bosch Recroth AG Germany Technology Transfer cooperation 
1. Technology-training 
2. Improvement of Educational systems 

September 12, 
2005 

Institute of Advanced Energy 
Kyoto University Uji,Kyoto 
Japan 

Japan scientific cooperation 
1. exchange of scientific information 

November 13, 
2005 

MEXT 21COE on Sustainable 
Energy System, Kyoto 
University Yoshida, Kyoto, 
Japan 

Japan scientific cooperation 
1. exchange of scientific information 

November 13, 
2005 

Central Luzon State 
University (CLSU) 

Philippines Co-operate in education and research 
1. Student exchange programs 
2. Faculty/staff exchange programs 
3. Cultural exchange programs 
4. Cooperative degree programs/external 
study for post graduate programs 

February 15, 
2006 

Zhanjiang Normal University China Co-operate on education and research  
1. Student exchange programs 
2. Faculty/staff research exchange programs 
3. Cultural exchange programs 
4. Cooperative degree programs 

July 17, 2006 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ

 
หนวยงาน/องคกร 

(Name of Institute) 
ประเทศ 

(Country) 
รายละเอียด 

(Topics of MOU) 
วัน/เดือน/ป 

(Date of Sign) 
National Taiwan Normal 
University (NTNU) 

Taiwan Academic Exchange 
1. exchange of faculty and/or staff 
2. exchange of  graduate and/or 
undergraduate students 
3. exchange of  scientific materials 
publications and information 
4. exchange of  cultural activities 
5. joint conferences academic programs 
6. joint research activities and publications 

July 25, 2006 

Council of Rector of 
Indonesian State University 
(CRISU/MRPTNI) 

Indonesia Collaborative Programs and Activities 
1. Student exchange programs 
2. Senior university administrator exchange 
program 
3. Academic or research staff exchange 
program 
4. Joint degree program 
5. Credit tranfer mechanism 
6. Junior administrative officer development 
program 
7. Joint seminars and conferences 
8. Joint supervision       
9. Culture program 

September 18, 
2006 

ED Co., Ltd. Korea Technology-training and Improvement of 
Educational systems 
1. enhance technical Know-how in area of 
pneumatics and hydraulics, mechatronics, 
automation and etc. 
2. provides lecturers with technical training 

November 30, 
2006 

Bankeun Teacher Training 
College 

Lao people’s 
Democratic 
Republic  

Co-operate on education  
1. Staff exchange and Executives's visiting  
2. Scholarship support 
3. Faculty/staff research exchange programs 
4. Cultural exchange programs 

April 4, 2007 
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  รายงานประจาํป 2552

 
หนวยงาน/องคกร 

(Name of Institute) 
ประเทศ 

(Country) 
รายละเอียด 

(Topics of MOU) 
วัน/เดือน/ป 

(Date of Sign) 
Yunnan College of Business 
and Management 

China Co-operate on education and research 
1. Student exchange programs 
2. Faculty/staff exchange programs 
3. Cultural exchange programs 
4. Cooperative degree programs 

May 2, 2007 

University of Milan Italy Co-operate on higher education and 
research 
1. exchange of students 
2. exchange of PhDs, researchers and 
teachers 

June 28, 2007 

Ryerson University  Canada Co-operate on education and research 
1. Student exchange programs 
2. Faculty/staff exchange programs 
3. Cooperative degree programs 
4. Collaboration in research and training 
program 

October 29, 2007 

National Pingtung University 
of Science and Technology 

Taiwan Cooperation in education and academic 
research 
1. Development of mutually beneficial 
academic and training programs 
2. Faculty/staff exchange  
3. Reciprocal assistance for visiting 
academic faculty, staff and students 
4. Coordination of such activities 
5. Exchange of documentation and reserch 
materials 

April 2, 2008 

National Taichung University 
(NTCU) 

Taiwan Co-operate on education and research 
1. Student exchange programs 
2. Faculty/staff exchange programs 
3. Cultural exchange programs 
4. Cooperative degree programs 

January 16, 2009 

Korea Invention Promotion 
Association (KIPA) 

Korea Co-operate on education and research 
1. To engage in joint efforts in research 
including innovation 
2. To develop the exchange of research 
including innovation 

August 24, 2009 
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ตาม

ประเทศสาธา
บานเกินเขาศึ
นักศึกษาในโ
คาใชจายอื่นๆ
3 ราย และเขา

 
 

ชื่อ 
นายสารสิงท
นายตุย  แส
นายลุนทอง 

 
 
 
 

 

คโนโลยรีาชมงคลสุว

มท่ีมหาวิทยาลั
ารณรัฐประชาธิ
ศึกษาในระดับ
ครงการความร
ๆ เกี่ยวกับการ
ารับพระราชทา

– นามสกุล 
ทอง  เลิศศักดา
สงวันเพ็ญ 

 จันลีนา 

วรรณภมู ิ

ลัยเทคโนโลยีร
ธิปไตยประชา
ปริญญาตรีหลั
รวมมือรวมทั้ง
ศึกษาและคาท่ี
านปริญญาบัตร

า คณะ
คณะ
คณะ
สาขา

ราชมงคลสุวรร
ชนลาว เมื่อวัน
ลักสูตรตอเนื่อง
งส้ิน 6 คน โดย
ท่ีพักตลอดหลัก
ร เมื่อวันท่ี 10 

ศิลปศาสตร สา
ศิลปศาสตร สา
บริหารธุรกิจแ
าวิชาเทคโนโล ี

รณภูมิ ไดลงน
นท่ี 4 เมษายน
ง 2 ป เริ่มตั้งแ
ยนักศึกษาดังก
กสูตร ซึ่งในปก
ธันวาคม 255

คณะ / สา
าขาวิชาภาษา
าขาวิชาภาษา
ละเทคโนโลยีส
ยีสารสนเทศธุร

นามความรวม
น 2550 และม
แตปการศึกษา
กลาวไดรับทุน
ารศึกษา 2551
2 ดังนี้  

าขาวิชา
อังกฤษเพ่ือกา
อังกฤษเพ่ือกา
สารสนเทศ  
รกิจ  

มือดานการศึก
หาวิทยาลัยได
า 2550 เปนตน
สนับสนุนเปนค
1 มีผูสําเร็จการ

รส่ือสารสากล 
รส่ือสารสากล 

กษากับวิทยาล
ดรับบุคลากรข
นมา จนถึงปจ
คาธรรมเนียมก
รศึกษาตามหลั

ปท่ีเขารั
2
2
2

ลัยครูบานเกิน
องวิทยาลัยครู
จจุบันมีจํานวน
การศึกษาและ
ลักสูตร จํานวน

รับการศึกษา
2550 
2550 
2550 

น  
รู
น
ะ
น  
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ราชมง

ราชม
เดินก
สัมพัน
ส ม เ ด็
สยาม
สวนร
คณาจ
จํานว
เดินกา
ความร

 
 
 

โนโลยรีาชมงคลสุวร

กิจกรกิจกร

งคลสุวรรณภมู
มหาวิท

งคลสุวรรณภู
การกุศล “ราช
นธ ครั้งท่ี 4” 
ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
มบรมราชกุม
าชการประชา
จารย เจาหน
น 5,000 คน
ารกุศลเพ่ือสรา
รวมมือ เมื่อวัน

รรณภมูิ

รมเดนในรรมเดนในร

มิสัมพันธ คร้ัง
ยาลัยเทคโน
ภูมิ ไดจัดกิจก
ชมงคลสุวรรณ
เพ่ือเทิดพระเกี
รั ต น ร า ช สุ ด
ารี โดยมีหัว
าชน คณะผูบริ
าท่ี และนักศึ

น เขารวมกิจก
างความสามัคคี
นท่ี 15 สิงหาคม 2

รอบปรอบปการการศึ

งท่ี 4 
นโลยี  
กรรม
ณภูมิ
กียรติ
ด า ฯ     
หนา   
ริหาร 
กษา
กรรม 
คีและ
2552 

ศึกษา ศึกษา 225555522  

 
 

 
พิธีรับพ

สยามบร
พระราช
การศึก
จากมห
สุวรรณภู
เทคโนโ
15 ธันว

 
 
 
 

พระราชทานป

สมเด็จพระเท
รมราชกุมารี เส
ชทานปริญญา
ษา ประจําปก
าวิทยาลัยเทค
ภูมิ ณ หอปร
โลยีราชมงคล
าคม 2552   
  

 

ปริญญาบัตร 

ทพรัตนราชสุด
สด็จพระราชดําเ
าบัตรแกผูสําเ
การศึกษา 25
คโนโลยีราชมง
ระชุมมหาวิทยา
ลธัญบุรี เมื่อวัน

ดาฯ 
นิน
เร็จ
551 
งคล
าลัย
นท่ี 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
มทร.ส
รวมล
 

อ ธิ ก
คณาจ
รวมลง
พระ เ
ณ ศา
ศิริราช

 
 
 
 
 

 

 

สุวรรณภูมิ  
ลงนามถวายพ

ผศ.จริยา 
า ร บ ดี  นํ า ค
จารย เจาหนา
งนามถวายพระพ
เจ า อ ยู หั ว ภูมิ
ลาศิริราช 100
ช เมื่อวันท่ี 30 

 

พระพร 

หาสิตพานิช
ค ณ ะ ผู บ ริ ห
าท่ีและนักศึก
พรพระบาทสมเ
มิพลอ ดุลย เด
0 ป โรงพยาบ
กันยายน 255

กุล 
า ร 
ษา 
เด็จ 
ดช       
บาล  
52 

 
 

วันคลาย
ว

คลายวันส
กิจกรรม
พิธีประกา
ถวายพระ
พระเจาอยู
พิธีมอบร
มหาวิทย
กิจกรรมก
มหาวิทยา

 

วันสถาปนาม
วันท่ี 19 มกรา
สถาปนามหา ิ
ตางๆ กิจกรร
าศราชสดุดีเฉ
ะพรชัยมงคลแ
ยูหัวโดยมีการถ
รางวัลผู ทําคุณ
าลัย รางวัลนั
การสักการะสิ
าลัย 

รายง

มหาวิทยาลัย 
าคม 2552 เป
วิทยาลัย มีกา
รมทําบุญตักบ
ฉลิมพระเกียรติ
แดพระบาทสม
วายผาปาการศึ
ณประโยชนใ
นักศึกษาดีเดน
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ปร

งานประจาํป 2552

นวัน
ารจัด
บาตร      
ติและ  
มเด็จ   
ศึกษา 
หแก
นและ
ระจํา
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Open

เทคโ
หลักสู
ในงาน
skilled
ณ โรง
นพ . เ
และบ
โอกา
อดีตรั
หัวขอ
เพ่ือให
การเ
ค ว า ม
ความส
 
 
 
 
 
 
ตอนรั
จาก G

สถาป
คณะ
โรงเรีย
ศาสต
ไดใหเ
ศูนยพ
โปรแก
เยี่ยมช
วิศวกร
ศูนยน

 
 

โนโลยรีาชมงคลสุวร

n House 
วิทยาลัยก

นโลยีราชมง
สูตรบริหารธุร
น OPEN HOU
d CEO” เมื่อวัน
งแรมกรุงศรีริ
กษม  วัฒนชั

บรรยายพิเศษ
สไทย” และ 
ัฐมนตรีชวยวา
 “ประเทศไทย
หผูเรียนมีทักษ
ปล่ียนกระบว
ม คิ ด ใ ห ม  เ ป
สามารถใหสูงขึ

รับคณะผูบริห
Global Englis

คณ ะ วิ ศ
ปตยกรรมศาส
ผูบริหารและ
ยน Global E
ตราจารยนภัท
เกียรติในการบ
พัฒนาการวิ
กรมคอมพิวเตอ
ชมหองปฏิบัติกา
รรมอุตสาหการ 
นนทบุรี เมื่อวนั

รรณภมูิ

ารจัดการ มห
คลสุวรรณภู
รกิจมหาบัณฑิ
USE “Promo
นท่ี 19 กุมภาพ
เวอร โดย ศ.เ
ชัย  เปนประธ
ษในหัวขอ “วิก
ดร . สุวิทย เ

าการพาณิชยม
ยในภูมิทัศนให
ษะในการบริห
วนทัศน  เปล่ี
ป ล่ี ย น ทั กษ
ขึ้น  

หารและครูตาง
sh School 
ศ ว ก ร ร ม ศ า
ตร ไดรับเกียร
ะคณะครูต าง

English Schoo
ร วัจนเทพินท
รรยาย และสรุ
ศวกรรมให
อร ในงานวิศว
าร ของสาขาวิศว
ณ หองประชุม

นท่ี 21 ธันวาคม

าวิทยาลัย
มิ เปดตัว
ฑิต M.B.A.  
ted as a 
พันธ 2553 
เกียรติคุณ 
ธานในพิธี    
กฤตโลก...
มษินทรีย   
มาบรรยาย
มของโลก” 
หารจัดการ 
ยนกรอบ
ะ แ ล ะ ขี ด

งชาติ 

ส ต ร แ ล ะ
รติตอนรับ
งชาติจาก
ol โดยรอง
ทร คณบดี 
รุปเกี่ยวกับ
ม  การ ใช
กรรม และ
วกรรมไฟฟา 
มสุวรรณภูมิ 
ม 2552 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

ก
W
a

สุ
แ
W
A
P
a
จ

ปลู

มท
เจา
กา
แน
ระย
จาก
ณ 

วัน

เมื่อ
มา
ปร
ในจ
 

การประชุมสัม
Water Qualit
and Applicati

มหา
สุวรรณภูมิ รวม
แคนาดา จัดโคร
Water Quality
Application บ
Ph.D,P.Eng.Pr
and BiologyRye
จ.นนทบุรี ระหว

ลูกหญาแฝก...
ผศ .จ

ทร .สุวรรณภูมิ
าหนาท่ี นักศึก
รอนุรักษดิน  น
นวปองกันดินสั
ยะทาง 3,000
กสถานีพัฒนาที
มทร.สุวรรณภู
ครั้งท่ี 1 วนั
ครั้งท่ี 2 วนั
ครั้งท่ี 3 วนั

นเด็กแหงชาติ
มทร.สุว

อวันเสารท่ี 9 ม
กมาย ซึ่งไดรั
ระถมศึกษาแล
จังหวัดพระนค

มมนา เชิงปฏิบ
ty Sustainab
on   
าวิทยาลัยเท
มกับ Ryerson 
รงการประชุมสั
y Sustainabilit
บรรยายโดย D
rofessor, Depa
erson Universit
วางวันท่ี 3-7 พ

. 
ริยา หาสิตพ
มิ พรอมคณะ
กษา รวมกันปลู
น้ําและฟนฟูสภ
สันเขื่อนโดยรอ
เมตร โดยไดรั
ท่ีดินพระนครศรี
ภูมิ ศูนยหันตรา
นท่ี 17 มิถุนายน
นท่ี 15 กรกฎาค
นท่ี 19 สิงหาคม

 
วรรณภูมิ จัดง
มกราคม 2553
ับความสนใจจ
ะมัธยมศึกษา
รศรีอยุธยา แล

รายง

บัติการ  
bility : Prin

คโนโลยีราช
University ป

สัมมนาเชิงปฏิบ
ty : Principle
r.Mehrab M
artment of Ch
ty ณ โรงแรมริช
พฤษภาคม 255

านิชกุล อธิก
ะผูบริหาร อา
ลูกหญาแฝกเพื
ภาพแวดลอมเพื
อบมหาวิทยาลั
รับอนุเคราะหต
รีอยุธยาเพ่ือนํา
า จํานวน 3 ครั้
น 2552 
คม 2552 
ม 2552 

งานวันเด็กแห
3 โดยมีกิจกรรม
จากนักเรียนใน
า จากโรงเรียน
ละจังหวัดใกลเคี

งานประจาํป 2552

ciples 

ชมงคล
ประเทศ
บัติการ 
es and 
Mehvar, 

emistry 
ชมอนด 
53  

การบดี 
าจารย 
พ่ือเปน
พ่ือเปน
ัย เปน
ตนกลา
มาปลูก  
รั้ง ดังนี้ 

หงชาติ 
มตางๆ 
นระดับ
นตางๆ 
คยีง 
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พัฒน

เทคโ
กิจกร
ระหวา
พัฒน
ณ ชล
วันท่ี 6

 
 
 

โนโลยรีาชมงคลสุวร

นาบุคลากร 
บุคลากรสา

นโลยีราชมง
รรมกลุม เ พ่ือ
างบุคลากรทั้ง 
นาคุณภาพบุ
ลจันทร รีสอรท
6-7 พฤษภาคม

รรณภมูิ

ายสนับสนุนมห
คลสุวรรณภู
กระชับความ
4 ศูนยพ้ืนท่ี ใน
คลากรสายส
ท จังหวัดชลบุ ี
ม 2553 

หาวิทยาลัย 
มิ รวมทํา
มสัมพันธ 
นโครงการ
สนับสนุน     
รี ระหวาง

  

ตอนรับนั

อธิการบ
วัดวงษล
มารวมทอ
กิจกรรม
ศูนยหันตร

ปฐมนิเทศ

สายสนับส
บรรจุ เ ป
พนักงาน
ปฐมนิเทศ
พฤษภาคม
จ.นครนา
ในคุณคา
ตนเองไป
ความสัมพ
เป น ที ม
ปฏิบัติงาน

นักแสวงบุญ 
ผ ศ . จ ริ ย า  
บดี  ตอนรับค
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อดผาปาการศึ
ของนักศึกษา
รา เมื่อวันท่ี 10 

ศพนักงานมหา
บุ ค ล า ก ร ส
สนุน มทร.สุว
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ยก เพ่ือสรางค
าและความสํ
ปสูความสําเร็
พันธท่ีดี ความ
แ ล ะ ก า ร มี ทั
น  

ห า สิ ต พ า นิ
คณะศิษยแสว
รุงเทพฯ  ท่ี เ ดิ
ศึกษา เพ่ือสนั
า ณ มทร.สุวร
มกราคม 2553

าวิทยาลัยบรรจุ
า ย วิ ช า ก า ร
วรรณภูมิ ท่ีได
มหา วิทยา ลั
วมโครงการ
 ระหวางวันท่ี 

ยาว ริเวอรไซด 
ความเขาใจ ตร
าคัญในการพ
จในอาชีพแล
รวมมือในการ

ทั ศนคติ ท่ี ดี ใ

นิ ช กุ ล 
วงบุญ       
นทาง

นับสนุน
รรณภูมิ 
3 

จุใหม 
ร แ ล ะ        
รับการ
ั ยและ
อบรม
10-12 
รีสอรท 
ระหนัก
พัฒนา
ะสราง
ทํางาน
นก า ร
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ขอ

ลงานดี

องมหา

ดีเดนขอ

าวิทยา

องอาจ

ลัยเทค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จารย บ

คโนโลยี
 

บุคลาก

ราชมง

กร และน

งคลสุว

นักศึกษ

วรรณภู

ษา  

ภูมิ 
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คโนโลยรีาชมงคลสุว

บัณฑิตบัณฑิต

             

  

วรรณภมู ิ

ตกิตติมศักตกิตติมศัก

ปริญญาวิ

เสนา จังห
สนับสนุน
กลวยไม
พ.ศ. 255
รวมท้ังอน

ปริญญา

ที ไอ ซี 
มหาวิทย
ใหสํานักง

 

ปริญญาบ

ซาซิมวานิ
มหาวิทยา
มาโดยตล
และรวมเ
ณ จังหวดั

กด์ิ ปการศึกด์ิ ปการศึ

วิทยาศาสตรม
นายมานิตย แ
หวัดพระนครศ
นสถานท่ีฝกงา
 ใหความรูใน

51 บริจาคกลว
นุญาตใหมหาวิ

อุตสาหกรรม
นายประจัญ ดี
สําหรับความ
ยาลัยโดยการ
งานคณะครุศาส
 

บริหารธุรกิจม
นายสุวรรณล
นิช และประธา
าลัย คือ ไดใหก
ลอด เชน งานร
ปนคณะกรรม
ดพระนครศรีอย

ศึกษา ศึกษา 255255

มหาบัณฑิตกิต
แยมประยูร ปร
ศรีอยุธยา สําห
านของนักศึกษ
นการจัดสวนเ
ยไมเพ่ือใชประ
วทิยาลัยผลิตเพื

ศาสตรมหาบั
ดีใจ ปจจุบันดํา
มรวมมือท่ีใหกั
รรับนักศึกษาเ
สตรอุตสาหกรร

มหาบัณฑิตกิต
ลภ ภูวบัณฑิต
านหอการคาจั
การสนับสนุนง
ราชมงคลสุวรร
การจัดการแข
ยุธยา 

5151  

ตติมศักดิ์ (พืช
ระกอบธุรกิจฟ
หรับความรวม
ษาระดับปริญญ
เลียนแบบธรร
ะดับและตกแต
พ่ือจําหนายได

บณัฑิตกิตติมศ
ารงตําแหนงรอ
กับมหาวิทยา
เขาฝกงานสนั
รม และสนับสน

ตติมศักดิ์ (การ
ตสิน ดํารงตําแ
จังหวัดพระนค
งบประมาณแล
ณภูมิสัมพันธ 
งขันกีฬามหาวิ

ชศาสตร) 
ฟารมเกษตรกร
มมือท่ีใหกับมห
ญาตรี สาขาวิช
รมชาติในงาน
งในการจัดกิจก

ศักดิ์ (เทคโนโ
องประธานเจา
ลัย คือ ไดให
นับสนุนอุปกร
นุนกิจกรรมตาง

รจัดการ)  
แหนงเจาของ
ครศรีอยุธยา สํ
ละเขารวมกิจก
งานมุทิตาจิตง
วิทยาลัยโลกป

รรมแบบสวนผ
หาวิทยาลัย คื
ชาพืชศาสตร 
นราชมงคลสุว
กรรมตางๆ เป

โลยีอุตสาหกา
าหนาท่ีบริหาร
หการสนับสนุน
รณและเครื่อง
งๆ ของมหาวทิ

งและผูจัดการ
สําหรับความร
รรมตางๆ ของ
งานราตรีฟา-ขา
 2007 ประเภ

ผสม ณ อําเภอ
คือ การใหการ
เรื่องการผลิต
วรรณภูมิแฟร
ปนเจาสิทธิบัตร

าร) 
บริษัทในเครือ
น กิจการของ
คอมพิวเตอร
ทยาลัย 

รโรงเล่ือยจักร
วมมือท่ีใหกับ
งมหาวิทยาลัย
าว งานวันเด็ก
ทว่ิงมาราธอน

อ
ร
ต
ร        
ร 

อ  
ง
ร         

ร        
บ
ย
ก 
น 



 

 

 
ผลง

ทางวิชาการ  
 

ผ
เข็มกิตติคณุ
รางวัลเหรีย
เรียนรูแบบบู
เพ่ือพัฒนาค
เศรษฐกิจพอ
รางวัลเหรีย
วาทเพ่ือพัฒ
วิจารณญาณ
รางวัลราชม
เหรียญเงิน ก
วิชาการ ภา
แมลงผสมเก
เกษตรศาสต
รางวัลนานา
: ASEAN V
APPLIACTI
รางวัลยกยอ
คุณประโยช
 

รางวัลเชิดชู
ประกายเพชร

 
 
 
 
 
 
 

ผลงาผลงา

งานดีเดนของอ

ผลงาน/รางวัล
ณสถาบันพระปก
ยญทอง กิจกร
บูรณาการ เรื่อง
ความคิดตามหล
อเพียง ในระดับป
ยญเงิน การคดิ
ฒนาการคิดแบบ
ณ 
งคลวิชาการ ค
การนําเสนอผล
คบรรยาย การ
กสรในดอกโสน
ตรและเทคโนโล
ชาติ Honorary

VIRTUAL INST
IONS CONTE
องเชิดชูเกียรตผิ
นทางดานการ

เกียรติครูภาษา
ร ประจําปพุทธ

นดีเดนขอนดีเดนขอ

อาจารยและบุค

ล 
กเกลา 
รมการ 
งผักพ้ืนบาน
ลักปรัชญา
ประถมศึกษา 
ดแบบวิภัช
บมี

ครั้งท่ี 2 
ลงานทาง
รสํารวจ
น สาขาวิชา
ลยีชีวภาพ 
y Mentions 
TRUMENT 
EST 2009 
ผูทํา
ศึกษา 

าไทย 
ธศักราช 2552 

องอาจารยองอาจารย

คลากร ประจํา

ผ.ศ.จริยา  หา
ผศ.สายหยุด 

 

รศ.กนก  อุไร

รศ.นภัทร  วัจ
ผศ.เฉลิมพล  
วิวัฒน 
ผ.ศ.เตือนใจ  

ผ.ศ.วาท่ี ร.ต.

ย และบุคลย และบุคล

าปการศึกษา 2

ชื่อผูไดร
าสิตพานิชกุล
 อุไรสกุล 

รสกุล 

จนเทพินทร  
เรืองพัฒนา

อาชีวะพณิช

.ธนู ทดแทนคณุ

ลากรลากร    

2552 ท่ีไดรับก

รับรางวัล 
อธิการบดี
คณะเทคโน
และอุตสาห

 

คณะเทคโน
และอุตสาห

คณะวิศวก
สถาปตยก

คณะวิศวก
สถาปตยก

ณ คณะศิลปศ

การประกาศเกี

นโลยีการเกษตร
หกรรมเกษตร 

นโลยีการเกษตร
หกรรมเกษตร 

กรรมศาสตรแล
กรรมศาสตร 

กรรมศาสตรแล
กรรมศาสตร 

ศาสตร 

รายง

ียรติคุณ ยกยอ

หนวยงาน
สถาบันพร

ร การประชมุ
มหาวิทยา
เทคโนโลยี
วิชาการ ค
 

ร มหาวิทยา
เทคโนโลยี

ละ National I
Asean (N

ละ สํานักงานค
สงเสริมสวั
สวัสดิภาพ
บุคลากรท
(สกสค.) จั
พระนครศ ี
มูลนิธิเพช

านประจาํป 2552

อง หรือรางวัล

นท่ีมอบรางวัล
ระปกเกลา
มวิชาการ
ลัย
ยีราชมงคล
ครั้งท่ี 2  

ลัย
ยีลานนา 

nstruments 
I ASEAN)  

คณะกรรมการ
วสัดิการและ
พครูและ
างการศึกษา 
จังหวัด
รีอยุธยา
รภาษา 
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มหาวทิยาลยัเทค

 
ผลง

คุณธรรม จรยิ
  

ชื
ผลงาน The
นายดุษฎี  ดิ
นางสาวภัทร
นางสาวชมพู
นางสาวณัฐธิ
ผลงาน Pup
นางสาวเกศ
นางสาวปรีนุ
นางสาวดวง
นายปรีชา  ส
นายกิตติศัก
นายพิสุทธิ์  
นายวีรพงษ 
นายอชิคุณ  
นายณัฐกิตติ์
นายณัฐวุฒิ 
นายชัยรัตน 
นายปยะนัน
นายอกณิษฐ
นายรชต  สุว
นายบุญชัย 

นายพลวัฒน
นายพิษณุ  จ

 
 
 
 

คโนโลยรีาชมงคลสุว

ผลงาผลงา

งานนักศึกษา ป
ยธรรม หรือดาน

ชื่อนักศึกษา 
e Modern Bee
ดิษฐลําภู 
ราวรรณ  อนัน
พู  พรามอัฐ 
ธิยา  มาประจว
pa House 
กัญญา  สุดธูป
นุช  หนูเหมือน
งใจ  เพชรหวล 
สุขธร 
ด์ิ  ศรีเหรา 
รักษา 
 อ่ํานาคิน 
ฐานกรจุมพล 

ติ ์ โตยะบุตร 
 ศาสตรประสิท
  ศรีวิเชียร 

นท  หลงปาน 
ฐ  รุงเรืองศรีพง
วรรณเสวก 
 ไพรเถ่ือน 

น  พิรุณ 
จันดาวัน 

วรรณภมู ิ

นนักศึกษนนักศึกษ

ประจําปการศึก
นอื่นท่ีเกี่ยวขอ

enive 

นทโส 

วบ 

ป 
น 

สา
สถ
 
คณ
สถ

ทธิ์ 

งษ 

สา
คณ
สถ

สา
คณ
สถ

สา
คณ
สถ

ษาา  

กษา 2552 ท่ีได
งกับคุณภาพชี

คณะ/สาขา
าขาวิชา 
ถาปตยกรรมศา

ณะวิศวกรรมศา
ถาปตยกรรมศา

าขาวิศวกรรมโย
ณะวิศวกรรมศา
ถาปตยกรรมศา

าขาวิศวกรรมอุ
ณะวิศวกรรมศา
ถาปตยกรรมศา

าขาวิศวกรรมอุ
ณะวิศวกรรมศา
ถาปตยกรรมศา

ดรับการประกาศ
ชวีิต 

วิชา 

าสตร   

าสตรและ
าสตร 

รา
ชงิ
พร
สย
โค
บา
อา
Liv

ยธา  
าสตรและ
าสตร 

รา
กา
กาํ
รา
กา
กาํ
รา
กา
กาํ

ตสาหการ 
าสตรและ
าสตร 

รา
กา
ดว
ใน
วชิ

ตสาหการ 
าสตรและ
าสตร 

รา
กา
(งา

ศเกียรติคุณยก

รางวัลท่ี
างวัลชมเชย 2
งถวยพระราชท
ระเทพรัตนราช
ยามบรมราชกุม
ครงการประกวด
านเหล็ก “นวัตก
าศัยแหงอนาคต
ving Steel” 

างวัลรองชนะ
ารแขงขันประเภ
าลังตามเปาหม
างวัลรองชนะ
ารแขงขันประเภ
าลังสูง 
างวัลรองชนะ
ารแขงขันประเภ
าลังดันสูง 
างวัลชนะเลิศ
ารออกแบบและ
วยโปรแกรม C
นการแขงขันราช
ชาการวิศวกรร
างวัลชมเชย อั
ารแขงขันดานป
านวัดละเอียด)

กยองหรือรางวั

ีไดรับ 
2 รางวัล        
ทานสมเด็จ
ชสุดา         
มารี  
ดออกแบบ
กรรมท่ีอยู
ต Innovation 

เลิศ อันดับ 2 
ภทคอนกรีต
มาย 
เลิศ อันดับ 7 
ภทคอนกรีต

เลิศ อันดับ 17
ภทคอนกรีต

อันดับท่ี 1 
ะเขียนแบบ

CAD 2D  
ชมงคล
ม ครั้งท่ี 2     
อันดับท่ี 4 
ประลอง 
) 

ัลในดานวิชากา

หนวยงานที
  สถาบันเหล็
ประเทศไทย
รวมกับ บริษ
สตรีอินดัสต
(มหาชน) 

 

7 

มหาวิทยาลั
พระจอมเกล
รวมกับ บริษ
ซิเมนต จํากั
ในธุรกิจซิเม
เครือซิเมนต
(SCG CEM

  

มหาวิทยาลั
ราชมงคลกร

มหาวิทยาลั
ราชมงคลกร

าร วิชาชีพ 

ท่ีมอบรางวัล
กแหง
ย ISIT 
ษัทสหวิริยา
ตรี จํากัด 

ัยเทคโนโลยี   
ลาธนบุรี 
ษัท เอสซีจี 
กดั   
มนต  
ตไทย  
MENT)  

ัยเทคโนโลยี
รุงเทพ 

ัยเทคโนโลยี
รุงเทพ 



 

 

ชื
นายอุลย  ดํา

นายธีระ  ศิริ
นายยศนัย  

นางสาวชุตกิ
นางสาวจินต
นางสาวสุภา

แผนการตล
นางสาวเสาว
นางสาวศศิวิ
นางสาวสุภา
นางสาวศิรพิ
แผนการตล
นายณัฐวุฒิ 
นายนพคุณ 
นายจิรวัฒน
นางสาวจีรนั
นายสมยศ  
แผนการตล
นางสาวชุตกิ
นางสาวสุภา
นางสาวจินต
นางสาวธนพ

 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา 
ารงกิจชัยกุล 

ริพิทักษชัย 
บุญมี 

กานต  พลเสน 
ตนา  ธัญญเจริ
าพร  ขอพ่ึง 

ลาดขาวโพดสั
วรส  ขลิบทอง
วมิล  พุมมั่น 
าวดี  เกิดประก
พร  โชคสุวรรณ
ลาดฮอรโมนชี
 พานทอง 
 ทรัพยศิริพันธ
  ใชเทียมวงษ 
นันท  โสภา 
ปนแกว 
ลาดเห็นสวรร
กาญจน  พลเส
าพร  ขอพ่ึง 
ตนา  ธัญญเจริ
พร  จําปาเงิน 

สา
คณ
สถ

 

ญ 
สา
คณ
เท

สับหยาบ 
 

กอบ 
ณไพศาล 
ชีวภาพ 

ธ 


รค 
สน 

ญ 

สา
คณ
เท

คณะ/สาขา
าขาวิชาวิศวกร
ณะวิศวกรรมศา
ถาปตยกรรมศา

าขาวิชาการตล
ณะบริหารธุรกิจ
คโนโลยีสารสน

าขาวิชาการตล
ณะบริหารธุรกิจ
คโนโลยีสารสน

วิชา 
รมไฟฟา 
าสตรและ
าสตร 

รา
แข
ระ
ไม
รา
แข
พ้ืน
รา
แข
ระ
ไม

าด     
จและ 
นเทศ 

รา
กา
Lo
Pr
สม
สย

าด     
จและ 
นเทศ 

รา
ปร
Pl
“ค
ให
Ra
Aw

รางวัลท่ีไ
างวัลชนะเลิศ 
ขงขันภาคปฏิบั
ะบบควบคุมฝงต
มโครคอนโทรล
างวัลชมเชย 
ขงขันภาคทฤษ
นฐานทางวิศวก
างวัลชนะเลิศ 
ขงขันภาคปฏิบั
ะบบควบคุมฝงต
มโครคอนโทรล
างวัลชมเชย 
ารประกวดแผนธุ
ove Milk Love 
roject ชิงถวยพ
มเด็จพระเทพรั
ยามบรมราชกุม
างวัลชมเชย 
ระกวดแผนการ
an Competitio
วามรับผิดชอบ
หแกชุมชน” ภา
aks Thai Youn
ward 1 

ไดรับ 
อันดับท่ี 1 

บัติ ออกแบบ 
ตัวโดยใช
เลอร 

ษฎี วิชา
กรรมไฟฟา 
อันดับท่ี 2 

บัติ ออกแบบ 
ตัวโดยใช
เลอร 

ธุรกิจในโครงการ
Health 

พระราชทาน
รัตนราชสุดาฯ 
มารี 

รตลาด CSR 
on  หัวขอ 
บตอสังคมท่ีมี
ยใตโครงการ 
ng Market 

รายง

หนวยงานที
มหาวิทยาลัย
ราชมงคลกรุ

 

ร 
องคกรสหกร
แหงประเทศ

มูลนิธิรักษไท

านประจาํป 2552

ท่ีมอบรางวัล
ยเทคโนโลยี
รุงเทพ 

รณโคนม       
ศไทย  

ทย 
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ชื
นางสาววันนิ
นางสาวน้ําทิ

นางสาวสาย
นางสาววันเ
นางสาวอรพ
นางสาวสมป
นางสาวอุษา
นางสาววันนิ
นางสาวน้ําทิ
นางสาววรุณ

นางสาวจุฬา
นางสาวดาว
นางสาวนิตย
นางสาวสาย
นางสาวสุภา

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คโนโลยรีาชมงคลสุว

ชื่อนักศึกษา 
นิสา  อินทมาต
ทิพย  อินทุโสภ

ยพิณ  บุญประก
พ็ญ  ศรีบุญเพ็
พรรณ  เทียนเจ
ปอง  โฉมเชิด 
า  ตราดี 
นิสา  อินทมาต
ทิพย  อินทุโสภ
ณวิภา  ชื่นอารม

าลักษณ  ศรีสด
ว  บุญอุย 
ยา  คําภารัตน 
ยน้ํา  สังวงษา 
าภรณ  ชาวเขา

วรรณภมู ิ

ร 
ภณ 

คณ
เท

กอบ 
พ็ง 
จริญ 

สา
คณ
เท

ร 
ภณ 

คณ
เท

มย คณ
เท

ด 

าเวียง 

คณ
แล

คณะ/สาขา
ณะบริหารธุรกิจ
คโนโลยีสารสน

าขาวิชาการตล
ณะบริหารธุรกิจ
คโนโลยีสารสน

ณะบริหารธุรกิจ
คโนโลยีสารสน
ณะบริหารธุรกิจ
คโนโลยี 

ณะเทคโนโลยีก
ละอุตสาหกรรม

วิชา 
จและ 
นเทศ 

รา
กา
อุด

าด 
จและ
นเทศ 

รา
ระ

จและ
นเทศ 

รา

จและ รา
กา
ปร
รา
กา
ปร
รา
กา
อุด
ปร

การเกษตร
มเกษตร 

รา
กา
5 
รา
กา
5 

รางวัลท่ีไ
างวัลรองชนะ
ารแขงขันเว็บไซ
ดมศึกษา
างวัลแผนการ
ะดับภาค (ภาค

างวัลรองชนะ

างวัลรองชนะ
ารแขงขันหมาก
ระเภททีมหญิง
างวัลรองชนะ
ารแขงขันหมาก
ระเภท   หญิงคู
างวัลนักกีฬาด
ารแขงขันกีฬาห
ดมศึกษาชิงชน
ระเทศไทย ครั้ง
างวัลเหรียญท
ารแขงขันกีฬาเ
ฝพาย ประเภท
างวัลเหรียญเงิ
ารแขงขันกีฬาเ
ฝพาย ประเภท

ไดรับ 
เลิศ อันดับ 2 
ซตในระดับ 

รตลาดดีเดน 
คกลาง)   

เลิศ อันดับ 2 

เลิศ อันดับ 1 
กลอม 
 
เลิศ อันดับ 2 
กลอม
คู   
ดาวรุง 
หมากลอม
นะเลิศแหง
งท่ี 14  
ทอง   
เรือพายหญิง 
ท 500 เมตร  
งนิ  
เรือพายหญิง 
ท 200 เมตร 

หนวยงานที
 มูลนิธิรักษไท

ธนาคารกรุง

 

กีฬาแหงชาติ
“ตรังเกมส” 

กีฬามหาวิท
ประเทศไทย
“แมโดมเกม
ณ มหาวิทยา
ธรรมศาสตร

ท่ีมอบรางวัล
ทย 

ไทย 

ต ิครั้งท่ี 38 

ยาลัยแหง
ย ครั้งท่ี 37    
ส”  
าลัย 
รศูนยรังสิต 



 

 

ชื
นายอภิชาต 

 

นางสาวรัตน

นายบุญสิงห

นางสาวสาย
นางสาววันเ
นางสาวสมป
นางสาวอุษา
นางสาวอรพ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา 
 จุมพล 

นา  การะเกษ 

ห  สิงหสุวรรณ 

ยพิน บุญประก
พ็ญ ศรีบุญเพ็ง
ปอง โฉมเชิด  
า ตาดี 
พรรณ  เทียนเจ

สา
สา
บริ
เท

 

สา
สา
คณ
เท
สา
คณ
สถ

อบ 
ง 

จริญ 

คณ
เท
สา
ศูน

คณะ/สาขา
าขาวิชาเทคโนโ
ารสนเทศธุรกิจ
ริหารธุรกิจและ
คโนโลยีสารสน

าขาวิชาเทคโนโ
ารสนเทศธุรกิจ
ณะบริหารธุรกิจ
คโนโลยีสารสน
าขาวิชาวิศวกร
ณะวิศวกรรมศา
ถาปตยกรรมศา

ณะบริหารธุรกิจ
คโนโลยีสารสน
าขาวิชาการตล
นยสุพรรณบุรี

วิชา 
โลยี
 คณะ

นเทศ 

รา
ขบั
พร
รัต
รา
รา
กา
พร
บร
พร
รัต
กมุ
(ฝ
แล

โลยี
  
จและ
นเทศ 

รา
 ก
ลูก
อา

รมไฟฟา 
าสตรและ
าสตร 

รา
กา
กร
นน

จและ
นเทศ 
าด  

รา
“ภ
จา
ชงิ
“ก

รางวัลท่ีไ
างวัลรองชนะ
บรองเพลงไทย
ระราชทานสมเ
ตนราชสุดาฯ ส
ชกุมารี 
างวัลชมเชย อั
ารประกวดรอง
ระเกียรติและเพ
รมราโชวาทชิง
ระราชทานสมเ
ตนราชสุดาฯ ส
มารี ประเภท ขั
ายชาย) ระดับ
ละประชาชนทัว่
างวัลชนะเลิศ
ารประกวดรอง
กทุงฝายหญิง ร
าชีวศึกษาและอ
างวัลรองชนะ
ารแขงขันการป
ระทงกับเทศบา
นทบุรี   
างวัลดีเดนระด
ภาคกลางและภ
ากการแขงขันใ
งชนะเลิศโครงก
รุงไทยตนกลา

ไดรับ 
เลิศ อันดับ 2 
ยลูกทุงชิงถวย
เด็จพระเทพ
ยามบรม       

อันดับ 1 
เพลงเฉลิม
พลงจากพระ
ถวย
เด็จพระเทพ
ยามบรมราช
ขบัรองเด่ียว 
อุดมศึกษา
วไป 

งเพลงไทย
ระดับ
อุดมศึกษา 
เลิศ อันดับ 2 
ประดิษฐ
าลนครเมือง

ดับภาค  
าคตะวันออก” 
นรอบ 
การ  
สีขาว”

รายง

หนวยงานที

 

มหาวิทยาลัย
และองคการ
สวนจังหวัดช

สมาคมผูอาส
ชวยการศึกษ
คณะกรรมกา
วันพอแหงชา
สมาคมผูสรา
(ประเทศไทย

งานยอยศยิง่
มรดกโลก งา
ประจําป พ.ศ
จังหวัดพระน
เทศบาลนคร
นนทบุรี 

หองโถง ชั้น 
วายุภักษชั้น
อาคารนานา
บมจ.ธนาคา
กรุงเทพมหา

านประจาํป 2552

ท่ีมอบรางวัล
ยบูรพา  
รบริหาร 
ชลบุรี 

สาสมัครและ
ษา 
ารจัดงาน 
าติ รวมกับ
างสรรค 
ย)  

งฟา อยุธยา
านกาชาด
ศ. 2552  
นครศรีอยุธยา
รเมือง

1 และหอง
น 4  
าเหนือ  
รกรุงไทย  
านคร 
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มหาวทิยาลยัเทค

 
ผลงานวิจัย/สิ
 

ชื
นายสักวกูณ
นายมานะชยั

 
 
 
 
 

 
 

คโนโลยรีาชมงคลสุว

สิ่งประดิษฐ ข

ชื่อนักศึกษา 
ณฐ  สายวงษใย
ย  คลายมอญ 

วรรณภมู ิ

ของนักศึกษา 

ย สา
คณ

คณะ/สา
าขาวิชาเทคโนโ
ณะครุศาสตรอุต

าขาวิชา 
โลยีเครื่องกล 
ตสาหกรรม 

ออกแบบแ
ผ

และสรางเครื่อง
ผลงาน 
งปลอกไขไกตมมสุกอัตโนมัติ



 
 
 
 

 
 
คณะผู
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีปรึกษา
ผศ.จริยา 
รศ.ดร.มัณ
ผศ.อราม 
ผศ.ยุทธน
นางสาวสุ
ผศ.ดร.ศิริ
รศ.สหาย
ผศ.พิมลพ
นายพงศวิ
นางสาวอุ
 
คณะผูจัด
นางสาวสุ
นายพัฒน
นางสิริพร
นางสาวสุ
นางสาวห
นางสาวรั
 
ขอขอบคุ
คณะ / สถ
 
 
 
 

ผูจัดทํา 

า 

ณฑนีย 

นา 
สรีรัตน 
ริกุล 
พล 
พรรณ 
วทิย 
ไรวรรณ 

ดทํา 
สรียรัตน 
นพงศ 
ร 
สวรัชต 
หนึ่งฤทัย 
ัตนา 

คุณ 
ถาบัน / สํานัก 

หาสิตพานิ
เศรษฐภกั
คุมกลาง 
หริรักษาพิ
โงววัฒนา
คลองคําน
มีชูนึก 
ธนารักษ 
วุฒิวิริยะ 
สมบัติสิริ 

โงววัฒนา
วรรณวิไล
เรืองสุรัตน
ดีมาก 
ทองอยู 
พวงสอน 

/ กอง ท่ีใหควา

นิชกุล 
กดี 

พิทักษ 
 

นวณการ 

 
 
น 

ามอนุเคราะหข

อธิการ
รองอธิ
รองอธิ
รองอธิ
รองอธิ
รองอธิ
รองอธิ
ผูชวยอ
ผูชวยอ
ผูชวยอ

รองอธิ
ผูอํานว
นักวิเค
นักวิเค
นักวิเค
นักวิเค

ขอมูลและภาพ

รบดีมหาวิทยา
ธิการบดีดานวชิ
ธิการบดีดานบริ
ธิการบดีดานวจิั
ธิการบดีดานแผ
ธิการบดีดานกจิ
ธิการบดีดานกจิ
อธิการบดีวิเทศ
อธิการบดีดาน ิ
อธิการบดีดาน

ธิการบดีดานแผ
วยการกองนโย
คราะหนโยบาย
คราะหนโยบาย
คราะหนโยบาย
คราะหนโยบาย

ประกอบ 

ลัยเทคโนโลยีร
ชาการ 
ริหาร 
จัย 
ผนและงบประม
จการสภามหาวิ
จการนักศึกษา 
ศสัมพันธ 
วิชาการ 
ประชาสัมพันธ

ผนและงบประม
ยบายและแผน 
ยและแผน 
ยและแผน 
ยและแผน 
ยและแผน 

ราชมงคลสุวรร

มาณ 
วทิยาลัย 

ธและการจัดหา

มาณ 

รณภูมิ 

ารายได 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


