
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานประจาํปี 2553 ที่ มหาวทิยาลยัไดจ้ดัทาํขึน้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมและ

สงัเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัในทกุพนัธกจิตลอดปี 2553 ทีผ่่านมา ซึง่จะเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัในการประเมนิผลการดาํเนินงานและนําไปปรบัปรุงแกไ้ข รวมทัง้

ประกอบการตดัสนิใจในการวางแผนการดาํเนินงานในปีต่อๆ ไป ขณะเดยีวกนัสามารถทีจ่ะใช้

ประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสมัพนัธผ์ลการดาํเนินงานใหแ้ก่หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั รวมถงึสาธารณชนทัว่ไป 

ในรายงานประจาํปี 2553 น้ีประกอบดว้ย เน้ือหาสาระผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั

ตาม 5 พนัธกจิ คอื ผลงานดา้นการผลติบณัฑติหรอืดา้นการจดัการศกึษา ผลงานดา้นงานวจิยัและ

สิง่ประดษิฐ ์ผลงานดา้นการบรกิารวชิาการ ผลงานดา้นการทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม และผลงาน

ดา้นบรหิารจดัการ นอกจากน้ียงัไดนํ้าเสนอผลงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา ความร่วมมอื

กบัหน่วยงาน/สถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (MOU) กจิกรรมสาํคญัในรอบปี 

ตลอดจนผลงานดเีด่นของ อาจารย ์บคุลากรและนกัศกึษา 

มหาวทิยาลยัขอขอบคุณ กองนโยบายและแผน ทีไ่ดจ้ดัทาํรายงานฉบบัน้ี รวมถงึคณะผูบ้รหิาร 

หวัหน้าหน่วยงานต่างๆ คณาจารย ์เจา้หน้าที ่และนกัศกึษาทีไ่ดส้รา้งสรรคผ์ลงานในรอบปี 2553 ทีผ่่านมา 

ดงัปรากฏอยูใ่นรายงานและหวงัวา่รายงานประจาํปีฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการ

ขยายผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัตลอดจนการเผยแพร่ สือ่สาร ต่อสงัคมต่อไป 

 

 

 

 (ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์รยิา  หาสติพานิชกุล)  

 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  
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»ÃÐÇÑµÔáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

 ก่อกาํเนิดและการพฒันา 

 จากจดุเริม่ตน้ของวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา ใน พ.ศ. 2518 ทีมุ่่งเน้นการผลติบณัฑติจนสรา้งความเชื่อถอื

ต่อเน่ืองมาเป็น สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ใน พ.ศ. 2531 และในปี พ.ศ. 2548 ไดป้รบัเปลีย่นบทบาทและภารกจิเป็น 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ตามประกาศในกจิจานุเบกษา เมือ่วนัที ่18 มกราคม พ.ศ.2548  

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู  เป็น 1 ใน 9 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ซึง่ไดร้วมกลุ่ม  

วทิยาเขตในกลุ่มภาคกลาง 3 จงัหวดั 4 วทิยาเขต ไดแ้ก่ วทิยาเขตพระนครศรอียุธยาหนัตรา  วทิยาเขตพระนครศรอียุธยา

วาสกุร ีวทิยาเขตนนทบรุ ีและวทิยาเขตสพุรรณบรุ ีมฐีานะเป็นสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยให้เป็นสถาบนัอดุมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  มวีตัถุประสงคใ์ห้

การศกึษา สง่เสรมิวชิาการและวชิาชพีชัน้สงูทีเ่น้นการปฏบิตั ิทาํการสอน ทาํการวจิยั ผลติครวูชิาชพี ใหบ้รกิารทางวชิาการ

ในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีก่สงัคม ทาํนุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรม และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหผู้ส้าํเรจ็

อาชวีศกึษามโีอกาสในการศกึษาต่อดา้นวชิาชพีเฉพาะทางระดบัปรญิญาเป็นหลกั  

วนัที1่4 พฤศจกิายน 2549 มกีารจดัตัง้สว่นราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิประกอบดว้ย    

10 หน่วยงาน คอื สาํนกังานอธกิารบด ีคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      

คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คณะศลิปศาสตร ์สถาบนัวจิยัและพฒันา สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  

 วนัที ่3 ตุลาคม 2550 มกีารแบง่สว่นราชการในสาํนกังานอธกิารบด ีออกเป็น 7 หน่วยงาน คอื กองกลาง กองคลงั      

กองนโยบายและแผน กองบรหิารงานบคุคล กองพฒันานกัศกึษา กองบรหิารทรพัยากรนนทบรุ ีกองบรหิารทรพัยากรสพุรรณบรุี  

 วนัที ่24 กนัยายน 2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ีไดม้กีารก่อตัง้วทิยาลยัจดัการ  

โดยใหเ้ป็นหน่วยงานภายในมฐีานะเทยีบเทา่คณะ มคีณะกรรมการอาํนวยการ เป็นผูบ้รหิารงาน และรายงานตรงต่อ

สภา มหาวทิยาลยั ในวทิยาลยัมคีณบดเีป็นผูบ้งัคบับญัชาและบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ

อาํนวยการและมหาวทิยาลยั เพือ่จดัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา  

 เ มือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูไิดร้บัพระราชทานนามอาคารเรยีนรวม 

  และปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั  

             เทคโนโลยี ราชมงคลสวุรรณภมู ิซึง่ไดนํ้าความกราบบงัคมทลูสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

    สยามบรมราชกุมาร ีทราบฝา่ละอองพระบาท และพระราชทานชือ่อาคารดงักล่าววา่  

     “ศรีพิทยาคาร”  หมายถงึ อาคารแห่งความรูอ้นัเป็นสริมิงคล  
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูมิพีืน้ทีจ่ดัการศกึษาใน 3 จงัหวดั 4 ศนูย ์ดงัน้ี  

 

 

ศนูยห์นัตรา        

(เป็นทีต่ัง้ของสาํนกังานอธกิารบด)ี  

เลขที ่60 หมู่ 3 ถ.สายเอเชยี (กรุงเทพฯ – นครสวรรค)์  

ต.หนัตรา อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000  

โทรศพัท ์0 3570 9103   โทรสาร 0 3570 9105 

 

ศนูยว์าสุกรี         

เลขที ่19 ถ.อู่ทอง ต.ทา่วาสกุร ีอ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000  

โทรศพัท ์0 3524 5181, 0 3525 2392 โทรสาร 0 3525 2393 

 

ศนูยน์นทบรีุ       

เลขที ่7/1 ถ.นนทบรุ ีต.สวนใหญ่   อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  

โทรศพัท ์0 2969 1369-74  โทรสาร 0 2525 2682 

 

ศนูยส์พุรรณบรุ ี    

เลขที ่450 หมู ่6 ถ.สพุรรณบรุ ี- ชยันาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สพุรรณบรุ ี72130  

โทรศพัท ์0 3554 4301-3   โทรสาร 0 3554 4299-300 

 

 

 

 

หนัตรา 707 ไร่

วาสุกร ี31 ไร่
นนทบุร ี35 ไร่

สุพรรณบุร ี510 ไร่

พืน้ท่ีรวม 1,283 ไร่
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µÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

ตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ  

ประกอบดว้ย  ดวงตราพระราชลญัจกรประจาํพระองคพ์ระมหากษตัริย์  

รชักาลท่ี  9 อยู่ภายในวงกลมมรีปูดอกบวั  8 กลบี  เหนือวงกลมมเีลข  ๙ 

และพระมหาพชิยัมงกุฎครอบใตว้งกลม มแีถบโคง้รองรบัภายในบรรจอุกัษร 

ชือ่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู  ดวงตราพระราชลญัจกร  

เลข  ๙ และพระมหาพชิยัมงกุฎ  สือ่ความหมายถงึ  มพีระมหากรุณาธคิณุที่  

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช  ทรงพระราชทาน   

พระบรมราชานุญาต ใหเ้ชญิพระราชลญัจกรประจาํพระองคแ์ละพระมหาพชิยัมงกุฎ 

เป็นเครือ่งหมายราชการ รปูดอกบวั 8 กลบี สือ่ความหมายถงึความสดชืน่เบกิบาน 

ทีก่่อใหเ้กดิปญัญาแผข่จรไปทัว่สารทศิ 
 

 

 

 

 

ÊÕ»ÃÐ¨íÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิกาํหนด “สีทอง”  

เป็นสปีระจาํ มหาวทิยาลยัตามความหมายของสวุรรณภูม ิซึง่หมายถงึ แผน่ดนิทอง 

หรอืดนิแดนทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์มัง่คัง่ เจรญิรุ่งเรอืง มคี่าประดุจทองคาํ   

 

 

 

µŒ¹äÁŒ»ÃÐ¨íÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ เลอืกตน้ ลลีาวดสีวุรรณภมูิ 

เป็นตน้ไมป้ระจาํมหาวทิยาลยั ซึง่มคีวามทนทานต่อทกุฤดกูาล ยิง่มอีายุยนืยาว  

ยิง่มคีุณค่า          

      ลลีาวดสีวุรรณภมู ิมดีอกสเีหลอืงทองกลิน่หอมจรุงใจ จงึหมายความว่า  

ชาวสวุรรณภมูทิกุคนจะมคีวามอดทน มคีวามดงีาม มคีุณค่าประดุจตน้ลลีาวดี

สวุรรณภมู ิ
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»³Ô¸Ò¹ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¾Ñ¹¸¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ  
 

ปณิธาน 

บณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิคอื “คนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน” 

 

วิสยัทศัน์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุ วรรณภมู ิ มุง่เน้นความเป็นเลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี พฒันาคนดา้น

วชิาชพีสูม่าตรฐานสากล และเสรมิสรา้งสงัคมใหม้คีุณภาพอย่างยัง่ยนื 

 

พนัธกิจ  

1. จดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนดา้น วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คีุณภาพ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชพีในระดบัสากล ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ  

2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละสรา้งมลูคา่เพิม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของสงัคม  

3. บรกิารวชิาการทีห่ลากหลาย มคุีณภาพและตอบสนองความตอ้งการของสงัคม  

     4. ทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม สง่เสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

5. บรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การพฒันางานใหเ้ป็น   

ทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร  

 

ภารกิจ 

1. ผลตินกัศกึษาใหม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ชาํนาญดา้นวชิาชพีและเทคโนโลยตีามมาตรฐานสากลเพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2. เป็นศนูยบ์รกิารทางวชิาการ วชิาชพี และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

3. สรา้งสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม และผลงานวจิยั ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

4. ทาํนุบาํรุงศาสนา สบืสานศลิปวฒันธรรมไทย และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สง่เสรมิระบอบประชาธปิไตย 

อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 

5. พฒันาผูบ้รหิารและบคุลากรทกุระดบัของมหาวทิยาลยั ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ตามมาตรฐานสากลพฒันา

กลไกคณุภาพการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

1. เร่งผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

2. สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี 

3. สง่เสรมิและสนบัสนุนการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคม 

4. สง่เสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
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เป้าประสงค ์

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีณุภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

3. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ

ทอ้งถิน่และประเทศ 

4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสงัคมใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการพฒันาตนเอง

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ 

5. ปลกูฝงัค่านิยมใหน้กัศกึษาและชมุชนในการอนุรกัษท์าํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรมไทย 

 

กลยุทธ ์

1. ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพเพิม่ขึน้ 

2. สง่เสรมิสนบัสนุนและจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและเพิม่โอกาสทาง

การศกึษาใหแ้ก่ประชาชน 

3. พฒันาศกัยภาพอาจารยใ์นดา้นองคค์วามรูท้กัษะ IT และภาษาต่างประเทศ 

4. พฒันาระบบเครอืขา่ย IT และวทิยบรกิาร เพือ่รองรบัการเรยีนการสอนและการใหบ้รกิารนกัศกึษา 

5. สรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งการสอนและการวจิยัโดยเน้น Research-based Approach 

6. พฒันานกัศกึษาใหม้คีุณภาพและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

7. พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกและเพิม่คณุภาพ

มาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

8. สง่เสรมิวจิยัและสรา้งนวตักรรมทีส่ามารถนําไปสูก่ารพฒันาการเรยีนการสอน 

9.  สนบัสนุนและจดัใหม้กีารวจิยัทีม่คุีณภาพตามจดุเน้นความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี       

สูชุ่มชน 

10. สรา้งนกัวจิยัมอือาชพีทีม่จีรยิธรรมและคณุธรรม 

11. จดัหาแหล่งทนุเพือ่สนบัสนุนงานวจิยั 

12. สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน 

13. สง่เสรมิใหบ้คุลากรและนกัศกึษามสีว่นร่วมในการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคม 

14. สรา้งเครอืขา่ยกบัสถานประกอบการและหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

15. จดัทาํฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญและองคค์วามรูด้า้นบรกิารสงัคมเพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง 

16. จดัตัง้ศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทาง 

17. สบืสานศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

18. ปลกูจติสาํนึกดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

19. สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
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อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

1. มุง่เน้นการผลติบณัฑตินกัปฏบิตั ิ (Hands on) 

2. มุง่เน้นการเรยีนการสอนในสาขาวชิาต่างๆ โดยใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology-based 

Teaching and Training) 

3. มุง่เน้นการผลติบคุลากรมคีวามเชีย่วชาญในงานอาชพี หรอืมคีวามเป็นมอือาชพี ซึง่ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 

คอื รูจ้รงิ มทีกัษะความชาํนาญ และมจีรยิธรรมในวชิาชพี (Professional-Oriented)        

สมรรถนะหลกัของบคุลากร  (Core Competency)  

1. ใฝรู่ ้(Self learning) 

2. มคีวามคดิเชงิระบบ (Systematic thinking)  

3. สือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective communication)  

4. เป็นมอือาชพี (Professionalism) 

5. จติสาธารณะ (Public mind)  

 

คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิไดก้าํหนดคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคไ์ว ้5 ประการ ดงัน้ี 

1. ใฝ่รู ้หมายถงึ รกัในความรู ้มุ่งมัน่แสวงหาความรู ้เพื่อแกป้ญัหาและพฒันาตนเอง 

2. มีความคิดเชิงระบบ  หมายถงึ การคดิพจิารณาสิง่ใดในลกัษณะทีเ่ป็นองคร์วมและสามารถวเิคราะห์

ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัองคป์ระกอบย่อยไดอ้ย่างครอบคลุมครบวงจร 

3. ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถงึ มทีกัษะในการถ่ายทอด นําเสนอขอ้มลู ขา่วสาร รวมถงึความสามารถ   

ในการใชภ้าษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สาร 

4. เป็นมอือาชีพ หมายถงึ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในศาสตรว์ชิาชพีเป็นอยา่งด ีมทีกัษะความชาํนาญในการปฏบิตัิ

และประพฤตปิฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีอยา่งเคร่งครดั 

5. มีจิตสาธารณะ  หมายถงึ การตระหนกัรูแ้ละคาํนึงถงึสว่นรวม เป็นจติทีค่ดิสรา้งสรรค ์เป็นกุศล และมุง่ทาํกรรมด ี

เพือ่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃáº‹§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃáº‹§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ :                          ส่วนราชการท่ีจดัตัง้โดย      

                         พ.ร.บ. / กฎกระทรวง /  

                         ประกาศกระทรวง 

                         ส่วนราชการท่ีจดัตัง้เป็นการภายใน   

                         โดยสภามหาวิทยาลยั 

หมายเหตุ :  

- มหาวิทยาลยัประกาศจดัตัง้วิทยาลยัการจดัการ โดยมีผลบงัคบัใช้

ตัง้แต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2552  

สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

สภาวิชาการสภาวิชาการ  

สาํนักงานอธิการบดี 

สาํนักคณุภาพการศึกษา 

สาํนักสหกิจศึกษา 

กองบริหารทรพัยากร 

วาสุกรี 

 

คณะ สถาบนั สาํนัก 

ศิลปศาสตร ์

เทคโนโลยีการเกษตร 

และอตุสาหกรรมเกษตร 

วิศวกรรมศาสตรแ์ละ 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์

ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

บริหารธรุกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

 

วิทยาลยัการจดัการ 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน 

สภาคณาจารย์และข้าราชการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

คณะกรรมการควบคุมภายในคณะกรรมการควบคุมภายใน

  

ส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 

วิทยบริการและ                 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิจยัและพฒันา 

กองบริหารทรพัยากร 

นนทบรีุ 

กองบริหารทรพัยากร 

สพุรรณบรีุ 

กองพฒันานักศึกษา 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบคุคล 

กองคลงั 

กองกลาง 
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§ºÃÔËÒÃâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ºÃÔËÒÃ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

อธิการบดี 

 

สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

สภาวิชาการ  สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการควบคมุภายใน 

รองอธิการบดี 

ผูช่้วยอธิการบดี 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนักงานอธิการบดี 
คณบดี  ผูอ้าํนวยการสถาบนั ผูอ้าํนวยการสาํนัก 

รองคณบดี ผูอ้าํนวยการกอง 
รองผูอ้าํนวยการ

สถาบนั 

รองผูอ้าํนวยการ

สาํนัก  
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ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ (25 กรกฎาคม 2550 -  24 กรกฎาคม 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทยเ์กษม  วฒันชยั 

นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 
  

 

 

 

 

 

 

ดร.สนุทร  อรุณานนทช์ยั 

อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
 

    

 

 

 

 

ดร.กจิจา  ใจเยน็ 

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                      

รศ.ดร.ชนะ  กสภิาร ์

ดา้นการศกึษา 

ดร.นรศิ วศนิานนทร ์            

ดา้นสงัคมศาสตร ์

ดร.นิพนธ ์ สรุพงษ์รกัเจรญิ      

ดา้นบรหิารงานบคุคล 

    

ดร.บุณยสทิธิ ์ โชควฒันา  

ดา้นเศรษฐศาสตร ์

     นายประภาส  ป่ินวเิศษ   

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี            

นางสาวพจมาน  เครอืพนัธุ ์

ดา้นงบประมาณและการเงนิ 

นายพชิยั  ถิน่สนัตสิขุ 

    ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                      

    

ดร.วรยัพร  แสงนภาบวร 

ดา้นการศกึษา 

นายสงขลา  วชิยัขทัคะ 

ดา้นกฎหมาย 

ดร.สชุาต ิ เมอืงแกว้ 

ดา้นการศกึษา 

นายอนนัต ์ ลีต้ระกลู                                 

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยตาํแหน่ง 

 

 

 

ผศ.จรยิา  หาสติพานิชกุล  

อธกิารบด ี

 

ผศ.นนทโชต ิ อุดมศร ี                                                                                                                                                  

ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผูบ้ริหาร   
      

      

รศ.ดร. มณัฑนีย ์เศรษฐภกั 

รองอธกิารบด ี

 

ผศ.อรา่ม คุม้กลาง 

รองอธกิารบด ี

 

น.ส.สรุยีร์ตัน์ โงว้วฒันา           

รอง4

ผศ.ฐติมิา จโินวฒัน์ 

คณบด ี

 

อธกิารบด ี

 

นายสวุทิย ์วงษย์นื 

คณบด ี

นายดเิรก ฉิมชนะ 

ผูอ้าํนวยการ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยแ์ละข้าราชการ   

      

รศ.ชลุพีร ศลิวตัร น.ส.เกษสริ ิศกัดานเรศ นายสมชาย กลางวงษ์ ผศ.วลยัพร สนิสวสัดิ ์ ผศ.วา่ที ่ร.ต.ธนู ทดแทนค นางกลัยกร ขนุเอยีด 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั       ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยั   

                     

 ผศ.ดร.ศริกุิล คลอ่งคาํนวณการ น.ส.อไุรวรรณ สมบตัศิริิ      วา่ที ่ร.ต.วญิ� ูมัน่ธรรม 
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ผศ.จรยิา  หาสติพานิชกุล 

อธกิารบด ี

   

รศ.ดร.มณัฑนีย ์เศรษฐภกัด ี                   

รองอธกิารบด ี(วชิาการ) 

ผศ.อร่าม คุม้กลาง 

รองอธกิารบด ี(บรหิาร) 

นางสาวสรุยีร์ตัน์  โงว้วฒันา           

รอง4

 

อธกิารบด ี(แผนและงบประมาณ) 

  

ผศ.ยทุธนา  หรริกัษาพทิกัษ ์

4

ผศ.ดร.ศริกุิล  คล่องคาํนวณการ 

4รองอธกิารบด ี(วจิยั) 

รศ.สหายผล  มชีนึูก 

รองอธกิารบด ี(กจิการนกัศกึษา) รองอธกิารบด ี(กจิการสภามหาวทิยาลยั) 

   

ผศ.พมิลพรรณ  ธนารกัษ ์

4ผูช้ว่ยอธกิารบด ี 

4

นายพงศว์ทิย ์ วุฒวิริยิะ                                

ผูช้ว่ยอธกิารบด ี

(วชิาการ) (วเิทศสมัพนัธ)์ 

นางสาวอุไรวรรณ  สมบตัศิริ ิ

ผูช้ว่ยอธกิารบด ี

4

 

 

 

 

 

(การประชาสมัพนัธแ์ละการจดัหารายได)้ 
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คณบดี 
 

   

นายสวุทิย ์ วงษ์ยนื 

คณบดคีณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
 

ผศ.ฐติมิา  จโินวฒัน์ 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร 

นายไพศาล  บุรนิวฒันา 

คณบดคีณะบรหิารธุรกจิและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

   

ผศ.ดวงฤด ี ศุภตมิสัโร 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
 

รศ.นภทัร  วจันเทพนิทร ์

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์

และสถาปตัยกรรมศาสตร ์

นายอาคม  สระบวั 

คณบดคีณะศลิปศาสตร ์

ผูอ้าํนวยการสถาบนั/สาํนัก 
 

  

ผศ.ภณรตัน์  คชสทิธิ ์

ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิวชิาการ 

และงานทะเบยีน 

นายสวุุฒ ิ ตุม้ทอง 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  

นายดเิรก  ฉมิชนะ 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

 

นางสาวอุไรวรรณ  สมบตัศิริ ิ

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธกิารบด ี
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ผูอ้าํนวยการ  

 
   

ว่าที ่ร.ต.วญิ� ู มัน่ธรรม 

ผูอ้าํนวยการกองกลาง 

นางชลอ  หนูอนิทร ์

ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

นายพฒันพงศ ์ วรรณ์วไิล 

ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน 

   

นางสาวพชัราภรณ์  จนัทรฉ์าย 

ผูอ้าํนวยการกองบรหิารงานบคุคล 

นายชยัขรรค ์ ขวญัสอน 

ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศกึษา 

นายจริะวฒัน์  ใจอ่อนน้อม 

ผูอ้าํนวยการ 

กองบรหิารทรพัยากรนนทบรุ ี
    

นายสมชาย  กลางวงษ ์

ผูอ้าํนวยการ 

กองบรหิารทรพัยากรสพุรรณบรุ ี

นายอนนท ์ บชูาพนัธ ์

ผูอ้าํนวยการ 

กองบรหิารทรพัยากรวาสกุร ี

รศ.ประไพพรรณ  สทิธกุิล 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกัคณุภาพการศกึษา 

   

นายดาํเนิน  ไชยแสน 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกัสหกจิศกึษา 

ผศ.สวุชัร  ภทัรกุลพงษ ์

ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

ตรวจสอบภายใน 
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งบประมาณ  

มหาวทิยาลยัใชห้ลกับรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน โดยกาํหนดเป้าหมายทีจ่ะใหม้กีารใชง้บประมาณอยา่งมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2553  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดร้บัจดัสรรงบประมาณทัง้สิน้ 724,318,120 บาท 

โดยเป็นงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 577,746,900 บาท (79.76 %) งบประมาณเงนิผลประโยชน์ (เงนิรายได)้ 146,571,220 บาท 

(20.24 %)      

 

จาํนวนงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามประเภทงบรายการ 
 

งบรายการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

จาํนวนเงิน (บาท)  รอ้ยละ 

งบบคุลากร 155,417,900 26.90 

งบดาํเนินงาน 106,554,800 18.44 

งบลงทุน 179,444,500 31.06 

เงนิอุดหนุน 59,569,700 10.31 

รายจา่ยอืน่ 76,760,000 13.29 

รวมทัง้ส้ิน 577,746,900 100.00 

 

จาํนวนงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

จาํนวนเงิน (บาท) รอ้ยละ 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 120,331,800 20.83 

ผูไ้ดร้บัทนุตามโครงการทนุพฒันาอาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา - - 

ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 5,959,000 1.03 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 438,991,800 75.98 

ผลงานทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 1,950,000 0.34 

ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี 5,778,300 1.00 

ผลงานวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ 4,736,000 0.82 

รวมทัง้ส้ิน 577,746,900 100.00 
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จาํนวนงบประมาณเงินผลประโยชน์ (เงินรายได้) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามประเภทงบรายการ 
 

งบรายการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

จาํนวนเงิน (บาท)  รอ้ยละ 

งบบคุลากร 42,250,440 28.83 

งบดาํเนินงาน 39,028,180 26.63 

งบลงทุน 3,233,000 2.21 

งบอุดหนุน 6,838,670 4.67 

งบรายจา่ยอืน่ 11,091,140 7.57 

โครงการงานฟารม์ 787,500 0.54 

รายไดห้อพกัสวสัดกิารนกัศกึษา 1,560,000 1.06 

สมทบคา่ไฟฟ้ามหาวทิยาลยั 6,752,240 4.61 

เงนิสมทบกองทุนวจิยัฯ 6,344,240 4.33 

สมทบกองทุนสหกจิศกึษา 545,790 0.37 

งบกลางหน่วยงาน 28,140,020 19.20 

รวมทัง้ส้ิน 146,571,220 100.00 

 

จาํนวนงบประมาณเงินผลประโยชน์ (เงินรายได้)  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามผลผลิต 
 

ผลผลิต 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

จาํนวนเงิน (บาท)  รอ้ยละ 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 36,246,390 24.73 

ผูไ้ดร้บัทนุตามโครงการทนุพฒันาอาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา - - 

ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 949,600 0.65 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 64,163,040 43.78 

ผลงานทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 689,000 0.47 

ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี - - 

ผลงานวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ 393,400 0.27 

โครงการงานฟารม์ 875,000 0.60 

รายไดห้อพกัสวสัดกิารการนกัศกึษา 5,200,000 3.55 

เงนิสมทบคา่ไฟฟ้ามทรส. 6,752,240 4.61 

เงนิสมทบกองทนุวจิยัฯ 6,344,240 4.33 

สมทบกองทุนสหกจิศกึษา 545,790 0.37 

งบกลางหน่วยงาน 24,412,520 16.66 

รวมทัง้ส้ิน 146,571,220 100.00 
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ในสว่นของการหารายไดแ้ละการบรหิารทรพัยส์นิ  มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามสาํคญัเพือ่ใหม้รีายไดเ้พิม่  

(Income Generation) จากรายไดห้ลกัของมหาวทิยาลยัหรอืรายไดป้ระจาํทีไ่ดร้บัจดัสรรจากแหล่งรายไดห้ลกัของมหาวทิยาลยั  

และบรหิารทรพัยากรของมหาวทิยาลยัทีม่อียูจ่าํกดัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ จงึไดก้าํหนดโครงสรา้งของมหาวทิยาลยัใหม้ฝีา่ย

หารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิไวใ้นกองกลาง สาํนกังานอธกิารบดี ใหม้บีทบาทหน้าทีใ่นการบรหิารทรพัยส์นิดา้นอาคารสถานที่

และการสรา้งผลติภณัฑเ์พือ่การหารายได ้ทาํแผนการตลาด ดาํเนินการดา้นการตลาดเพือ่การหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิ  

ทาํฐานขอ้มลูทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดข้องมหาวทิยาลยั จดัการสทิธปิระโยชน์จากทรพัยส์นิและไดแ้ต่งตัง้บคุลากรให้

ดาํเนินการหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิ ดงัต่อไปน้ี 

• รบันโยบายจากสภามหาวทิยาลยั  เกีย่วกบัแนวทางการหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิโดยยดึหลกั

สาํคญั คอื ลดการสญูเสยี  และการเพิม่ชอ่งทางการหารายได้  เริม่ดว้ยการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร

การเงนิและทรพัยส์นิ  โดยมอุีปนายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธานคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการ

ชดุน้ีจะมหีน้าทีก่าํกบัดแูล ระบบการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

• ดาํเนินการสาํรวจขอ้มลูการ หารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิ ในศนูยพ์ืน้ทีท่ ัง้ 4 แห่งของมหาวทิยาลยั เพือ่ให้

ทราบถงึการหารายได้  และการบรหิารทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั  

• ดาํเนินการสาํรวจทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นอาคารสถานทีแ่ละเครือ่งมอื อุปกรณ์ต่างๆ เพือ่นํามา

เป็นฐานขอ้มลู  ในการหารายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลยัและใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิใหคุ้ม้คา่  

• จดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั  ทกุศนูยพ์ืน้ที่  ทัง้ดา้นทีด่นิสิง่ก่อสรา้ง  และทรพัยากรบุคคล  

• ดาํเนินการลดตน้ทนุ ในการบรหิารการเงนิ  โดยรวบรวมเงนิรายไดท้ีม่อียูเ่พือ่นําไปจดัซือ้หอพกัคนืเพือ่

ไม่ให้มหาวทิยาลยั ตอ้งเป็นภาระในการจา่ยคา่ดอกเบีย้เงนิกูส้รา้งหอพกัในอตัราทีส่งูและระยะเวลายาวนาน

อกีต่อไป ทัง้น้ีโดยคาํแนะนําและความชว่ยเหลอืเป็นอยา่งดจีากประธานคณะกรรมการบรหิารการเงนิ

และทรพัยส์นิ ของมหาวทิยาลยั ในการตดิต่อประสานงานกบัสถาบนัการเงนิ (เจา้หน้ี) จนสามารถชาํระหน้ี

ไดก่้อนกาํหนด  โดยไมต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียม  

• ดาํเนินการจดัระบบและกาํหนด ระเบยีบการเชา่พืน้ทีเ่พือ่ธรุกจิของภาคเอกชน เชน่ เชา่พืน้ทีต่ดิตัง้ตูเ้อทเีอม็ 

ป ัม๊น้ํามนั  รา้นคา้  เป็นตน้  

• ดาํเนินการจดัระบบการฝากเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั กบัสถาบนัการเงนิทีม่ ัน่คงในรปูแบบของการ

ลงทุนทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อเพิม่รายไดอ้กีช่องทางหน่ึงใหก้บัมหาวทิยาลยัตามคาํแนะนําของ

คณะกรรมการ บรหิารการเงนิฯ  

การพฒันาระบบกายภาพของมหาวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัมสีถานศกึษาทัง้  4 พืน้ที่ ต่างกม็ปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนานโดยเฉพาะศนูยห์นัตรามอีายุ

มากกวา่ 70 ปี สภาพของสิง่ก่อสรา้งและสภาพแวดลอ้มต่างๆ  ภายในแต่ละศนูย์  สว่นใหญ่อยูใ่นภาวะชาํรุดทรุดโทรม

ตอ้งการการพฒันาทางดา้นกายภาพค่อนขา้งมาก ในชว่งเริม่ตน้ของการเป็นมหาวทิยาลยัจงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการวางผงัแมบ่ท

ของมหาวทิยาลยัทัง้  4 พืน้ทีโ่ดยมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก  เป็นทีป่รกึษา  เพือ่ทาํหน้าทีจ่ดัทาํแผนแมบ่ทการพฒันาดา้น

กายภาพของมหาวทิยาลยั ต่อมาหลงัจากทีม่หาวทิยาลยัมสีภามหาวทิยาลยัตามกฎหมายของมหาวทิยาลยัเรยีบรอ้ยแลว้  

สภามหาวทิยาลยัโดยทา่นนายกสภามหาวทิยาลยักไ็ดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ ผงัแมบ่ทชดุใหม่  โดยมกีรรมการชดุเดมิ

บางสว่นและมกีรรมการผูท้รงคุณวฒุจิากสภามหาวทิยาลยัเป็นประธานคณะกรรมการและเพิม่ผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอก  

คณะกรรมการชดุใหมน้ี่ไดร่้วมกนัจดัทาํผงัแมบ่ทของพืน้ทีท่ ัง้  4 ศนูย์ กาํหนดลาํดบัความสาํคญัของพืน้ทีแ่ละสิง่ก่อสรา้ง     

ทีต่อ้งปรบัปรุงใหม่ เพื่อของบประมาณก่อสรา้งใหม่และหรอืปรบัปรุงใหม่ 
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รายละเอียดโครงการก่อสรา้งท่ีได้รบัการจดัสรร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553  

ท่ี ช่ือโครงการ/งาน ระยะเวลา 

งบประมาณรวม 

ท่ีได้รบัจดัสรร 

(บาท) 

งบประมาณ

ประจาํปี พ.ศ.2553  

(บาท) 

หมายเหต ุ

 ผลผลิตผูส้าํเรจ็การศึกษาด้านสงัคมศาสตร ์  89,577,183 21,060,000  

1 อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารดา้นภาษาและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ พรอ้มครุภณัฑ ์ 

(อาคาร 10 ชัน้) 

2552 - 2554 89,577,183 21,060,000 ศนูยน์นทบรุ ี

ผลผลิตผูส้าํเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 448,889,000 158,384,500  

1 อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ   

(อาคาร 10 ชัน้) 

2551 - 2554 198,999,000 97,183,000 ศนูยห์นัตรา 

2 อาคารเรยีนรวมและเอนกประสงคพ์รอ้ม

ครุภณัฑ ์(อาคารหอประชมุใหญ่และอาคาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

2552 - 2554 249,890,000 61,201,500 ศนูยห์นัตรา 

รวม 3 รายการ  538,466,183 179,444,500  
   

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อพฒันาสู ่E-University 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิดาํเนินการภายใตแ้ผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ 

ระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) โดยในแผนดงักล่าวไดก้าํหนด  การดาํเนินงานในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และวทิยบรกิาร  เพือ่กา้วสูก่ารเป็น e-University ภายใตก้ารจดัทาํแผนแมบ่ทดา้นวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

            1. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.  งานเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์

   1. ชว่งเดอืนธนัวาคม 2552 - กนัยายน 2553 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดม้กีารจดัสรรวงจรเชือ่มต่อ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอรส์าํหรบัมหาวทิยาลยัทุกแห่งดว้ยความเรว็ 1 Gbps สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จงึได้

ทาํการปรบัความเรว็การเชือ่มต่อเครอืขา่ยระหวา่งวทิยาเขตเป็นความเรว็ 50 Mbps เพือ่รองรบัปรมิาณการใชง้านที่เพิ่มขึน้ 

2. การพฒันาระบบยนืยนัตวัตนในการใชง้านอนิเตอรเ์น็ต 

 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศตอ้งจดัทาํระบบยนืยนัตวับคุคล  และระบบเกบ็ขอ้มลูจราจร

คอมพวิเตอร์  โดยมกีารจดัเกบ็บญัชผีูใ้ชง้านใน  Active Directory เป็นการลงทะเบยีนผูใ้ชง้านทัง้ในสว่นของอาจารย์

เจา้หน้าที ่นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบับรกิารหรอืผูม้าเยอืนของมหาวทิยาลยั ทัง้น้ีเมือ่ผูใ้ชง้านเริม่ออกอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งป้อนบญัชรีายชือ่

และรหสัผ่านที่  Authenticate Gateway ก่อนใชง้านอนิเตอรเ์น็ต  ขอ้มลูการจราจรคอมพวิเตอรท์ี่  Firewall และการใชง้าน

บรกิารบน Web Server E-Mail Server จะถกูรวบรวมและเขา้รหสัขอ้มลูเกบ็เขา้ไวใ้นเครือ่ง Log Management ซึง่ในระบบ 

Log Management จะมดีว้ยกนัสองระบบ คอื สว่นทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูตาม พรบ. และสว่นทีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ารใชง้าน

อนิเตอรเ์น็ตของผูใ้ชง้าน 

                       3. ไดท้าํการจดัหาอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัของระบบเครอืขา่ย ในสว่นของ Firewall ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 - 2550 

โดยในสว่นของศนูยพ์ืน้ทีจ่ะมปีระสทิธภิาพรองรบัปรมิาณขอ้มลูอยูท่ี่ 600 Mbps และทีศ่นูยก์ลางอยูท่ ี่ 1 Gbps ซึง่คาดว่าจะเพยีงพอ

สาํหรบัการใชง้านไดอ้ยา่งน้อย 5 ปี 
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ข. งานพฒันาฐานข้อมูลกลาง  

   1. การใชท้รพัยากรเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยใหม้คีวามคุม้ค่า โดยการใชเ้ทคโนโลย ี Virtual Machine 

ในการจาํลองเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย ทาํใหส้ามารถมเีครือ่งบรกิารทีม่ากกวา่เครือ่งแมข่า่ยจรงิ ทัง้น้ีไดมุ้ง่เน้นการใชโ้ปรแกรมฟรขีอง 

VMware Hypervisor และ Microsoft Hyper-V server 2008 ทาํใหไ้มเ่กดิคา่ใชจ้า่ยดา้นซอฟตแ์วร ์และลดการใชพ้ลงังาน 

ประหยดัคา่ไฟฟ้าในหอ้งศนูยก์ลางเครอืขา่ย 

ค. งานพฒันาระบบการบริการผา่น Web 

 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหน่วยงานนําร่องทีนํ่าระบบเทคโนโลยมีาเป็นเครือ่งมอื

ชว่ยพฒันาระบบการบรหิารจดัการเน่ืองจากสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มพีืน้ทีบ่รกิารทัง้หมด  4 ศนูยพ์ืน้ที่ 

6 จดุบรกิาร ซึง่ตอ้งนําเทคโนโลยมีาชว่ยในการเพิม่ประสทิธภิาพดงัน้ี  

• การรบั-สง่เอกสาร ผ่านระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(e-doc)  

• ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์  (e-mail) โดยบคุลากรทกุทา่นจะตอ้งเปิด  e-mail ทกุวนั เพือ่รบัขอ้มลู  

ขา่วสารทีแ่จง้ใหท้ราบหรอืเร่งด่วน  

• ระบบโทรศพัทผ่์านระบบเครอืขา่ย (VOIP) เป็นระบบทีบุ่คลากรของสาํนกัฯ  ใชใ้นการตดิต่อสือ่สารกนั

ในระหวา่งการปฏบิตังิาน เพือ่ลดคา่โทรศพัทท์างไกล  

• พฒันาระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครอืขา่ย (Video Conference) สาํหรบัการประชมุกลุ่มยอ่ย ในกลุ่มงาน 

ในงานทีป่ฏบิตัเิหมอืนกนัทัง้ 4 ศนูย ์เพือ่ลดเวลาการเดนิทางของเจา้หน้าที ่ 

• ระบบบนัทกึภาระงานบคุลากร โดยทีบ่คุลากรทกุทา่นจะตอ้งบนัทกึผลการปฏบิตังิานผา่นระบบ Online ทกุวนั 

เพือ่การตดิตามงานของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน  

• ระบบแจง้ซ่อมผ่านระบบเครอืขา่ย  เป็นแจง้ซ่อม -บาํรุง คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยเพือ่การบรหิาร

จดัการเวลาในการบรกิารของเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ  

• ระบบรายงานสถานะเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์  เป็นระบบทีใ่ชส้าํหรบัตรวจสอบสถานะของเครอืขา่ย

คอมพวิเตอรท์ัง้ 4 ศนูย ์เพือ่สะดวกในการบรหิารจดัการระบบเครอืขา่ย  

• ระบบหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส์  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงานหอ้งสมดุทีเ่หมอืนกนั  

ทัง้ 4 ศนูยพ์ืน้ที ่ 

• ระบบการบรหิารจดัการความรู้  เป็นระบบทีใ่ชส้าํหรบับนัทกึความรู้  และประสบการณ์ของบคุลากร

ในสาํนกัฯ ซึง่สามารถนําแนวทางมาปรบัใชใ้นการพฒันางานของตนเองทีร่บัผดิชอบได ้ 
 

2 งานด้านวิทยบริการ 

ก. งานพฒันาอาคารวิทยบริการ  

   สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศไดพ้ฒันาและปรบัปรุงทางดา้นกายภาพเพือ่สรา้ง

บรรยากาศในการเรยีนรูแ้ละรองรบัการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม โดยในช่วงทีผ่่านมาจนถงึปจัจบุนัมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. ปรบัปรุงอาคารวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ศนูยน์นทบรุ ีศนูยว์าสกุร ี

   2. ปรบัปรุงสภาพบรรยากาศภายในอาคาร วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ 4 ศนูย ์
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ข. งานพฒันาห้องสมุดอตัโนมติั  

1. พฒันาระบบการจดัหาหนงัสอืและรวมศนูย์ เพือ่ลดความซํา้ซอ้นในการสัง่ซือ้และยงัสามารถเพิม่รายการ

หนงัสอืใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ 

 

ปี 2551 มหีนงัสอืภาษาไทย 169,065 เล่ม 

 ภาษาต่างประเทศ   11,828  เล่ม 

 รวม 180,892 เล่ม 

ปี 2552 ดาํเนินการจดัซือ้เพิม่ 1,500 เล่ม 

 รวม 182,393 เล่ม 

ปี 2553 มหีนงัสอืภาษาไทย 178,884 เล่ม 

 ภาษาต่างประเทศ   14,674  เล่ม 

 รวม 193,558 เล่ม 

 ค.  งานพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

  1. โครงการความร่วมมอืการผลติรายการการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม วงัไกลกงัวล  

โครงการน้ีทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์เป็นหน่วยงานหลกัในการบรหิารจดัการ  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ โดยสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหน่วยงานในการผลติรายการ 

สง่ตามผงัรายการออกอากาศ ไดด้าํเนินการจดัการผลติรายการไปแลว้จาํนวน 4 รายวชิาๆ ละ 16 ตอน  

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

1. วชิาฟิสกิสพ์ืน้ฐาน  อาจารยผ์ูส้อน : นายสชุาต ิขนัธบตุร  

2. วชิานิเวศวทิยา   อาจารยผ์ูส้อน : ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรภีานนท ์ 

  คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

3. วชิาการผลติเหด็  อาจารยผ์ูส้อน : ผศ.ดร.รววีรรณ เดือ่มขนัมณี  

4. วชิาการวางแผนการทดลองทางการเกษตร  อาจารยผ์ูส้อน : ผศ.วส ุสนัตมิติร 

 ง. งานด้านบริหารและการจดัการ 

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมกีารดาํเนินงานดา้นการบรหิารจดัการร่วมกบัสาํนกัวทิยบรกิาร

และเทคโนโลยสีารสนเทศในภายใตแ้ผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) 

โดยในแผนดงักล่าวไดก้าํหนด  การดาํเนินงานในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยบรกิารเพือ่กา้วสูก่ารเป็น           

e-University โดยจดัทาํแผนแมบ่ทดา้นวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ปีการศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สวุรรณภมู ิมบีคุลากรทัง้สิน้ 1,076 คน จาํแนกตามประเภท

บคุลากร บคุลากรสายวชิาการ จาํนวน 582 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 494 คน 

 โดยมสีดัสว่นบคุลากรสายวชิาการ : บุคลากรสายสนบัสนุน = 54 : 46 

บุคลากรจาํแนกตามหน่วยงานและสายงาน 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 84 17 101 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 72 28 100 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 164 35 199 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 92 17 109 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 90 20 110 

ศลิปศาสตร ์ 80 14 94 

สาํนกังานอธกิารบด ี - 289 289 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 50 50 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน - 14 14 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน - 3 3 

สถาบนัวจิยัและพฒันา - 7 7 

รวม 582 494 1,076 

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 

 

บุคลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามประเภท 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 

ประเภทบคุลากร 

รวม 
ข้าราชการ

พลเรือน 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

พนักงาน

ราชการ 

ลกูจา้ง 

ประจาํ 

ลกูจา้ง

ชัว่คราว 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 49 17 1 - 17 84 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 58 9 3 - 2 72 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 83 45 1 - 35 164 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 47 29 1 - 15 92 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 70 18 1 - 1 90 

ศลิปศาสตร ์ 37 24 3 2 14 80 

รวม 344 142 10 2 84 582 

รอ้ยละ 59.11 24.40 1.72 0.35 14.44  

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 
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บุคลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 
วฒิุการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 2 57 25 84 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 7 58 7 72 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 131 28 164 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 8 74 10 92 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 4 74 12 90 

ศลิปศาสตร ์ 3 58 19 80 

รวม 29 452 101 582 

รอ้ยละ 4.99 77.67 17.36  

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 

 

บุคลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามตาํแหน่งทางวิชาการ 

คณะ รองศาสตราจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ อาจารย ์ รวม 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 2 18 46 66 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 7 38 22 67 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 35 91 128 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 1 16 59 76 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 2 15 71 88 

ศลิปศาสตร ์ 1 19 41 61 

รวม 15 141 330 486 

รอ้ยละ 3.09 29.01 67.90  

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 

 

บุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 
วฒิุการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ตํา่กว่าปริญญาตรี รวม 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม - 7 10 17 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - 6 22 28 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 32 3 35 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 12 5 17 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - 10 10 20 

ศลิปศาสตร ์ - 12 2 14 

สาํนกังานอธกิารบด ี 13 139 137 289 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 28 22 50 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 2 7 5 14 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน 1 2 - 3 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 2 5 - 7 

รวม 18 260 216 494 

รอ้ยละ 3.65 52.64 43.73  

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 
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บุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามประเภทบุคลากร 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 
ข้าราชการ 

พลเรือน 

พนักงาน 

มหาวิทยาลยั 

พนักงาน 

ราชการ 

ลกูจา้ง 

ประจาํ 

ลกูจา้ง 

ชัว่คราว 
รวม 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม - - 4 1 12 17 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - 2 4 10 12 28 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 2 3 - 30 35 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 3 4 - 10 17 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - 2 - - 18 20 

ศลิปศาสตร ์ - 2 2 - 10 14 

สาํนกังานอธกิารบด ี 31 54 9 68 127 289 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 12 - 2 35 50 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 2 5 - 2 5 14 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน 1 1 - - 2 3 

สถาบนัวจิยัและพฒันา - 4 - - 3 7 

รวม 35 86 26 83 264 494 

รอ้ยละ 7.09 17.41 5.27 16.70 16.81 

 ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 
 

 

¤³Ð·Õèà»�´ÊÍ¹ 
คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

จดัการศกึษาเพือ่พฒันาบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามสามารถทัง้ทางดา้นครุศาสตร ์และดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิรวมถงึการสรา้งและพฒันาทกัษะในการถ่ายทอดความรู ้ทกัษะทางการสอน และการมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ี 

เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษา สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ ศนูยส์พุรรณบรุ ีเลขที่ 450 หมู ่6 ถนนสพุรรณบุรี 

ตาํบลยา่นยาว อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี72130  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร  

จดัการเรยีนการสอน โดยเน้นการผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความสามารถและทกัษะในการนําเทคโนโลยใีนดา้นต่างๆ 

มาประยกุตใ์ช ้เพือ่การพฒันาศกัยภาพในงานเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อกีทัง้สามารถดาํเนินการเชงิธรุกจิ

และปฏบิตังิานในหน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ียงัสนบัสนุนใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสคน้ควา้ในรปูแบบของการทาํวจิยั

และการใหบ้รกิารทางวชิาการทีต่รงตามความตอ้งการของสงัคมดว้ย 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยูท่ีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา เลขที ่60 หมู ่ 3 ตาํบลหนัตรา 

อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 

 

 

 

 

 



 
  

24  |  RMUTSB Annual Report 2010 
 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จดัการเรยีนการสอน โดยมุง่เน้นใหน้กัศกึษาไดนํ้าทฤษฎไีปประยกุตใ์ช ้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานในภาคธรุกจิ

ทัง้ในดา้นการบญัช ีการเงนิ การตลาด และการบรหิารและจดัการองคก์ร โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนการพฒันางาน

ดา้นโปรแกรมและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เพือ่ใชใ้นงานดา้นการบรหิารจดัการทางธรุกจิและการพฒันางานบรกิารของ

หน่วยงานต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

สาํนักงานคณบดี  ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ  ศนูยว์าสกุร ีเลขที่  19 หมู่ 3 ถนนอูท่อง 

ตาํบลทา่วาสกุร ีอาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 จดัการเรยีนการสอน เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีวามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทัง้ดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิโดยมี

การพฒันาและจดัทาํหลกัสตูร ทีต่อบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน และตลาดแรงงานทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต เพือ่ให้

นกัศกึษาไดป้ฏบิตัจิรงิ สามารถวเิคราะห ์วจิยั ทางดา้นวทิยาศาสตรด์ว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั รวมทัง้มคีวามสามารถบรหิาร

จดัการและบาํรุงรกัษาสภาพแวดลอ้มทีท่นัต่อโลกวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

สาํนักงานคณบดี  ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ ศนูยห์นัตรา เลขที ่60 หมู ่3 ตาํบลหนัตรา 

อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 จดัการเรยีนการสอนใหบ้ณัฑติมคีวามรู้ มคีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบัการประดษิฐ ์คดิคน้ พฒันา ออกแบบ การนําเสนองาน 

การควบคมุงาน และการตรวจสอบงานดา้นวศิวกรรมศาสตรใ์นสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรฐานของสภาวศิวกร โดยการ

ประยกุตห์ลกัการทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยต่ีางๆ มาใชใ้หม้ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ 

นอกจากน้ียงัผลติบณัฑติดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์ใหม้คีวามเชีย่วชาญในดา้นเทคโนโลยสีถาปตัยกรรม มคีวามโดดเด่น   

ในดา้นการออกแบบ และการนําเสนองานดว้ยระบบมลัตมิเีดยี 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ  ศนูยน์นทบรุ ีเลขที่ 7/1 ถนนนนทบรุี 1

ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี11000  

คณะศิลปศาสตร ์ 

  ดา้นการเรยีนการสอนและพฒันางาน อยา่งต่อเน่ืองดว้ยการบรกิาร การเรยีนการสอนในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

ใหก้บันกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิเพือ่การสือ่สารสากลในทกุสาขาวชิานอกจากนัน้ยงัผลติบณัฑติ

ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ในการสือ่สารภาษาต่างประเทศ  และการบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วโดยมกีารฝึกงานในสถาน

ประกอบการจรงิเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูด้า้นภาษา ทัง้ดา้นการฟงั การพดู การอ่านและการเขยีนรวมทัง้ทกัษะการใหบ้รกิาร

ต่าง  ๆอยา่งมอือาชพี   

สาํนักงานคณบดี  ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ ศนูยห์นัตรา เลขที ่60 หมู ่3 ตาํบลหนัตรา 

อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000  

วิทยาลยัการจดัการ 

เป็นหน่วยงานทีมุ่ง่มัน่ในการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาโท M.B.A. ใหแ้ก่นกับรหิารทัง้ภาครฐัและเอกชน 

มาตัง้แต่ปี 2549 ในปี 2554 น้ีกาํลงัเปิดรบัสมคัรเป็นรุ่นที ่6 โดยเป้าหมายของหลกัสตูรมุง่มัง่เน้นการเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนั และมุ่งทีจ่ะสรา้ง CEO มอือาชพี ใหส้ามารถทาํงานไดใ้นองคก์รทกุประเภท  

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ  ศนูยว์าสกุร ีเลขที่  19 หมู่ 3 ถนนอูท่อง 

ตาํบลทา่วาสกุร ีอาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 
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ËÅÑ¡ÊÙµÃ  
 

หลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2553 เปิดสอน 6 คณะ 40 หลกัสตูร คอื ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 11 หลกัสตูร 

ระดบัปรญิญาตร ี28 หลกัสตูร และระดบัปรญิญาโท 1 หลกัสตูร 
 

หลกัสูตร ประจาํปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามคณะและระดบัการศึกษา 
 

คณะ หลกัสตูร ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

  

  

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู   4 - - 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ - 4 - 

อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ   - 3 - 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                       

และอตุสาหกรรมเกษตร 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู   1 - - 

วทิยาศาสตรบณัฑติ   - 5 - 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู   6 - - 

บรหิารธุรกจิบณัฑติ   - 5 - 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ   - - 1 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยาศาสตรบณัฑติ   - 3 - 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์                                  

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ   - 5 - 

สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ   - 1 - 

คณะศิลปศาสตร ์ ศลิปศาสตรบณัฑติ   - 2 - 

รวม 11 28 1 
 

หลกัสูตร ประจาํปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามคณะ ระดบัการศึกษา สาขาวิชาและศนูย ์
 

คณะ หลกัสตูร สาขา หนัตรา วาสกุรี นนทบรีุ สพุรรณบรีุ 

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

ปวส. -สาขาวชิาชา่งไฟฟ้า     

 -สาขาวชิาชา่งยนต ์     

 -สาขาวชิาชา่งอเิลก็ทรอนกิส ์     

 -สาขาวชิาเทคนคิอุตสาหกรรม     

ปรญิญาตร ี

ค.อ.บ. ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 

 -สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล     

 -สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า      

 -สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็โทรนิกสแ์ละโทรคมนาคม       

 -สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ     

อส.บ. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ 

 -สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกล     

 -สาขาวชิาเทคโนโลยโีทรคมนาคม     

 -สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหการ     

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

ปวส. -สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร     
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คณะ หลกัสตูร สาขา หนัตรา วาสกุรี นนทบรีุ สพุรรณบรีุ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร 

ปรญิญาตร ี

วท.บ. วทิยาศาสตรบณัฑติ 

 -สาขาวชิาพชืศาสตร ์     

 -สาขาวชิาประมง     

 -สาขาวชิาสตัวศาสตร ์     

 -สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร       

 -สาขาวชิาเกษตรกลวธิาน       

คณะบริหารธรุกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

ปวส. -สาขาวชิาการบญัช ี     

 -สาขาวชิาการตลาด      

 -สาขาวชิาการจดัการ     

 -สาขาวชิาการเลขานุการ     

 -สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ     

 -สาขาวชิาการเงนิ     

ปรญิญาตร ี

บธ.บ. บรหิารธุรกจิบณัฑติ 

 -สาขาวชิาการจดัการ      

 -สาขาวชิาการบญัช ี     

 -สาขาวชิาการตลาด     

 -สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ     

วท.บ. วทิยาศาสตรบณัฑติ 

 -สาขาวชิาการบรหิารธุรกจิเกษตร     

ปรญิญาโท 

บธ.ม. บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

 -บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ     

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

ปรญิญาตร ี

วท.บ. วทิยาศาสตรบณัฑติ 

 -สาขาวชิาเคม ี     

 -สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์     

 -สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ     

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ปรญิญาตร ี     

วศ.บ. วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ     

 -สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ     

 -สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม     

 -สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล     

 -สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า     

 -สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา     

สถ.บ. สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ 

 -สาขาวชิาสถาปตัยกรรม     

คณะศิลปศาสตร์ ปรญิญาตร ี

ศศ.บ. ศลิปศาสตรบณัฑติ 

 -สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล     

 -สาขาวชิาการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม     

ขอ้มลู ณ  29 กรกฎาคม 2553 สาํนกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์   :   เรง่ผลิตและพฒันากาํลงัคนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

 เป้าประสงค ์  :  

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

2. เพื่อผลติกาํลงั คนดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

กลยุทธ ์ :  
1. ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพเพิม่ขึน้ 

2. สง่เสรมิสนบัสนุนและจดัการศกึษา  ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและเพิม่โอกาสทาง         

การศกึษาใหแ้ก่ประชาชน 

3. พฒันานกัศกึษาใหม้คีุณภาพและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

  

1. 1. การจดัการศึกษา  

ปีการศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมุง่เน้นทีจ่ะผลตินกัศกึษาทีม่คีณุภาพและ

ประสทิธภิาพ มคีวามรู ้ความสามารถทางดา้นวชิาการทางมหาวทิยาลยัจงึมกีารจดัการศกึษา เพือ่พฒันาคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีหม้คีุณภาพ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีในระดบัสากล ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ  

สามารถประกอบอาชพีไดอ้ยา่งมมีาตรฐานทดัเทยีมในระดบันานาชาต ิและเป็นพลเมอืงดทีีเ่ป็นทีพ่ึง่แก่สงัคมไทยในอนาคต  

ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดัการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ระดบั คอื 

1.1  การจดัการศกึษาระดบัตํ่ากวา่ปรญิญา รบัผูจ้บการศกึษาจากผูจ้บ ม.6 หรอื ปวช. เขา้ศกึษาในระดบั ปวส. 

ใชเ้วลาเรยีน  2 - 3 ปี 

1.2  การจดัการศกึษาระดบัปรญิญา รบัผูจ้บการศกึษาจากผูจ้บ ม.6, ปวช. ปวส. อนุปรญิญาและปรญิญาตร ีดงัน้ี 

  1.2.1 ) ปรญิญาตร ีรบัผูจ้บ ปวช. หรอื ม.6 ใชเ้วลาเรยีน 4 ปี และ 5 ปี 

  1.2.2) ปรญิญาตรเีทยีบโอน รบัผูจ้บ ปวส. หรอืเทยีบเทา่ใชเ้วลาเรยีน 2 ปี ถงึ 3 ปีครึง่ 

  1.2.3) ปรญิญาโท รบัผูจ้บปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ใชเ้วลาเรยีน 2 ปี 

2. การรบันักศึกษา ในปีการศกึษา 2553 มกีารรบันกัศกึษาเขา้ศกึษา 2 ประเภท คอื 

2.1 การรบันกัศกึษาโดยวธิรีบัตรง 

 2.1.1) โดยระบบการสอบคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัจดัใหม้กีารสมคัรสอบหลาย ๆ ทาง เชน่ สมคัรทางอนิเตอรเ์น็ต 

สมคัรทางไปรษณีย ์และสมคัรดว้ยตนเองทีม่หาวทิยาลยัใน 4 พืน้ทีจ่ดัการศกึษา  

 2.1.2) นกัศกึษาประเภทโควตา 

 -  โควตานกัศกึษาเรยีนดี กาํหนดไวโ้ดยใชโ้ควตาสาํหรบันกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนระดบัคะแนน 2.5 ขึน้ไป ใน 5 คณะ 

ยกเวน้คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์กาํหนดระดบัคะแนน 2.75 ขึน้ไป  

 -  โควตานกัศกึษาทีม่คีวามสามารถพเิศษ เชน่ นกักฬีา นกัดนตร ีนกัรอ้ง ทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิในระดบัประเทศ 

หรอืระดบัชาต ิ 

 -  โ รงเรยีนในพืน้ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยั ทีม่กีารลงนามความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัเป็นผูค้ดัสรรนกัศกึษาทีเ่รยีนดี 

กจิกรรมเด่น สง่มาใหม้หาวทิยาลยั  

 2.2 การรบัเขา้ศกึษาโดยผ่านระบบ Admission ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
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3. 3. นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 

3.1 นักศึกษาใหม่ 

 

ปีการศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิรบันกัศกึษาใหมท่ัง้สิน้ จาํนวน 4,450 คน เป็นนกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตรมีากทีส่ดุ 3,550 คน (79.78%) รองลงมาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  (ปวส.) 867คน (19.48%) และ

ระดบัปรญิญาโทน้อยทีส่ดุ 33 คน (0.74%) 

คณะทีม่จีาํนวนนกัศกึษาใหมม่ากทีส่ดุ คอื คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2,672 คน (60.04 %) 

รองลงมาคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์590 คน (13.26%) คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 518 คน (11.64 %) 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 274 คน (6.16%) คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี225 คน (5.06%) และ

คณะศลิปศาสตรม์จีาํนวนนกัศกึษาใหมน้่อยทีส่ดุ 138 คน (3.10%) 

3.2 นักศึกษาทัง้ส้ิน  

 
ปีการศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมนีกัศกึษาทัง้สิน้ จาํนวน 12,283 คน เป็นนกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตรมีากทีส่ดุ 9,815 คน (79.91%) รองลงมาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 2 ,194 คน (17.86%) และ

ระดบัปรญิญาโทน้อยทีส่ดุ 274 คน (2.23%) 

คณะทีม่จีาํนวนนกัศกึษามากทีส่ดุ คอื คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ  6,742 คน (54.89%) รองลงมา

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์1,706 คน (13.89%) คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 1,560 คน (12.70%) คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 696 คน (5.67%) คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี690 คน (5.62%) และคณะศลิปศาสตร์

น้อยทีส่ดุ 615 คน (5.01%) 

 

 

 867 คน 

19.48%

 3,550 คน 

79.78%

 33 คน 

0.74%

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

2,194 คน

17.86%

9,815 คน

79.91%

274 คน

2.23%

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
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3.3 ผูส้าํเรจ็การศึกษา  

 
ปีการศกึษา 2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ มผีูส้าํเรจ็การศกึษา ทัง้สิน้จาํนวน 3,354 คน             

มผีูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 32 คน (0.95 %) ระดบัปรญิญาตร ี2,310 คน ( 68.87%) และ

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 1,012 คน (30.17%)   

คณะทีม่จีาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษา มากทีส่ดุ คอื คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ  2,181 คน (65.03 %) 

รองลงมาคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 339 คน (10.11%) คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 269 คน (8.02%)  

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์229 คน (6.83%) คณะศลิปศาสตร ์110 คน (3.28%) และคณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยน้ีอยทีส่ดุ 194 คน (5.78%) 

4. บณัฑิตท่ีเขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร 

 ปีการศกึษา 2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมจีาํนวนบณัฑติทีเ่ขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร 

รวมทัง้สิน้ 2,351คน เป็นมหาบณัฑติ 32 คน บณัฑติ 2,319 คน 
 

5. ภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต ปีการศึกษา 2552 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดส้าํรวจภาวะการมงีานทาํของบณัฑติระดบัปรญิญาตรี  ปีการศกึษา 

2552 ทีเ่ขา้ซอ้มรบัพระราชทานปรญิญาบตัร 2,319 คน มผีูก้รอกแบบสาํรวจ 2,301 คน จากบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาทีก่รอก

แบบสอบถามพบวา่ บณัฑติทีม่งีานทาํ 1,594 คน (69.27%) บณัฑติทีท่าํงานแลว้และกาํลงัศกึษาต่อ 50 คน (2.17%) บณัฑติ

กาํลงัศกึษาต่อ 71 คน (3.09%) และบณัฑติทีไ่มม่งีานทาํ 586 คน (25.47%) 

 

 
* ทีม่า จากระบบศษิยเ์กา่ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิhttp:// alumni.rmutsb.ac.th   

ขอ้มลู ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน 2553 

 

1,012  คน

30.17%

2,310 คน            

68.87  %

32 คน 0.95%

ปวส.

ป.ตรี

ป.โท

1,549 คน

69.27%

50 คน

2.17%

586 คน

25.47%

71 คน

3.09%

บณัฑิตทํางานแล้ว

บณัฑิตทํางานและกําลงัศึกษาต่อ

บณัฑิตยงัไมไ่ด้ทํางาน

บณัฑิตกําลงัศึกษาต่อ
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6. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีการทาํงานต่อบณัฑิตของผูใ้ช้บณัฑิต ปีการศึกษา 2552 

* หมายเหตุ สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิและสาํนกังาน ก.พ.ร 

ปีการศกึษา 2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดส้าํรวจขอ้มลูความพงึพอใจนายจา้งทีม่ต่ีอการ

ทาํงานของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีโดยใชผ้ลการสาํรวจจากสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิผลการสาํรวจพบวา่ นายจา้งมคีวามพงึพอใจ

ต่อการทาํงานของบณัฑติอยูใ่นระดบัพอใจ คะแนน 4.2243 คดิเป็นรอ้ยละ 84.49 ในประเดน็หลกัของการประเมนิ 3 ดา้น ผูใ้ชบ้ณัฑติ

มคีวามพงึพอใจมากในประเดน็คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี คะแนน 4.5133 คดิเป็นรอ้ยละ 90.27 ความรู้

ความสามารถทางวชิาการ คะแนน 4.0817 คดิเป็นรอ้ยละ 81.63 และความรูค้วามสามารถพืน้ฐาน คะแนน 4.0778 คดิเป็นรอ้ยละ 81.56 

 

  

ตวัวดัความพึงพอใจคณุภาพบณัฑิต ค่าเฉล่ีย 

1. ด้านความรูค้วามสามารถพืน้ฐาน 4.0778 

 1.1 ความรูแ้ละทกัษะในการใชภ้าษาไทย 4.3616 

 1.2 ความรูแ้ละทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ 3.4301 

 1.3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ  4.2274 

 1.4 ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่/การทาํงานเป็นทมี 4.5288 

 1.5 ความสามารถในการสือ่สารและการประสานงาน 4.2685 

 1.6 ความมปีฏภิาณไหวพรบิและการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 4.1479 

 1.7 ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 4.0466 

 1.8 ความสามารถในการแสดงความคดิเหน็อยา่งเหมาะสม 3.9644 

 1.9 ความสามารถในการตดัสนิใจ 3.8411 

1.10 ความละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน 3.9616 

2. ด้านความรูค้วามสามารถทางวิชาการ 4.0817 

2.1 ความรูค้วามสามารถทางวชิาการตามสาขาทีเ่รยีนมาหรอืเกีย่วขอ้ง 4.0932 

2.2 การนําความรูม้าปรบั/ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 4.0849 

2.3 ความพยายามใฝห่าความรูใ้หม ่ๆ เพือ่พฒันางาน/ตนเอง  4.1589 

2.4 ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในงาน 3.8932 

2.5 คุณภาพของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 4.1781 

3. ด้านคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.5133 

3.1 ความซื่อสตัยส์จุรติ  4.6521 

3.2 การตรงต่อเวลา 4.4685 

3.3 ความมรีะเบยีบวนิยั 4.4658 

3.4 ความขยนัหมัน่เพยีร 4.4877 

3.5 ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ 4.5068 

3.6 ความมน้ํีาใจเสยีสละ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อผูอ้ืน่ 4.5808 

3.7 ความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.5425 

3.8 การปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพี 4.4795 

3.9 การอุทศิเวลาใหก้บังาน 4.4356 

คะแนนเฉล่ียจากทกุประเดน็ 4.2243 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดส้นบัสนุนกจิกรรมนกัศกึษาดา้นวชิาการ ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์และ

รกัษาสิง่แวดลอ้ม ดา้นกฬีาและสง่เสรมิสขุภาพ และ 5ดา้น 5

กิจกรรมด้านวิชาการ 

สง่เสรมิศลิปวฒันธรรม  เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามสามารถในเชงิ

วชิาการภายใตป้ณิธานทีว่า่  “บณัฑติมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิคอื คนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน” สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอ้ืน่ไดด้แีละมจีติสาํนึกสาธารณะ นกัศกึษาสามารถจดักจิกรรมนกัศกึษา มหีน้าทีส่นบัสนุนสง่เสรมิเชือ่มประสานกบั  

ทีป่รกึษากจิกรรม ใหก้ารทาํกจิกรรมนกัศกึษาดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553 

 

กองพฒันานกัศกึษา ร่วมกบั 6 คณะ และกองบรหิารทรพัยากร 4 ศนูย ์จดัพธิี

ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหมป่ระจาํปีการศกึษา 2553 ทัง้ระดบั ปวส. และระดบัปรญิญาตร ี

เพือ่ใหน้กัศกึษาใหมไ่ดรู้จ้กัสถานศกึษา และรูจ้กัเตรยีมตวัและการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้มใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็ ประกอบกบัใหน้กัศกึษาไดส้ามารถ ปฏบิตัตินได้

อยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้เพือ่เป็นการปลกูฝงัคณุธรรมและระเบยีบวนิยัใหแ้ก่นกัศกึษา โดยมี

การจดัปฐมนิเทศในแต่ละศนูยด์งัน้ี     

ศนูยห์นัตรา       2 มถุินายน 2553 ณ โรงแรมอู่ทองอนิท ์จ.พระนครศรอียุธยา 

ศนูยว์าสกุรี          24-25 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์จ.พระนครศรอียุธยา 

ศนูยน์นทบรุ ี     1  มถุินายน 2553 ณ โรงแรมรชิมอนด ์จ.นนทบรุ ี

ศนูยส์พุรรณบรุ ี 3 มถุินายน 2553 ณ โรงแรมสองพนับรุ ีจ.สพุรรณบรุ ี
 

 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  

 

 กองพฒันานกัศกึษา  ร่วมกบั 6 คณะ และกองบรหิารทรพัยากร 4 ศนูย ์ไดม้กีารจดั

ปจัฉมินิเทศนกัศกึษาเพือ่ใหน้กัศกึษา ทีก่าํลงัจะสาํเรจ็การศกึษามคีวามรูเ้รือ่งการ

ปรบัตวัเมือ่เขา้ไปสูโ่ลกของการทาํงาน เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการวางแผน

ชวีติหลงัสาํเรจ็การศกึษา  และแลกเปลีย่นความคดิเหน็  เกีย่วกบัประสบการณ์   

ในการทาํงาน  กระตุน้ใหน้กัศกึษาที่ กาํลงัจะสาํเรจ็การศกึษามจีติสาํนึกทีด่ใีนการ

ประกอบอาชพีอยา่งมจีรรยาบรรณ และพรอ้มทีจ่ะรบัใชส้งัคมต่อไป  

ศนูยห์นัตรา      7 กุมภาพนัธ ์2554 ณ โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์จ.พระนครศรอียุธยา 

ศนูยว์าสกุร ี     7-8 กุมภาพนัธ ์2554 ณ โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์จ.พระนครศรอียุธยา 

ศนูยน์นทบรุ ี      11 มนีาคม 2554 ณ อาคาร 18 ชัน้ 6 จ.นนทบุร ี  

ศนูยส์พุรรณบรุ ี 10 กุมภาพนัธ ์2554 ณ โรงแรมสองพนับุร ีจ.สพุรรณบรุ ี
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โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรูแ้ละทกัษะ 

ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา  
 

 กองพฒันานกัศกึษา ร่วมกบัสาํนกัคุณภาพการศกึษา กองบรหิารทรพัยากร

ทัง้ 4 ศนูยพ์ืน้ที ่และ 6 คณะ ไดจ้ดัโครงการสง่เสรมิใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละ

ทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา เพือ่ใหผู้นํ้านกัศกึษาไดม้คีวามรูค้วาม

เขา้ใจ ทกัษะ และมสีว่นร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา สง่เสรมิการ

ประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยัใหเ้ขม้แขง็ รวมทัง้ใหท้กุกจิกรรมหรอืโครงการ

ของนกัศกึษามกีารประกนัคุณภาพ โดยมกีารจดัโครงการในแต่ละศนูยด์งัน้ี    

ศนูยじ์หนัตรา    29-30 มถุินายน 2553 ณ หอ้งประชุมชัน้ 4 สาํนกังานอธกิารบดี  

ศนูยว์าสกุร ี    23-24 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมเจา้พระยา 

ศนูยじ์นนทบรุ ี  17-18 มถุินายน 2553 ณ หอ้งประชุมเฉลมิพระเกยีรต ิ 

 อาคาร 17 ชัน้ 6 (เขตเหนือ) 

ศนูยส์พุรรณบรุ ี 15-16 กรกฎาคม 2553 ณ หอ้งประชุม 5204  

 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  
 

 

 

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาชมรม  

 

 กองพฒันานกัศกึษา ร่วมกบั 6 คณะ ไดจ้ดัโครงการสมัมนาเชงิ

ปฏบิตักิารพฒันาชมรม เพือ่พฒันาแนวทางในการดาํเนินงานดา้นชมรมและ 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์ใหก้บัคณะกรรมการดาํเนินการ

ดา้นชมรมของนกัศกึษาทัง้ 6 คณะ เมื่อวนัที ่21-23 กรกฎาคม 2553 ณ หอ้งประชุม

ชัน้ 2 อาคาร 23 ศนูยห์นัตรา 

 

 

 

โครงการปรบัเปล่ียนแนวคิดชีวิตเปล่ียน  

 

 กองพฒันานกัศกึษา ร่วมกบั 6 คณะ ไดจ้ดัโครงการปรบัเปลีย่น

แนวคดิชวีติเปลีย่น เพื่อปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีด่ใีหก้บั

นกัศกึษา สรา้งนิสยัใหเ้ป็นคนดมีคีวามซือ่สตัยส์จุรติ เตบิโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ทีม่ี

ระเบยีบวนิยั เป็นคนด ีมคีวามเป็นประชาธปิไตย มวีจิารณญาณ ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ 

ดาํรงชวีติอยู่ในสงัคมร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสขุตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2553 ณ หอ้งประชุมชัน้ 4 อาคารสาํนกังานอธกิารบดี  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาศกัยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT   

 

 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดจ้ดัโครงการอบรมเชงิ

ปฏบิตักิาร การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาในการใช ้ICTณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภูม ิศนูยน์นทบุร ีวนัที ่5 - 7 มถุินายน 2553 เพือ่มุง่เน้นทีจ่ะเพิม่

ศกัยภาพของนกัศกึษาใหก้ลุ่มสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางดา้น ICT ใหเ้กดิทกัษะ

ในการใชโ้ปรแกรมทีม่ทีกัษะมาตรฐานสากล และหาผูแ้ทนนกัศกึษาร่วมการแขง่ 

MOS Olimpic  

 
 

 โครงการงานวนัวิทยาศาสตร ์

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  จดัโครงการวนัวทิยาศาสตร ์ในวนัที ่  

11 สงิหาคม 2553 ณ อาคาร 23 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

โดยมกีารเสวนาทางวชิาการเน่ืองในวนัวทิยาศาสตร ์รวมทัง้การประกวด/การ

แขง่ขนัของนกัเรยีนและนกัศกึษาทีส่นใจ เชน่ การแขง่ขนัตอบปญัหาทาง

วทิยาศาสตร ์การประกวดการเขยีนแอนิเมชัน่ เป็นตน้ 

 

 

 

โครงการสอนเสริมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน  

 

   คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จดัโครงการสอนเสรมิเพือ่แกป้ญัหาการเรยีน

การสอน ระหวา่งวนัที ่24 พฤศจกิายน 2553 - 16 กุมภาพนัธ ์2554 ณ อาคาร 23 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ ศนูยน์นทบรุี เพือ่แกป้ญัหาการสอบ

ไมผ่า่นของนกัศกึษาทีม่จีาํนวนมาก ในแต่ละภาคเรยีน และใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละ

ความเขา้ใจ ในรายวชิาทางคณิตศาสตรม์ากขึน้ 
 

 

 

โครงการสหกิจศึกษา 

 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร์ ไดจ้ดัโครงการสหกจิศกึษา

ร่วมกบับรษิทัไทยโตชบิาอุตสาหกรรม จาํกดั วนัที1่7 กนัยายน 2553 ณ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิศนูยน์นทบุร ีโดยม ีนายเกยีรตศิกัดิ ์ศรหีะรญั 

นายวชัรนิทร ์ยนืยง และนายศราวฒุ ิกฐนิหอม นกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

เขา้ร่วมจดัโครงงาน “การพฒันาออกแบบโต๊ะปฏบิตังิานประกอบคอยลม์อเตอร ์

รุ่น WMP1/2 PH-B” และทาํการวเิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากการพฒันา ออกแบบโต๊ะ

ประกอบคอยลม์อเตอร ์รุ่น WMP1/2PH – B เพื่อประสทิธภิาพและ ผลการ

ปฏบิตังิานต่อพนกังาน  

 
 

http://www.sci.rmutsb.ac.th/gal/index.php?spgmGal=pic_vit53&spgmPic=21�
http://www.sci.rmutsb.ac.th/gal/index.php?spgmGal=pic_vit53&spgmPic=111�
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กิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
 

โครงการรณรงคต้์านยาเสพติด เลิกเหล้า เลิกบุหร่ี  

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์จดัโครงการ รณรงค์

ตา้นยาเสพตดิ เลกิเหลา้ เลกิบหุรี่  วนัที ่10 สงิหาคม 2553  ณ อาคาร 5  ชัน้ 1 

เขตใต ้ศนูยน์นทบรุี  โดยเพือ่ใหน้กัศกึษาตระหนกัถงึความสาํคญั ศรทัธาและ

เชือ่มัน่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ

และใหน้กัศกึษาเขา้ใจคุณธรรมจรยิธรรมรูจ้กัความดงีามรูผ้ดิชอบชัว่ด ีรูจ้กั

หลกีเลีย่งหา่งไกลยาเสพตดิ 
 

โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายแกนนําด้านการป้องกนัเอดสแ์ละสารเสพติด 

 กองพฒันานกัศกึษา ร่วมกบั 6 คณ ะ ไดจ้ดัโครงการพฒันาศกัยภาพ

เครอืขา่ยแกนนําดา้นการป้องกนัเอดสแ์ละสารเสพตดิ  เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานการณ์เอดสแ์ละการป้องกนัตนเองจากโรคเอดส ์รูจ้กั 

บทบาทหน้าที ่พฒันาศกัยภาพดา้นคุณธรรม ความรู ้ใหม้ทีกัษะชวีติ รูจ้กัการคดิ

วเิคราะห ์แยกแยะ และสามารถนําไปใชไ้ดใ้นชวีติประจาํวนั และช่วยเหลอืเพื่อน

ได ้ตลอดจนปรบัเปลีย่นทศันคต ิโดยเน้นความเขา้ใจ สรา้งทกัษะ การป้องกนั 

และปฏเิสธพฤตกิรรมเสีย่ง เมือ่วนัที ่17-19 สงิหาคม 2553  

 

 กีฬามหาวิทยาลยัสุวรรณภมิูเกมส ์ครัง้ท่ี 6 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิจดัการแขง่ขนักฬีา

มหาวทิยาลยั “สวุรรณภมูเิกมส”์ ครัง้ที ่6 ระหวา่งวนัที ่26-28 พฤศจกิายน 2553      

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา โดยแต่ละคณะ

สง่นกัศกึษาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาประเภทต่างๆ  

 

การแข่งขนักีฬาภายในคณะ 

การแขง่ขนักฬีาภายในคณะ ประจาํปีการศกึษา 2553 ซึง่ไดร้บัความ

สนใจจากคณาจารย ์เจา้หน้าที ่นกัศกึษา และบคุคลภายนอกเขา้ร่วมกจิกรรมใน

ครัง้น้ี 14เพือ่เป็นการสรา้งความสมัพนัธใ์หก้บันกัศกึษาภายในคณะ 14 สรา้งความรกั

ความสามคัค ี 14ฝึกใหน้กัศกึษาทาํงานร่วมกนัเป็นทมี 14

ศนูยห์นัตรา  25  กนัยายน 2553  

สง่เสรมิใหน้กัศกึษารูจ้กัใช้

เวลาใหเ้กดิประโยชน์ เสรมิสรา้งพลานามยัใหส้มบรูณ์ แขง็แรง และหา่งไกลจาก

ยาเสพตดิ โดยมกีารจดักฬีา ณ สนามกฬีาในแต่ละศนูยพ์ืน้ทีด่งัน้ี 

ศนูยน์นทบรุ ี    3  กนัยายน 2553  

ศนูยว์าสกุร ี 23  สงิหาคม - 3 กนัยายน 2553 

ศนูยส์พุรรณบรุ ี0 19 - 20 สงิหาคม 2553
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กีฬามหาวิทยาลยัราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 27 ตะวนัออกเกมส ์ 

การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่27

เป็นการแขง่ขนักฬีาระหวา่งนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัง้ 9 แห่ง 

ทัว่ประเทศ โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จงัหวดัชลบรุ ีเป็นเจา้ภาพ 

จดัการแขง่ขนัฯ ซึง่มกีารแขง่ขนักฬีาทัง้สิน้ 13 ชนิดกฬีา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมูิ ไดเ้ขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาดว้ย ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวนัออก จงัหวดัชลบรุ ีเมือ่วนัที ่28 มกราคม - 5 กุมภาพนัธ ์2554  

 

 

กิจกรรมด้านส่งเสริมศาสนาและศิลปวฒันธรรม 

 

วนัไหวค้รปีู 2553 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิจดัพธิไีหวค้ร ูประจาํ ปี

การศกึษา 2553 เพื่อใหน้กัศกึษาไดร้ะลกึถงึบุญคุณของครู  อาจารย์  ผูป้ระสทิธิ ์

ประสาทวชิาความรู ้เป็นการสบืทอดประเพณีอนัดงีามใหค้งอยูต่ลอดไป โดยสะทอ้น  

ใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของพธิไีหวค้รทูีม่ต่ีอนกัศกึษา  สรา้งความสมัพนัธอ์นัดงีาม

ระหวา่งลกูศษิยแ์ละอาจารย ์โดยมกีารจดักจิกรรมในแต่ละศนูยพ์ืน้ทีด่งัน้ี  
ศนูยじ์วาสกุร ี      10  มถุินายน 2553 ณ อาคารวทิยบรกิาร  

ศนูยห์นัตรา       1  กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมอาคาร 11  

ศนูยじ์นนทบรุ ี     24  มถุินายน 2553 ณ ตกึวทิยบรกิาร  

ศนูยส์พุรรณบรุ ี 17  มถุินายน 2553 ณ อาคารกจิการนกัศกึษา  

 

 โครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์ท้องถ่ิน  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  ได้จดั โครงการสง่เสรมิ

เอกลกัษณ์ทอ้งถิน่  เพือ่ส่ งเสรมิ ให้ คณาจารย ์เจา้หน้าที ่นกัศกึษาและ

บคุคลภายนอกทัว่ไป รบัรูเ้รือ่งเอกลกัษณ์ทอ้งถิน่โครงการ มจีดัคนืหนองโสน      

ใหช้าวอยธุยา ภายในงานมกีารจดัทาํขนมจากดอกโสนและขนมหนัตราเมือ่วนัที่  

16 กรกฎาคม 2553 ณ วดัหนัตรา  

 

 

โครงการราชมงคลสุวรรณภมิู รว่มใจสืบสานและอนุรกัษ์เครือ่งหอมไทย  

         มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  ไดจ้ดัโครงการราชมงคล

สวุรรณภูม ิร่วมใจสบืสานและอนุรกัษ์เครื่องหอมไทย เมื่อวนัที ่ 7 - 8 กรกฎาคม 2553 

ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา เพือ่เป็นการ

อนุรกัษเ์ครือ่งหอมของไทยใหแ้ก่นกัศกึษาไดรู้จ้กัเครือ่งหอมโบราณ โดยภายในงาน

มนีกัเรยีน ประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วม 

 

 

 

 



  ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2553  |  37 

 โครงการค่ายคณุธรรมจริยธรรม และโครงการอบรมสอนแทรกคณุธรรม 

จริยธรรม 

 มหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  ไดจ้ดัโครงการเพือ่ให้

นกัศกึษาไดพ้ฒันาดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม และเป็นการเผยแพร่

พระพทุธศาสนา ไปยงักลุ่มเยาวชนและนกัศกึษา เพือ่เป็นการกระตุน้ ทกัษะดา้น

ความคดิ พฒันาจติใจ โดยมกีารจดักจิกรรมในแต่ละศนูยพ์ืน้ทีด่งัน้ี 

ศนูยห์นัตรา   3 กรกฏาคม 2553 ณ วดัมเหยงค์ จ.พระนครศรอียุธยา 

ศนูยน์นทบรุ ี 21 กรกฏาคม 2553 ณ อาคาร 5 ชัน้ 1 เขตใต ้ 

ศนูยส์พุรรณบรุ ี 9 มถุินายน 2553  ณ อาคารกจิการนกัศกึษา 
 

    โครงการ  "วนัแม่" 

1เน่ืองใน1

1

วนัที ่12 สงิหาคม 2553 เป็นวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของ

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถและถอืวา่เป็นวนัแมข่องชาติ ทาง

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดัโครงการ “วนัแม ่“ ขึน้เมือ่

วนัที ่11 สงิหาคม 2553 ณ อาคารหอประชุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา  มกีารจดักจิกรรม เพือ่ใหน้กัศกึษาไดม้สีว่นร่วมและ

ตระหนกัถงึความสาํคญัของแม ่มกีารทาํบญุตกับาตร เดนิขบวน เทดิพระเกยีรต ิ

จาํหน่ายดอกมะลิ  จดันิทรรศการและกจิกรรมต่างๆ เพือ่ราํลกึถงึพระคณุของแม่ 
                                                                                        

โครงการ  "วนัพ่อ" 

เน่ืองใน วนัที ่ 5  ธนัวาคม เป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช  

 

กิจกรรมด้านบาํเพญ็ประโยชน์และรกัษาส่ิงแวดล้อม 

อนุรกัษ์พนัธุส์ตัวท์ะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิจดัโครงการ “วนัพอ่” ขึน้เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2553 ณ หอประชุม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  ศนูยห์นัตรา  คณาจารย ์และ

นกัศกึษาไดม้กีารร่วมกนัทาํบญุ ตกับาตรพระสงฆใ์นชว่งเชา้และมกีารลงนามถวาย

พระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพือ่แสดงความจงรกัภกัด ี

คณะบรหิาร 8ธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ จดั กจิกรรมอนุรกัษ์ พนัธุ์

สตัวท์ะเลไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ12 สงิหา ณ ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุเ์ต่าทะเล อ.สตัหบี     

จ.ชลบรุ ี 8

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไดจ้ดัโครงการ “ประหยดัน้ํา ประหยดัไฟ 

ไดร้างวลั” ขึน้เพือ่ใหน้กัศกึษาประชาชนทัว่ไป รวมทัง้บคุลากรของมหาวทิยาลยั    

มคีวามรูแ้ละความตระหนกัในการชว่ยกนัลดภาวะโลกรอ้นดว้ยการประหยดัน้ํา 

ประหยดัไฟ  โดยไดร้บัความอนุเคราะห์ วทิยากรบรรยายและกจิกรรมนิทรรศการ

จากสาํนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เขต 1 11

เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2553 เพือ่ใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรูแ้ละการ

อนุรกัษ์สตัวท์ะเลไทย 

 

โครงการ “ประหยดัน้ํา ประหยดัไฟได้รางวลั” 

พระนครศรอียุธยา 11และสาํนกังาน 

การประปาสว่นภูมภิาค เขต 2 อยธุยา เมือ่วนัที ่11 มถุินายน 2553  

ณ 11ศาลาประชาคม อ.บางบาล จ.พระนครศรอียุธยา 



38  |  RMUTSB Annual Report 2010 

 โครงการ “ASA WORKSHOP 54” 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์สาขาวชิาสถาปตัยกรรม

ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “ASA WORKSHOP 54”ในการปฏบิตักิารเรยีนรู้ “สายน้ํา ผนืดนิ 

การตัง้ถิน่ฐาน  : สมัพนัธภ์าพระหวา่งคนตวัเลก็กบัสภาพแวดลอ้ม ” วนัที ่13 - 17 

มกราคม 2554 ณ สถานทีก่รณีศกึษา จงัหวดัสมทุรสงคราม  

                                                                                                    

 

โครงการลดภาวะโลกรอ้น เอื้ออาทรคนพิการ 

คณะศลิปศาสตร ์บรจิาคฝาอลมูเินียมตามโครงการ ลดภาวะโลกรอ้น  

เอือ้อาทรคนพกิาร เพือ่ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

และสนองพระปณิธานในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี เมือ่วนัที่        

1 ธนัวาคม 2553  ณ มลูนิธขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิทรา  บรมราชชนนี  

อาคารกรมวทิยาศาสตร์  การแพทย ์โดยมี  พล.ต.ต.เฉลมิพงศ ์โกมารกุล ณ นคร 

รบัมอบฝาอลมูเินียม 

 

โครงการ “พ่ีนําน้อง”  

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์จดัโครงการ “พีนํ่าน้อง” วนัที ่

12 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรยีนสณัฐติศิกึษา อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี เพือ่นํา

นกัศกึษาสถาปตัยกรรมศาสตรเ์ขา้ช่วยเหลอืทางโรงเรยีนสณัฐติศิกึษา              

ทีป่ระสบภยัน้ําท่วม 
 

 

 

ฟ้ืนฟศูาสนสถาน 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะศลิปศาสตร ์     

นํานักศกึษาร่วมกนัทาํความสะอาดฟ้ืนฟูศาสนสถาน เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2553 

ณ บรเิวณวดัไผ่โสมรนิทร ์ต.บา้นเกาะ จ.พระนครศรอียธุยา ทีไ่ดร้บัความเสยีหาย

จากอุทกภยัตามโครงการศลิปศาสตรร่์วมใจชว่ยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัหลงัน้ําลด 

 

 

งานวนัเดก็  

คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัโครงการงานวนัเดก็  

วนัที ่8 มกราคม 2554 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ี

เพือ่เป็นการสง่เสรมิแนวนโยบายการจดัการศกึษาของรฐับาลทีว่างไว ้ทางมหาวทิยาลยั

จงึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมโครงการวนัเดก็แหง่ชาตขิึน้  โดยใหเ้ดก็ไดร้ืน่เรงิสนุกสนาน 

มกีจิกรรมร่วมกนั ก่อใหเ้กดิความรกั  ความสามคัคใีนหมู่คณะ  
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การบริการจดัหางานและแนะแนวศึกษาต่อ 

 มหาวทิยาลยั ไดป้ระชาสมัพนัธข์อ้มลูสถานประกอบการโดยประกาศตามบอรด์ประชาสมัพนัธ ์และลงขา่วสารผา่น

เวบ็ไซต ์ใหน้กัศกึษาทีส่าํเรจ็การศกึษาในแต่ละปี รวมทัง้ศษิยเ์ก่าทีส่าํเรจ็ไปแลว้ และประสงคจ์ะหางานทาํไดเ้ขา้มาสมคัรงาน

กบัสถานประกอบการโดยตรง 

 สาํหรบับรกิารจดัหางานใหแ้ก่นกัศกึษาทีย่งัศกึษาอยู ่มหาวทิยาลยัไดป้ระสานกบัสถานประกอบการหลายแหง่        

ทีป่ระสงคใ์หช้ว่ยหานกัศกึษาทาํงานนอกเวลา (Past - time) ซึง่กองพฒันานกัศกึษา  โดยแผนกแนะแนวไดป้ระชาสมัพนัธ์

ใหน้กัศกึษารบัทราบขอ้มลู โดยตดิประกาศรบัสมคัรงานไวท้ีบ่อรด์ประชาสมัพนัธ ์นอกจากน้ียงัมบีรกิารแจง้ใหน้กัศกึษาทีส่นใจ 

จะทาํงานนอกเวลามาลงชือ่แจง้ความประสงคไ์วท้ีแ่ผนกแนะแนว ถา้มสีถานประกอบการทีต่อ้งการรบันกัศกึษาเขา้ทาํงาน 

ทางแผนกแนะแนวจะสามารถตดิต่อนกัศกึษาทีล่งชือ่ไวโ้ดยตรง  

สวสัดิการนักศึกษา 

 การดาํเนินงานดา้นการจดัสวสัดกิารนกัศกึษา และทนุการศกึษาในภาพรวมจะดาํเนินการ โดยกองพฒันานกัศกึษา 

และกองบรหิารทรพัยากรอกี 3 ศนูย ์โดยทาํงานร่วมกบัฝา่ยกจิการนกัศกึษาของแต่ละคณะ สวสัดกิารนกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยั

จดัใหน้กัศกึษา มดีงัน้ี 

1. จดัสวสัดกิารดา้นสขุภาพและหอ้งพยาบาล  

2. จดัสวสัดกิารดา้นการประกนัอุบตัเิหตุ 

3. จดับรกิารนกัศกึษาเจบ็ปว่ยสง่โรงพยาบาล 

4. จดัสวสัดกิารดา้นการผ่อนผนัทหาร 

5. จดัสรรทนุการศกึษา และจดัหาแหล่งทนุการศกึษา 

หอพกันักศึกษา 

มหาวทิยาลยัไดใ้หบ้รกิารและจดัสวสัดกิารหอพกันกัศกึษา ทีศ่นูยห์นัตราเพือ่อาํนวยความสะดวก และความ

ปลอดภยัแก่นกัศกึษาในการเดนิทางมาศกึษาทีม่หาวทิยาลยั และเพือ่ใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสใชช้วีติร่วมกนัทาํใหเ้กดิการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาคุณภาพชวีตินกัศกึษา ดงัน้ี 

1. มพีนกังานรกัษาความปลอดภยัประจาํหอตลอด 24 ชัว่โมง 

2. มแีม่บา้นทาํความสะอาด สบายและปลอดภยั 

3. ระบบทวีผี่านดาวเทยีมทุกหอ้ง และ บรกิาร Internet Zone และ Wifi ทัว่ทุกหอ้ง 

4. หอ้งพกันกัศกึษาชาย 1 ตกึ เป็นหอ้งพดัลมทัง้หมด 102 หอ้ง หอ้งพกันกัศกึษาหญงิ 2 ตกึ เป็นหอ้งพดัลมทัง้หมด 202 หอ้ง  

5. มหีอ้งกจิกรรมกลางไวบ้รกิาร เชน่ สนามกฬีาบาสเกตบอล  2 สนาม  หอ้งฟิตเน็ต  หอ้งตวิหนงัสอื ทาํรายงาน  

หอ้งดโูทรทศัน์ หอ้งกระจายเสยีงและประชาสมัพนัธ ์ ศนูยบ์รกิารใหค้าํปรกึษานกัศกึษาหอพกั บรกิารหนงัสอืพมิพ ์บรกิารซกั

ผา้ รา้นอาหาร โทรศพัทส์าธารณะภายในหอพกั  
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สวสัดิการด้านทุนการศึกษา : แหล่งเงินทนุการศึกษาปีการศึกษา 2553 
 

แหล่งเงิน 
จาํนวนทนุ      

ท่ีได้รบั 

ทุนละ 

(บาท) 

รวมเงินทนุ 

(บาท) 

ทนุเฉลมิราชกุมาร ี 10 10,000 100,000 

ทนุมลูนิธทิาคาฮาช ิ 9 15,000 135,000 

ทนุกรุงไทยการไฟฟ้า 5 10,000 50,000 

ทนุมลูนิธร่ิวมจติตน้์อมเกลา้ 2 7,000 14,000 

ทนุปนูซเิมนตไ์ทย 7 13,000 91,000 

ทนุการศกึษาทสิโก ้ 1 9,000 9,000 

ทนุการศกึษาต่อเน่ืองนกัเรยีนจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 7 5,000 35,000 

ทนุธนาคารกรุงศรอียธุยา 4 10,000 40,000 

สภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภร่์วมบรษิทั 1 10,000 10,000 

ทนุมลูนิธนิายหา้งโรงปนูผูห้น่ึง 4 20,000 80,000 

ทนุบรษิทัตรเีพชรอซีซุูเซลล ์ 3 15,000 45,000 

ทนุอุดมศกึษาเพือ่การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 23 48,000 1,104,000 

ทนุพระราชทานการศกึษาสงเคราะห ์ 1 40,000 40,000 

ทนุบรษิทัท ีเอส เทค (ประเทศไทย) 4 5,000 20,000 

ทนุวดัพนญัเชงิ 10 5,000 50,000 

ทนุกองสลากกนิแบง่รฐับาล 4 20,000 80,000 

ทนุมลูนิธสิยามกลการ 1 10,000 10,000 

ทนุดอกผล 10 2,000 20,000 

ทนุผา้ปา่สามคัควีนัสถาปนาปี 52 4 5,000 20,000 

ทนุสวสัดกิารสถานีน้ํามนั 10 2,000 20,000 

ทนุอดศิร – อวบแกว้ โฆวนิทะ 5 5,000 25,000 

ทนุสโมสรโรตารีก่รุงเทพ 1 10,000 10,000 

ทนุนางสาวลออ หลมิเซ่งทา่ย 1 6,000 6,000 

ทุนสมาคมศษิยเ์ก่าผูป้กครองและคณาจารย ์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

4 5,000 20,000 

ทุนมลูนิธ ิTESCO Lotus 8 5,000 40,000 

รวม 139  2,074,000 
 

        ขอ้มลู ณ  30 เมษายน 2554 กองพฒันานกัศกึษา 
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 ประเดน็ยุทธศาสตร ์ :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี

เป้าประสงค ์ :  เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมของทอ้งถิน่และประเทศ 

กลยุทธ ์ :   

1. สรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งการสอนและการวจิยัโดยเน้น Research-based Approach 

2. สง่เสรมิวจิยัและสรา้งนวตักรรมทีส่ามารถนําไปสูก่ารพฒันาการเรยีนการสอน 

3. สนบัสนุนและจดัใหม้กีารวจิยัทีม่คุีณภาพตามจดุเน้นความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่

ชุมชน 

4. สรา้งนกัวจิยัมอือาชพีทีม่จีรยิธรรมและคณุธรรม 

5. จดัหาแหล่งทนุเพือ่สนบัสนุนงานวจิยั 

 

  

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 
  

  มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามสาํคญักบับทบาทดา้นการวจิยัอยา่งมาก ดว้ยเลง็เหน็วา่การพฒันามหาวทิยาลยัใหม้ี

ความเจรญิกา้วหน้า  มชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัในดา้นของคณุภาพวชิาการไดน้ัน้  จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการวจิยัเป็น

ฐานการพฒันาทีส่าํคญัในทกุดา้น ทกุภารกจิ และในทกุระดบัของบคุลากร โดยเฉพาะการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีน  

การสอนในสาขาวชิา ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั การวจิยัร่วมกบัชมุชนทอ้งถิน่ ในรปูของการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละ

การวจิยัถ่ายทอดเทคโนโลย ีซึง่จะเป็นปจัจยัทีส่าํคญัในการสรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 

สามารถนําไปประยกุตแ์ละถ่ายทอดแก่ชมุชน รวมถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกบัชมุชน ในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มหาวทิยาลยัมโีครงการวจิยั  ซึง่ดาํเนินการโดยบคุลากรของคณะต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

 
 

ประเภทของงานวิจยั 
งบประมาณ

รายจ่าย 

งบประมาณ 

รายได้ 

งบกองทนุ 

ส่งเสริมงานวิจยั 

1. เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 5,778,300 393,400 3,587,050 

2. เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี 4,736,000 - 285,000 

รวมเรื่องวจิยั 24 เรือ่ง 11 เรือ่ง 172 เรือ่ง 

รวมงบประมาณ (บาท) 10,514,300 393,400 3,827,050 
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งานวิจยัท่ีนําเสนอ ผูวิ้จยั สถานท่ีนําเสนอ วนัท่ีนําเสนอ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ชนิดของพชืพืน้บา้นทีเ่หมาะสมในการ 

ผลติผกัไครกรนี 

รศ.อุดมลกัษณ์  มจัฉาชพี 

ผศ.ละอองศร ี ศริเิกษร 

โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์ 

จ.พระนครศรอียุธยา 

11-14 พ.ค.53 

Development of Butter Cake with Presserved 

Spanish Plum and Dehydrate Banana 

ผศ.สรุางค ์ ลาเกลีย้ง มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

และประเทศลาว 

20-22 และ  

23 ม.ค.53 

Phisiological and Morphological responses of 

field corn seedlings to chitosan under hypoxic 

conditions 

ผศ.สชุาดา บญุเลศินิรนัดร ์ วารสาร  

Science ASIA 36 

(2010) : 89-93 

ม.ิย.53 

Yield Response of Three Waxy Corn Varieties 

to Various Nitrogen Retes 

ผศ.ระววีรรณ สวุรรณศร 

ผศ.กติต ิ บญุเลศินิรนัดร ์

ผศ.สชุาดา บญุเลศินิรนัดร ์

วารสาร Kasetsart 

Jourral (Nat.Sci) :  

529-535 (2010) 

ก.ค.-ส.ค.53 

คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การพฒันาระบบสารสนเทศดา้นกจิกรรมนกัศกึษา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

นายวฒุพิงษ ์เขือ่นดนิ โรงแรมจอมเทยีนปาลม์ 

บชี พทัยา จ.ชลบรุ ี

10-12 พ.ค.53 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การศกึษาของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

นายมงคล ณ ลาํพนู มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยน์นทบรุ ี

2 ม.ิย.53 

การใชก้ารบญัชตีน้ทนุในอุตสาหกรรมการผลติของ

บรษิทัต่างชาตใินประเทศไทย 

ผศ.กฤษฎ ี สนัน่เสยีง มหาวทิยาลยั 

ราชภฎัมหาสารคาม 

17-18 ส.ค.53 

การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมพืน้ที ่จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ผศ.รวงทอง  ประเสรฐิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยว์าสกุร ี

29-30 ก.ค.53 

การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัสาํหรบั

วสิาหกจิชมุชนในอาํเภอพระนครศรอียธุยา 

ผศ.ศกัดิก์ษดิฎิ  

บุญรตันกติตภิูม ิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยว์าสกุร ี

29-30 ก.ค.53 

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

การพฒันาวดีทีศัน์แอนิเมชัน่สามมติ ิเรือ่งระบบ

หมนุเวยีนเลอืดกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

สาํหรบันกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 

นายสรชยั ชวรางกรู โรงแรมจอมเทยีนปาลม์

บชี พทัยา จ.ชลบรุ ี

10-12 พ.ค.53 

ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรเ์พือ่บรหิารจดัการ 

ผูพ้กิาร กรณีศกึษาจงัหวดันนทบรุ ี

นายประดษิฐ ์ สงคแ์สงยศ โรงแรมจอมเทยีนปาลม์

บชี พทัยา จ.ชลบรุ ี

10-12 พ.ค.53 

ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจสาํหรบัจดัอนัดบั 

การลงทนุในหลกัทรพัย ์ 

นายประดษิฐ ์ สงคแ์สงยศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยน์นทบรุ ี

2 ม.ิย.53 

การตรวจสอบและรูจ้าํใบหน้าทีถ่กูบดบงั นายประดษิฐ ์ สงคแ์สงยศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยน์นทบรุ ี

2 ม.ิย.53 
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งานวิจยัท่ีนําเสนอ ผูวิ้จยั สถานท่ีนําเสนอ วนัท่ีนําเสนอ 

การวเิคราะหท์างคณิตศาสตรแ์ละโปรแกรม

คอมพวิเตอรจ์าํลองการทาํงานของแบบจาํลอง SIRS 

ดร.รุจริา คงนุ้ย มหาวทิยาลยั 

ราชภฎัมหาสารคาม 

17-18 ส.ค.53 

 

การจดัประสบการณ์การเรยีนรูร้ายวชิาคณิตศาสตร์

เพือ่สรา้งเสรมิการเหน็คุณค่าในตนเองของนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

ดร.ทกัษณิา เครอืหงส ์ มหาวทิยาลยั 

ราชภฎัมหาสารคาม 

17-18 ส.ค.53 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์

วเิคราะหก์ารใชน้ํ้ามนัพชืเป็นสารหล่อเยน็ใน

กระบวนการตดัเฉอืน 

นายสญัญา  คาํจรงิ มหาวทิยาลยันเรศวร  

จ.พษิณุโลก 

29-31 ก.ค.53 

Bifurcation  Diagram  with  Electromagnetic 

Transient   Program (EMTP)  for  

Ferroresonance Analysis 

ดร.ปรชีา สาคะรงัค ์ The Empress Hotel 

Convention Centre 

จ.เชยีงใหม ่

19-21 พ.ค.53 

การพฒันาชดุทดลองระบบผลติพลงังานไฟฟ้าจาก

เซลลแ์สงอาทติย ์  

นายปกรณ์  สมบรูณ์กจิ โรงแรมเลอเมอรเิดยีน  

จ.เชยีงใหม ่

6-8 พ.ค.53 

การจดับรกิารวชิาการแก่เยาวชน เพือ่สง่เสรมิ

การศกึษาพฒันาทกัษะการเรยีนรูเ้ซนเซอรแ์ก่เยาวชน

ของโรงเรยีนในจงัหวดันนทบรุี 

นายปกรณ์  สมบรูณ์กจิ โรงแรมเลอเมอรเิดยีน  

จ.เชยีงใหม ่

6-8 พ.ค.53 

ความสามารถในการรบักาํลงัอดัของแทง่ปรซิมึ 

บลอ็กประสาน วว. ทีเ่ชือ่มประสานดว้ยปนูเกรา้ท ์

สตูรต่าง ๆ  

นายณฐพงศ ์ จนัทรเ์พช็ร ์

 

โรงแรมสนีุย ์แกรนด ์

แอนด ์คอนเวนชัน่เซน็

เตอร ์จ.อุบลราชธานี 

12-14 พ.ค.53 

คณะศลิปศาสตร ์

การศกึษาคา่นิยมทางจรยิธรรมของนกัศกึษา 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิ

นางชลดา  ทวคีณู 

 

มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ 

14-15 พ.ค.53 

ปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อการพฒันาสูอ่งคก์าร 

แหง่การเรยีนรู ้กรณีศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

นายวรงค ์ บุญนิมติร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยว์าสกุร ี

29-30 ก.ค.53 

กองบรหิารงานบคุคล 

อทิธพิลการสือ่สารการตลาดทีผู่บ้รโิภคพงึประสงค ์

กรณีศกึษา ศนูยก์ารคา้แอมโปมอลล ์

นายนท ี เกาะเรยีนไชย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยว์าสกุร ี

29-30 ก.ค.53 

กองบรหิารทรพัยากรวาสกุร ี

ระดบัความขดัแยง้ทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานในองคก์ร ในเขตจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

นางสาวศรนีวล ยนืนาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมูิ  

ศนูยว์าสกุร ี

29-30 ก.ค.53 
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งานวิจยัท่ีนําเสนอ ผูวิ้จยั สถานท่ีเสนอ วนัท่ีเสนอ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

Effects of Brittle1 and Waxy1 Gene Dosage in 

Endosperm on Seed Quality of Thein Corn 

ผศ.ระววีรรณ สวุรรณศร ประเทศกรซี 15-18 ก.ค.53 

Physiological and Morphological Responses of 

Waxy Corn Seedling after Chitosan Application 

under Hypoxia 

ผศ.ดร.สชุาดา  

บญุเลศินิรนัดร ์

ประเทศกรซี 15-18 ก.ค.53 

Relationship among Leaf Greeness Nitrogen 

Content and Yield of  Waxy Corn Applied with 

Various Nitrogen Rates 

ผศ.กติต ิ บญุเลศินิรนัดร ์ ประเทศกรซี 15-18 ก.ค.53 

Developing an e-book for Undergraduate 

Students : A Case Study 

สพ.ญ.กุลสิรา มรุป ญัฑธ์ร ประเทศออสเตรยี 30 พ.ค. - 

3 ม.ิย.53 

Effect of Picking Time on Essential Oil Yied of 

Ylang-Ylang(Cananga odorata) 

รศ.อุดมลกัษณ์ มจัฉาชพี ประเทศโปรตุเกส 21-30 ส.ค.53 

Study of Fertilizer Application for Pitahaya 

(Hylocereus undatus) under Clayey Soil Type 

Cpndition 

รศ.ดร.สรุชยั มจัฉาชพี ประเทศโปรตุเกส 21-30 ส.ค.53 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

Local Dynamics for a Dengue Disease with 

Seasonal in Thailand 

ดร.รุจริา  คงนุ้ย กรุงปารสี ประเทศ

ฝรัง่เศส 

26 ก.ค. - 

2 ส.ค.53 

The Three-Seasonal-Classes Dengue 

Transmission Model in Thailand, 1997-2008 

ดร.รุจริา  คงนุ้ย กรุงปารสี ประเทศ

ฝรัง่เศส 

26 ก.ค. - 

2 ส.ค.53 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์

Fluctuation Voltage Control of  Wind turbines 

via STATCOM 

นางวารุณี  ศรสีงคราม โรงแรมปทมุวนั ปริน้เซส 

กรุงเทพฯ  

29-30 ม.ิย.53 

Development of Smart Monitoring System for 

Wind Energy System 

นางวารุณี  ศรสีงคราม โรงแรมปทมุวนั ปริน้เซส 

กรุงเทพฯ  

29-30 ม.ิย.53 

A Solid-State Device for Fault Protection in 

Low Voltage Wind Turbine System 

นางวารุณี  ศรสีงคราม โรงแรมปทมุวนั ปริน้เซส 

กรุงเทพฯ  

29-30 ม.ิย.53 

A Sudden Flood Alert System Based on a 

Mesh Network 

นางวารุณี  ศรสีงคราม โรงแรมปทมุวนั ปริน้เซส 

กรุงเทพฯ มทร.พระนคร 

29-30 ม.ิย.53 

The  Design and  Development  of  

Photovoltaic Electrical  Generating  System  

Experimental Set 

รศ.นภทัร วจันเทพนิทร ์ สหรฐัอเมรกิา 21-25 ม.ิย.53 

Development  of  the  LabVIEW  Monitoring 

System for The Hybrid PV-Wind Energy System 

รศ.นภทัร วจันเทพนิทร ์ สหรฐัอเมรกิา 21-25 ม.ิย.53 
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งานวิจยัท่ีนําเสนอ ผูวิ้จยั สถานท่ีเสนอ วนัท่ีเสนอ 

Number of damages and Loss of Service for 

Distribution Feeders in PEAC 1 System 

ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ เมอืง Cardiff  

ประเทศองักฤษ 

30 ส.ค. - 

5 ก.ย.53 

The Effects of Urban Development on 

Conservation of Green  Ares : A Case Study at 

Klong Aom, Nonthaburi Province 

นายอาํนาจ จาํรสัจรุงผล เมอืง Guangzhou 

ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจนี 

3-6 ส.ค.53 

Outage Cost of Industrial Customers in 

Distribution and Subtransmission System for 

Reliability Improvement 

นายเฉลยีว  เกตุแกว้ เมอืง Cardiff  

ประเทศองักฤษ 

30 ส.ค. - 

5 ก.ย.53 

The Design of a Forecasting Support Models 

on Demand of Durian for Domestic Makets and 

Export Markets by Time Series and Artificaial 

Neural Network (ANNs) 

ผศ.นนทโชต ิอุดมศร ี โรงแรมปทมุวนั ปริน้เซส 

กรุงเทพฯ มทร.พระนคร 

29-30 ม.ิย.53 

A Study Properties of the Concrete mixed with 

Cormcob for Decrease the Quantity of Fine 

Aggregate 

นางสาวณฐัญา อาจองค ์ เมอืง ซดินีส ์ 

ประเทศออสเตรเลยี 

8-12 ส.ค.53 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิสนบัสนุนใหน้กัวจิยันําผลงานขึน้จดทะเบยีนคาํขอรบัการ           

จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา  ทัง้การจดลขิสทิธิ ์จดสทิธบิตัร และจดอนุสทิธบิตัร  สาํหรบัการจดลขิสทิธิปี์ทีผ่า่นมามี

ดงัน้ี 

 

* หมายเหตุ : ขอ้มลูผลงานขึน้จดทะเบยีนคาํขอรบัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา ทัง้การจดลขิสทิธิ ์จดสทิธบิตัร 

และจดอนุสทิธบิตัร จากหน่วยงานสถาบนัวจิยัและพฒันา รายงาน ก.พ.ร. (รอบ 12 เดอืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ลาํดบัท่ี ผลงานทางวิชาการ ช่ือผูวิ้จยั การจดลิขสิทธ์ิ 

1 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 นายธรีะยุทธ เพลดิพริง้ ISBN 978-974-433-114-4 

  นางธญัจริา บญุพชิญาภา  

2 โลหะวทิยาฟิสกิส ์ ผ.ศ.ดวงฤด ี ศุภตมิสัโร ISBN 978/974/03/2658/8 

3 ปฏบิตักิารเคมพีืน้ฐาน นายวรนนัธ ์ เหลก็เพชร ISBN 978-974-433-137-3 

4 เคมพีืน้ฐาน นายวรนนัธ ์ เหลก็เพชร ISBN 978-974-433-163-2 

5 การบญัชตีน้ทนุ นางกฤษฎ ี สนัน่เสยีง ISBN 974-380-315-7 

6 การวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิ นายทรงวทิย ์ เจรญิกจิธนลาภ ISBN 978-611-721-03-1 

7 การบญัชกีารเงนิ น.ส.ศริมิา แกว้เกดิ ISBN 978-974-8001-19-7 

8 หลกัการบญัช ี นายเสนีย ์ พวงยาณี ISBN 974-93551-7-2 

9 การบญัชชีัน้ตน้ 2 นายเสนีย ์ พวงยาณี ISBN 974-93551-6-4 

10 การบญัชชีัน้กลาง น.ส.พลูสนิ กลิน่ประทุม ISBN 978-974-8001-49-4 

11 การบญัชชีัน้สงู นายสรุชยั เอมอกัษร ISBN 978-616-90276-8-3 

12 หลกัการบญัชชีัน้ตน้ นายเสนีย ์ พวงยาณี ISBN 978-616-7326-08-5 

13 การบญัชชีัน้ตน้ 1 นายเสนีย ์ พวงยาณี ISBN 974-93089-1-3 

14 การบญัชกีารเงนิ นายเสนีย ์ พวงยาณี ISBN 978-616-7326-19-1 

15 การบญัชตีน้ทนุ ผศ.กฤษฎ ี   สนัน่เสยีง ISBN 978-616-7211-10-7 

16 การบญัชชีัน้สงู2 ผศ.กฤษฎ ี สนัน่เสยีง ISBN 978-616-7211-12-1 
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¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÇÔ Ñ̈Â 
มหาวทิยาลยัมนีโยบายใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนใหบ้คุลากรจดัทาํโครงการวจิยัเพือ่พฒันาระบบการทาํงาน       

การเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการแก่ชมุชน และดาํเนินการเผยแพร่ผลงานวจิยัต่อสาธารณชน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูเ้กีย่วขอ้งและผูส้นใจทัว่ไปดว้ยการดาํเนินการดงัน้ี 

การพฒันาศกัยภาพนักวิจยั 

โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ การเขียนโครงการวิจยัและแผนงานวิจยั  

 

 

 

 

 

การเขยีนโครงการวจิยัและแผนงานวจิยั มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้บ้รหิารงานวจิยัและนกัวจิยั มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัทศิทางการดาํเนินงานวจิยัเชงิบรูณาการ การระดมความคดิและปฏบิตักิารเขยีนขอ้เสนอชดุโครงการวจิยัทีต่รง

กบัความตอ้งการของทอ้งถิน่และประเทศชาต ิโดยจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่31 พฤษภาคม - 1 มถุินายน 2553 ณ หอ้งประชุม

เจา้พระยา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ี

  

โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อเพ่ิมศกัยภาพนักวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มหาวทิยาลยัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการคน้ควา้วจิยัและมุ่งสรา้งและผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ

เชงิบรูณาการทีส่ามารถถ่ายทอดเทคโนโลยสีูช่มุชนได ้จงึมกีารจดัโครงการเพิม่ศกัยภาพนกัวจิยั เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

แนวคดิ คน้หาปญัหาในชมุชน และแนวทางในการเสนอโครงการวจิยัตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิเพือ่ใหไ้ดโ้จทยว์จิยัทีต่รง

กบัความตอ้งการของชาตแิละชมุชน รวมทัง้สามารถนําเสนอผลงานในรปูแบบวจิยั และการเขยีนบทความวชิาการ โดยจดัขึน้

เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2553 ณ ต.วงัลกึ และ ต. วดัดาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบุร ีและวนัที ่7 กนัยายน 2553 ณ หอ้งประชุมชัน้ 4 

สาํนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
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 โครงการจดัตัง้ศนูยวิ์จยัเทอรโ์มอิเลก็ทริก และนาโนเทคโนโลยี 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  โดยมโีครงการและการวจิยัหลกั

ร่วมกบันกัวจิยัทัง้ในและนอกมหาวทิยาลยั  เชน่ ศนูยว์จิยันาเทคโนโลยบีรูณาการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  ศนูยว์จิยันาโนเทคโนโลยแีห่ งชาติ ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและ

วสัดุศาสตรแ์หง่ชาติ  ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ  Osaka University, Japan, Ohio State 

University, USA และ California Institute of Technology, JPL, USA  

วตัถปุระสงค ์ 

พฒันาเทคโนโลยเีทอรโ์มอเิลก็ทรกิและวสัดุนาโนไปสูอุ่ตสาหกรรม และเป็นแหล่งวจิยัแก่นิสตินกัศกึษาและผูท้ี่

สนใจทัว่ไป โดยมแีผนงานวจิยัหลกัของโครงการ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. พฒันาโปรแกรมคาํนวณโครงสรา้งอเิลก็ทรอนิกส ์สมบตัเิทอรโ์มอเิลก็ทรกิของวสัดุเทอรโ์มอเิลก็ทรกิและวสัดุ

นาโนเพือ่คดัเลอืกวสัดุเทอรโ์มอเิลก็ทรกิและวสัดุนาโนทีด่ทีีส่ดุ 

2. สงัเคราะหว์สัดุเทอรโ์มอเิลก็ทรกิและวสัดุนาโนในทอ้งถิน่เพือ่ลดการนําเขา้ของสารเคมจีากต่างประเทศ 

3. พฒันานาโนเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของวสัดุเทอรโ์มอเิลก็ทรกิ และสาํหรบัพฒันาในวสัดุอืน่ๆ 

4. ประดษิฐเ์ซลลเ์ทอรโ์มอเิลก็ทรกิและวสัดุนาโนเพือ่พฒันาสูอุ่ตสาหกรรม 

5. ประยกุตใ์ชง้านวสัดุเทอรโ์มอเิลก็ทรกิและวสัดุนาโน 
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Œ́Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡‹ÊÑ§¤Á 

 ประเดน็ยุทธศาสตร ์ :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคม 

เป้าประสงค ์ :  เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสงัคมใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการพฒันา

ตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ 

กลยุทธ ์ :   

1. สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน 

2. สง่เสรมิใหบ้คุลากรและนกัศกึษามสีว่นร่วมในการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคม 

3. สรา้งเครอืขา่ยกบัสถานประกอบการและหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

4. จดัทาํฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญและองคค์วามรูด้า้นบรกิารสงัคมเพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง 

5. จดัตัง้ศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทาง 
  

  

การบริการวิชาการการบริการวิชาการ  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมสินบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานในสงักดัใชศ้กัยภาพของบุคลากรและทรพัยส์นิ

ในการใหก้ารบรกิารทางวชิาการ รวมทัง้จดัใหน้กัศกึษาในทกุสาขาวชิาไดม้สีว่นร่วมในการดาํเนินกจิกรรมใหบ้รกิารวชิาการ  

แก่สงัคม เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเป็นแหล่งบรกิารวชิาการและการเรยีนรูน้อกระบบ สาํหรบัประชาชน ชมุชนผูป้ระกอบการและ

สถานประกอบการในทกุสาขาวชิาชพี ในการเพิม่ทกัษะและพฒันาอาชพีเพือ่การสรา้งงาน สรา้งรายได ้ยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ ี

และเสรมิสรา้งขดีความสามารถเชงิการแขง่ขนั ทัง้การใหบ้รกิารแบบใหเ้ปล่า การใหบ้รกิารแบบคดิคา่บรกิารโดยไมมุ่ง่หวงักาํไร

ทีม่ผีลตอบแทนคนืต่อหน่วยงานในรปูแบบทีห่ลากหลาย อาท ิการจดัฝึกอบรม/สมัมนา การเป็นกรรมการและทีป่รกึษา การบรกิาร

วเิคราะห ์ตรวจสอบ ทดสอบและสอบเทยีบมาตรฐานผลติภณัฑ ์ฯลฯ โดยในช่วงปี 2553 มหาวทิยาลยัไดส้นบัสนุนใหม้กีาร

ดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

 

งานบริการทางวิชาการ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวทิยาลยัไดร้บัสนบัสนุนงบประมาณ ทัง้สิน้ 68 โครงการ จาํนวนเงนิ 6,908,600 บาท 

โดยเป็นงบประมาณรายจา่ยประจาํปี จาํนวน 38 โครงการ จาํนวนเงนิ 5,959,000 บาท และงบประมาณผลประโยชน์ จาํนวน 

30 โครงการ จาํนวนเงนิ 949,600 บาท ซึง่ไดจ้ดัสรรไปตามหน่วยงานและคณะต่างๆ เพือ่ดาํเนินการตามโครงการ ดงัน้ี 
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- งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  

โครงการผลติอปุกรณ์และเครือ่งมอืชว่ยเหลอืคนพกิาร 800,000 

โครงการฝึกอบรมวชิาชพีหลกัสตูรระยะสัน้แก่ราษฎร ในหมู่บา้นชนบททัว่ไป 395,000 

โครงการอุตสาหกรรมสมัพนัธ ์ 170,000 

โครงการบาํรุงรกัษารถยนตเ์พือ่การขบัขีท่ีป่ลอดภยั 115,000 

โครงการพฒันาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ 112,000 

โครงการอบรมคอมพวิเตอรร์ะบบ E-Learning 23,600 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

โครงการพฒันาและถ่ายทอดความรู ้ดา้นอุตสาหกรรมเกษตร เพือ่พฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็  170,000 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติพชืคณุภาพสงูภายใตร้ะบบการจดัการทีด่แีละเหมาะสม  150,000 

โครงการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑอ์าหาร  115,000 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติหน่อกลว้ยพนัธุเ์พือ่วสิาหกจิชมุชน  200,000 

โครงการพฒันาอาชพีเขตลุ่มน้ําเจา้พระยา   250,000 

คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

โครงการพฒันาหตัถกรรมผา้ไทยในชนบท 72,000 

โครงการพฒันาผูม้ศีกัยภาพเพือ่ประกอบธุรกจิขนาดยอ่มศษิยเ์ก่าและผูป้ระสงคจ์ะประกอบอาชพี

อสิระและสรา้งงานดว้ยตนเอง 

230,000 

โครงการอบรมคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต 116,000 

โครงการฝึกอบรมซ่อมบาํรงุเครือ่งคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 164,000 

โครงการการสง่เสรมิการตลาดและออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรบัวสิาหกจิชุมชน 114,020 

โครงการฝึกอบรมการทาํบญัชอียา่งง่าย 62,600 

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบธุรกจิขนาดยอ่มและวสิาหกจิชุมชน 75,000 

โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารและผูนํ้าทอ้งถิน่ยคุใหม ่ 75,000 

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพเกษตรกรเพือ่กา้วสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ 81,200 

โครงการฝึกอบรมดา้นบญัชแีละการเงนิใหแ้ก่เจา้ของธุรกจิทีไ่ม่มคีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ  60,400 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

โครงการพฒันาการผลติ ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นครวัเรอืน 130,000 

โครงการเสวนาทางวชิาการเน่ืองในวนัวทิยาศาสตร ์ 111,980 

โครงการถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัในการลดภาวะโลกรอ้น (บรกิารสงัคม) 172,000 

โครงการอบรมความรูเ้กีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์2 หลกัสตูร (บรกิารสงัคม) 78,600 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์  

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยแีมพ่มิพ ์ 160,000 

โครงการการฝึกอบรมซ่อมบาํรงุรกัษารถยนตเ์บือ้งตน้ 30,000 

โครงการการฝึกอบรมซ่อมบาํรุงไฟฟ้าภายในบา้น 40,000 

โครงการการฝึกอบรมตดิตัง้จานดาวเทยีม 20,000 

โครงการถ่ายทอดความรูด้า้นพลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังาน 34,500 

โครงการฝึกอบรมการทาํเครือ่งกรองน้ําดืม่ชุมชน 65,500 



54   |  RMUTSB Annual Report 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งบประมาณเงินผลประโยชน์ ประจาํปีงบประมาณ 2553 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารซ่อม-ประกอบเครือ่งไมโครคอมพวิเตอรแ์ละต่อเครอืขา่ยขนาดเลก็ 371,200 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

โครงการวนัวทิยาศาสตร ์ 100,000 

โครงการอบรมกฬีาลลีาศ เพือ่สขุภาพ  ตา้นยาเสพตดิ 20,000 

โครงการอบรมครวูทิยาศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 30,000 

โครงการคลนิิกวจิยัและการวเิคราะหข์อ้มลู 50,000 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์  

โครงการฝึกอบรมทาํเหลก็ดดัหน้าต่างและประต ู 30,000 

โครงการบรกิารวชิาการวศิวกรรมโยธา เรือ่ง การจดัการก่อสรา้งบา้นเพือ่ใหไ้ดบ้า้นทีม่คีณุภาพ 30,000 

โครงการฝึกอบรมทาํมุง้ลวดหน้าต่างและประต ู 28,000 

โครงการฝึกอบรมผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิเหลว 30,000 

โครงการฝึกอบรมการใชง้าน LabVIEW สาํหรบัดาตา้แอกควิชัน่และการควบคมุอุปกรณ์ภายนอก 16,800 

โครงการสูโ่ลกอเิลก็ทรอนิกส ์ 10,000 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทติยแ์ละการนําไปใชง้าน 16,800 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยไีฟฟ้าสาํหรบัชมุชน 16,800 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

คณะศลิปศาสตร ์  

โครงการหลกัสตูรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 214,000 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรทอ่งเทีย่วจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 200,000 

โครงการอบรมภาษาเพือ่งานอาชพี 100,000 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โครงการอนุรกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 480,000 

โครงการการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคมดา้นการซ่อมแซมบาํรุงรกัษาเครือ่งมอืและเครือ่งจกัรก

เกษตรร่วมกบัมลูนิธพิระดาบส 

200,000 

โครงการพฒันาอาชพีในชนบท 200,000 

โครงการคลนิิกเทคโนโลย ี 171,600 

โครงการฝึกอบรมซ่อมบาํรุงไฟฟ้า

ภายในบา้น 

โครงการผลติอุปกรณ์และเครือ่งมอืช่วยเหลอืคนพกิาร 

ซ่อมรถเขน็คนพกิารโรงเรยีนศรสีงัวาลย ์
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

คณะศลิปศาสตร ์  

โครงการใหค้วามรูด้า้นกฎหมายทัว่ไปเพือ่ชมุชนและสงัคม 8,000 

โครงการอบรมศลิปะอยธุยาสาํหรบับคุคลภายนอก 10,000 

โครงการคา่ยพฒันาภาษา 15,000 

โครงการการใหบ้รกิารทางวชิาการภาษาไทย เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของ

บคุคลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงัหวดันนทบรุ ี

20,000 

โครงการอบรมความรูภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 9,000 

โครงการอบรมความรูภ้าษาองักฤษธรุกจิ 9,000 

โครงการอบรมความรูภ้าษาญีปุ่น่เพือ่การสือ่สาร 9,000 

โครงการอบรมความรูภ้าษาจนีเพือ่การสือ่สาร 9,000 

โครงการศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละวถิชีวีติไทยในทอ้งถิ่น (พระนครศรอียุธยา) 20,000 

โครงการคา่ยเยาวชนเพือ่การเรยีนรูป้ระชาธปิไตย 9,000 

โครงการกฎหมายเบือ้งตน้เพือ่ประชาชน 9,000 

โครงการชวนน้องอ่านนิทานไทย 10,000 

โครงการเสรมิทกัษะการอ่านดว้ยนิทานภาษาองักฤษ 10,000 

โครงการภาษาองักฤษเพือ่อาชพี 15,000 

โครงการภาษาองักฤษเบือ้งตน้สาํหรบัพระสงฆ ์ 10,000 

โครงการจดัทาํคูม่อืนําเทีย่วทอ้งถิน่ฉบบัภาษาองักฤษ 18,000 

โครงการรกัการอ่าน 10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ การจดัการ การกอ่สรา้งบา้น

เพือ่ใหไ้ดบ้า้นทีม่คีณุภาพ 

โครงการฝึกอบรมทาํมุง้ลวดหน้าต่าง            

และประต ู โครงการฝึกอบรมผลติภณัฑพ์ลาสตกิเหลว 
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â¤Ã§¡ÒÃÈÙ¹Â�¢ŒÒÇÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดม้กีารจดัตัง้โครงการศนูยข์า้วสวุรรณภมู ิโดยดาํเนินตามแผนแมบ่ท

ในปีงบประมาณ 2554 เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามพนัธกจิทีไ่ดต้ัง้ไวด้งัน้ีคอื 

 1. สรา้งนวตักรรมการผลติขา้วครบวงจร  

 2. สรา้งหอ้งปฏบิตักิารทางสงัคม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูข้องชมุชน  

 3. สบืสานวฒันธรรมขา้ว  

โดยมคีวามกา้วหน้าของ โครงการศนูยข์า้วสวุรรณภมู ิโดยไดร้ายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบผลการดาํเนินงานเป็น

ระยะๆ โดยมดีง้น้ี 

1. การสรา้งหอ้งปฏบิตักิารทางสงัคม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารลดตน้ทนุการผลติขา้ว จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

2. แปลงนาสาธติของมหาวทิยาลยั โดยมกีารแบง่แปลงนาออกเป็น 3 สว่น  

1) แปลงนาสาธติการลดตน้ทนุการผลติ  

2) แปลงนาผลติขา้วเพือ่จาํหน่าย   

3) แปลงนาผลติเมลด็พนัธุ ์

3. การสรา้งหอ้งปฏบิตักิารทางสงัคม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารลดตน้ทนุการผลติขา้ว จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชมุเสวนา การวางแผนปรบัปรงุการลดต้นทนุการผลิตข้าว  

การเสวนาเวทีชาวบา้น “ร่วมคิด ร่วมทาํ ค้นหาความจริงในกระบวนการปลกูข้าว” 

 

การปลกูข้าวในแปลงนา 
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§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ«‹ÍÁà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã¡Å¡ÒÃà¡ÉµÃ 
ปีการศกึษา 2553 สถาบนัวจิยัและพฒันา ร่วมมอืกบัมลูนิธพิระดาบส ไดจ้ดัโครงการ

ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาเครือ่งมอืและเครือ่งจกัรกลเกษตร  เพือ่เป็นการสนองพระราชดาํริ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีมุ่ง่ใหบ้รกิารความรูแ้ละทกัษะการซ่อมบาํรุงรกัษาเครือ่งจกัรกล

การเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรและถอืเป็นการปลกูจติสาํนึกใหแ้ก่นกัศกึษา ในการทาํประโยชน์เพือ่

สว่นรวม การเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะดา้น การซ่อมบาํรุงเครือ่งจกัรกลการเกษตรใหก้บัชนุชน 

เพือ่นํามาสรา้งงาน สรา้งรายได ้  การดาํเนินกจิกรรมไดร้บัความสาํเรจ็ดว้ยดแีละเป็นทีต่อ้งการ

ของชุมชน ในพืน้ทีต่่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 
 

สถานท่ีให้บริการ วนัท่ีให้บริการ 

ณ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั อุทยัธาน ี 

ตาํบลดอนกลอย อาํเภอหนองขาหย่าง จงัหวดัอุทยัธานี 

31 กรกฎาคม 2553 

5ณ ตาํบลหนองมะค่า อาํเภอโคกเจรญิ จงัหวดัลพบุร ี 28-29 สงิหาคม 2553 

ณ อบต.หนองขนาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุร ี 27-28 พฤศจกิายน 2553 

ณ อบต.ทา่งาม  อาํเภออนิทรบุ์ร ี จงัหวดัสงิหบุ์ร ี 19 ธนัวาคม  2553 

ณ โรงเรยีนวดัอู่ตะเภา อําเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุร ี 27 กุมภาพนัธ ์2554 

ณ เทศบาลตาํบลนาโบสถ ์อาํเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก  

และ อบต.กกแรต อําเภอกงไกรลาส จงัหวดัสุโขทยั 

1-2 เมษายน 2554 

ณ อบต.หนองพนัจนัทณ์ อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุร ี 24 เมษายน 2554 

ณ อบต.ดงกระทงยาม อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ี 21-22 พฤษภาคม 2554 
  

§Ò¹ÍÍ¡Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´à¤Å×èÍ¹·Õè§Ò¹ÍÍ¡Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´à¤Å×èÍ¹·Õè  
ปีการศกึษา 2553 สถาบนัวจิยัและพฒันา ร่วมมอืกบัจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 0

  

ในการ

ออกหน่วยบรกิารจงัหวดัเคลือ่นที ่ เพือ่เป็นการรบัฟงัปญัหาอุปสรรคต่างๆ ในการใหบ้รกิารของ

หน่วยราชการ อนัจะไดท้าํการแกไ้ขไดท้นัทแีละขยายผลในการแกไ้ขปญัหาในโอกาสต่อไป อกีทัง้

ไดนํ้าหน่วยบรกิารทางสาธารณสขุ ออกพืน้ทีใ่หค้าํปรกึษาและบรกิารแก่ประชาชน มกีาร

จาํหน่ายสนิคา้ราคาถกู และบรกิารอืน่ๆ  

สถานท่ีให้บริการ วนัท่ีให้บริการ 

ณ วดัโคกมว่ง ตําบลโคกมว่ง อําเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 22 กรกฎาคม  2553 

5ณ วดัศาลาลอย ตาํบลศาลาลอย อาํเภอทา่เรอื 5จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 519 สงิหาคม 2553 

ณ วดัหนัตรา ตําบลหนัตรา อําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 23 กนัยายน  2553 

ณ วดัโขดเขมาราม ตาํบลบา้นขลอ้ อาํเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 21 ตุลาคม  2553 

ณ วดับา้นสรา้ง ตาํบลบา้นสรา้ง อาํเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 25 พฤศจกิายน 2554 

ณ วดัโคกทอง ตําบลกุฎ ีอําเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 23 ธนัวาคม 2554 

ณ หมูบ่า้นบงึบวั ตําบลนครหลวง อําเภอนครงหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 20 มกราคม 2554 

ณ วดัจุฬามณ ี ตาํบลบา้นกุม่ อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 17 กุมภาพนัธ ์2554 

ณ วดัเกาะราษฎรศ์รทัธาธรรม  ตาํบลลาดงา อาํเภอบางบาล 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

24 มนีาคม 2554 

ณ วดับา้นหบี ตาํบลบา้นหบี อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 21 เมษายน 2554 

ณ วดัลาํบวั ตําบลหนัตะเภา อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 19 พฤษภาคม 2554 

  



58   |  RMUTSB Annual Report 2010 
 

áËÅ‹§ãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔªÒªÕ¾áËÅ‹§ãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔªÒªÕ¾  
  ศนูยค์ลนิิกเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดล้งนามความร่วมมอืดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยร่ีวมกบั

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2552 และไดจ้ดัตัง้ศนูยค์ลนิิ กเทคโนโลยขีึน้เพือ่ใหบ้รกิาร

คาํปรกึษาดา้นเทคโนโลยแีละบรกิารขอ้มลูผลงานวจิยัเผยแพร่ความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

และถ่ายทอดเทคโนโลยสีูชุ่มชน  โดยการฝึกอบรม ทาํการวจิยัและพฒันาต่อยอดร่วมกนัเพือ่แกป้ญัหาในทอ้งถิน่ ปรบัปรุง

ขบวนการผลติ เพิม่มลูค่าสนิคา้และผลติภณัฑ ์เพือ่เป็นการผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาเศรษฐกจิในชมุชนและเสรมิสรา้งคณุภาพ

ชวีติในสงัคมใหด้ขีึน้ 

 

   

 

 

 
 

  ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดัตัง้ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารผลติร่วมกบัอุตสาหกรรมพฒันา

มลูนิธสิถาบนัไทย-เยอรมนั เพือ่ใหบ้รกิารพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติแก่บคุลากรภาคธรุกจิอุตสาหกรรม ชมุชน 

และบคุลากรของมหาวทิยาลยั ร่วมกนัวจิยัหรอืสรา้งมลูคา่เพิม่จากงานวจิยัและการใหบ้รกิารแก่ภาคธรุกจิอุตสาหกรรม  

สนบัสนุนการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนของนกัศกึษา คณาจารย ์นกัวจิยัของศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและ

มหาวทิยาลยั 

  ศนูยเ์ทคโนโลยแีม่พมิพ ์

ศนูยเ์ทคโนโลยแีมพ่มิพ ์เป็นหน่วยงานในสงักดัคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิโดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจดัตัง้จากโครงการพฒันาการจดัการศกึษาตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยกีารออกแบบแมพ่มิพแ์ละชิน้สว่น

อุตสาหกรรม โดยมจีุดประสงคเ์พื่อมุ่งเน้น การพฒันาและฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองในดา้นเทคโนโลยแีมพ่มิพโ์ลหะ แมพ่มิพ์

พลาสตกิ การวเิคราะห์ เพือ่แกป้ญัหาดา้นการออกแบบแมพ่มิพ ์และการบรกิารทางวชิาการแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรม

แมพ่มิพแ์ละชิน้สว่นอุตสาหกรรม รวมถงึการสนบัสนุนการผลติบณัฑติในหลกัสตูรการศกึษาต่างๆ ดงัน้ี ประกาศนียบตัรวชิาชพี

ชัน้สงู สาขาวชิาช่างผลติเครื่องมอืและแม่พมิพ์  หลกัสตูร วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหการ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

หลกัสตูรระยะสัน้ ปลกูพชืไรด้นิ 

 

การออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์(CAD) และ Reverse 

Engineering 

การออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบ (checking Fixture) 

เพือ่วดัขนาดชิน้งานป ัม๊ขึน้รปู 

 

การปรบัคา่พารามเิตอรใ์นงานฉดีพลาสตกิและการทาํนายผลการ

ออกแบบแมพ่มิพฉ์ดีพลาสตกิดว้ยโปรแกรม CADMould 

งานออกแบบจากชิน้งาทีผ่่านการสแกน 3 มติ ิดว้ยโปรแกรม CATIA 

 

ฝึกอบรมตน้กลา้อาชพี 
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ศนูยเ์ทคโนโลยแีม่พมิพ์  มทร.สวุรรณภมูิ  ไดร้บัเชญิจากทางสถาบนัไทย -เยอรมนั  ภายใตโ้ครงการยกระดบัขดี

ความสามารถอุตสาหกรรมแมพ่มิพ ์ปี 2553 ตามยุทธศาสตร ์การยกระดบัความสามารถ ดา้นเทคโนโลยกีารผลติแมพ่มิพค์วาม

เทีย่งตรง และความซบัซอ้นสงูใหเ้ขา้ร่วมจดัแสดงผลงานต่างๆ  ของศนูยเ์ทคโนโลยแีมพ่มิพ์  ประจาํปี 2553 พรอ้มทัง้เผยแพร่

ประชาสมัพนัธศ์กัยภาพของศนูยเ์ทคโนโลยแีมพ่มิพร์วมถงึการใหค้าํปรกึษากบั  ผูป้ระกอบการทีม่าร่วมงาน  ภายใตง้าน Inter 

Mold 2010 ระหวา่งวนัที ่24- 27 มถุินายน 2553 ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ ไบเทค บางนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ศนูยพ์ฒันาทกัษะวศิวกรรมไฟฟ้า 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ไดจ้ดัตัง้ศนูยพ์ฒันาทกัษะวศิวกรร มไฟฟ้าขึน้เพือ่ใหน้กัศกึษาได้

พฒันาคณุภาพดา้นทกัษะในการปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยดีา้นการควบคมุไฟฟ้า  โดยใชส้ือ่การสอนประเภทชดุทดลอง  

Virtual Instrument และ Industrial software for Control system เป็นศนูยฝึ์กอบรมระดบัภมูภิาค  และเป็นศนูยศ์กึษา  คน้ควา้ 

และวจิยั  พฒันาอุปกรณ์การสอนและหน่วยใหบ้รกิารทางวชิาการในการเป็นสถานทีฝึ่กอบรมสาํหรบัสถานประกอบการที่

ตอ้งการเทคโนโลย ีในการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ  เป็นศนูยก์ลางสาํหรบัการพฒันาบคุลากรระหวา่งสถานศกึษา

กบัสถานประกอบการ  เป็นการสรา้งเครอืขา่ยใน สายงานการควบคมุระบบไฟฟ้า  แลกเปลีย่นประสบการณ์  ทัง้จากการสอน 

การวจิยั การปฏบิตังิานและการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 

  

  

  

  

  
  

โครงการฝึกอบรมการใชง้าน Lab VIEW สาํหรบัดาตา้แอกควิชัน่และการควบคมุอุปกรณ์ภายนอก  
 

การใชเ้ครือ่งจกัร Wire–cut 

ใหพ้นกังานบรษิทั ไดซนิ จาํกดั 
การออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์(CAD) และ Reverse 

Engineering 

โครงการภายใตก้ารยกระดบัขดีความสามารถอุตสาหกรรมแมพ่มิพปี์ 2553 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมกีารใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารเพือ่การประชาสมัพนัธแ์ละเป็นสือ่กลาง

ระหวา่งมหาวทิยาลยักบัคณาจารย ์เจา้หน้าที ่นกัศกึษา และหน่วยงานภายนอก ดงัน้ี 

1. ข่าวสารทางอินเตอรเ์น็ต   

เป็นการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ของมหาวทิยาลยัโ ดยจดัทาํโฮมเพจของมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี       

ราชมงคลสวุรรณภมู ิคอื http://www.rmutsb.ac.th 

 

                        
 2.  จลุสารราชมงคลสุวรรณภมิู 

เพือ่เผยแพร่ขา่วสารการจดักจิกรรมดา้นต่างๆ และความเคลือ่นไหวภายในมหาวทิยาลยัเผยแพร่ไปยงัสถานศกึษา

ต่างๆ และหน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเน่ือง 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.  เอกสารประชาสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษ) 

เพือ่ประชาสมัพนัธข์า่วสารการจดักจิกรรม และโครงการความร่วมมอืของมหาวทิยาลยักบัหน่วยงาน องคก์รและ

สถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

http://www.rmutsb.ac.th/�


 

 

 

¾Ñ¹¸¡Ô¨´ŒÒ¹·íÒ¹ØºíÒÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¾Ñ¹¸¡Ô¨´ŒÒ¹·íÒ¹ØºíÒÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ  
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โครงการสบืสานวฒันธรรมทอ้งถิน่แผน่ดนิสวุรรณภมู ิ

          ´ŒÒ¹·íÒ¹ØºíÒÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

 ประเดน็ยุทธศาสตร ์ :  สง่เสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

เป้าประสงค ์ :  ปลกูฝงัค่านิยมใหน้กัศกึษาและชมุชนในการอนุรกัษท์าํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรมไทย 

กลยุทธ ์ :   

  1.  สบืสานศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

  2. ปลกูจติสาํนึกดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

  3. สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ  ไดด้าํเนินงานทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม สง่เสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่และ

อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม โดยยดึแนวทางการปฏบิตัเิพือ่แสดงความจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์อนัเป็นสถาบนัสงูสดุ

ของประเทศ ทัง้น้ี ทกุเขตพืน้ทีไ่ดจ้ดักจิกรรมในชว่งระยะเวลาทีส่อดคลอ้งกบัวนัสาํคญัและเทศกาลประเพณีอนัดงีามของไทย  

ทาํใหบ้คุลากรและนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัไดม้กีจิกรรมร่วมกบัชมุชน เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

เป็นแกนนําสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้ขม้แขง็ สามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนืตามทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง  

 นอกจากน้ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิมนีโยบายใหม้กีารสอดแทรกแนวคดิในการ

ทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม สง่เสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่และ

อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม โดยใหม้กีารประยกุตเ์ขา้กบัรายวชิา

ทีเ่ปิดสอน เพือ่ปลกูฝงั  ใหน้กัศกึษาในฐานะเยาวชน มี

จติสาํนึกในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรมไทยและนํา

ประสบการณ์ดงักล่าวไปใชใ้นการดาํเนินชวีติต่อไป 

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255 3 มหาวทิยาลยั

ไดด้าํเนินการทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม  โดยการจดั

กจิกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
 
 

ช่ือกิจกรรม สถานท่ีดาํเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา 

การจดักิจกรรม 

จาํนวน

ผูเ้ข้ารว่ม (คน) 

โครงการเล่าขานตาํนานสวุรรณภมู ิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 25 ส.ค.53 215 

โครงการสบืสานวฒันธรรมทอ้งถิน่

แผ่นดนิสวุรรณภูม ิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

7 - 8 ก.ค.53 520 

โครงการราชมงคลสวุรรณภมูร่ิวมใจ  

สบืสานศลิปวฒันธรรมไทย ครัง้ที ่5 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

7 - 8 ก.ค.53 

 

1,015 

โครงการสมัมนาทางวฒันธรรมและ

สิง่แวดลอ้ม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

25 ส.ค.53 126 
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ช่ือกิจกรรม สถานท่ีดาํเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา 

การจดักิจกรรม 

จาํนวน

ผูเ้ข้ารว่ม (คน) 

โครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรม 

สรา้งเครอืขา่ย 

มหาวทิยาลยัพนมเปญ  

ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

19 – 23 ส.ค.53 11 

โครงการจดัพพิธิภณัฑน์าฏศลิป์ไทย 

ในแต่ละภาค 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
11 พ.ค.53 272 

โครงการศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
16 ก.ค.53 204 

โครงการพฒันาวถิชีวีติไทยรมิน้ํา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
6 ม.ค.53,16 ก.ค.53 376 

โครงการวจิยัภมูปิญัญาและวถิชีวีติไทย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
ส.ค. – ก.ย.53 215 

โครงการศนูยก์ารเรยีนรูท้างศาสนา

ศลิปวฒันธรรมและหตัถกรรมไทย 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

31 ก.ค.53 1,000 

โครงการยกยอ่งผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ 

ต่อทอ้งถิน่ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

27 ส.ค.53 312 

โครงการสง่เสรมิเอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

3 ก.พ.53,13 ม.ค.

53,17 ก.ค.53,28 ก.ค.

53,7 ก.ย.53 

1,610 

โครงการสบืสานตาํนานเพลงพืน้บา้น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

28-29 ม,ิย.53 55 

โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

14 ม.ค.53,                    

10 ก.พ.53,                    

12-30 ก.ค.53,              

18 ม.ิย.53,                    

21 ก.ค.53,30 ก.พ.53, 

1,177 

โครงการเขา้คา่ยคุณธรรม จรยิธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

2 - 4 ก.ค.53,                

10 - 12 ก.ค.53,             

16 - 17 ก.ค.53,                

27 - 29 ส.ค.53 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการยกยอ่งผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ต่อทอ้งถิน่ โครงการอบรมสอนแทรกคณุธรรม จรยิธรรม 
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ช่ือกิจกรรม สถานท่ีดาํเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา 

การจดักิจกรรม 

จาํนวน

ผูเ้ข้ารว่ม (คน) 

โครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

12 ม.ีค.53,            

18 ม.ีค.53,            

21 ก.ค.53,                   

12 ม.ีค.53,            

12 พ.ค.53,              

10 - 12 ก.ค.53 

748 

โครงการแหล่งเรยีนรูเ้ชงิวฒันธรรม

ทอ้งถิ่น 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

9 ม.ีค.53,              

13 ม.ค.53,31 ก.ค.53,             

20 ก.ค.53,19 ม.ค.53 

368 

โครงการแหล่งเรยีนรู ้"ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง" 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

30 ม.ิย.53,              

7 ก.ค.53,                   

14 ก.ค.53,                   

17 ก.ค.53,                    

18 ก.ค.53,10 ส.ค.53 

1,449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

โครงการแหล่งเรยีนรูเ้ชงิวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

 

โครงการเพลงพืน้บา้นสพุรรณบรุ ี

 
 

โครงการเล่าขานตาํนานสวุรรณภมู ิ

โครงการเขา้คา่ยคณุธรรมจรยิธรรม 

 
 

โครงการศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ทอ้งถิน่ 
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 Œ́Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ 
 

 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ :  เร่งผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

    เป้าประสงค ์ :   

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีณุภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

    กลยุทธ ์ : 

1. ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพเพิม่ขึน้ 

2. พฒันาศกัยภาพอาจารยใ์นดา้นองคค์วามรูท้กัษะ IT และภาษาต่างประเทศ 

3. พฒันาระบบเครอืขา่ย IT และวทิยบรกิาร เพือ่รองรบัการเรยีนการสอนและการใหบ้รกิารนกัศกึษา 

4. พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกและเพิม่ 

คุณภาพมาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

 
    

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ  

การพฒันาส่งเสริมบุคลากร 

 ในปีงบประมาณ 2553 มหาวทิยาลยัไดม้กีารสง่เสรมิบคุลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ       

มกีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพไดจ้ดัโครงการทีเ่พิม่ศกัยภาพใหก้บับคุลากรในมหาวทิยาลยั  

1. การจดัอบรมตามโครงการของหน่วยงานทีไ่ดจ้ดัสรรงบประมาณประจาํปี 2553 เพื่อพฒันาบุคลากรตาม       

ความจาํเป็นและตอ้งการตามภาระงานของหน่วยงานและมหาวทิยาลยั โดยองิแผนยุทธศาสตร ์ 

2. กาํหนดแผนพฒันาบคุลากรทีจ่ะเชือ่มโยงกบั Core competency โดยใชก้ระบวนการจดัความรู ้

2.1 การอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมทางไกลผา่นดาวเทยีม  

2.2 การจดัอบรมเพิม่เตมิ Core Competency เป็นมอือาชพี ในหวัขอ้การบรหิารผลการปฏบิตังิานของมหาวทิยาลยั 

โดยจดัโครงการพฒันาฝึกอบรมบคุลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ 49 โครงการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาบุคลากร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

อบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS for Windows ข ัน้พืน้ฐานเพือ่การวจิยั 
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คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

1 โครงการพฒันาบคุลากร 25-26 ม.ีค. 53 

 

โรงแรม กรนี รเิวอร์ ฮลิล ์

จ.กาญจนบรุ ี

คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารสรา้งสือ่การเรยีนการสอนดว้ย  

Macromedia  Flash สาขาวชิาระบบสารสนเทศ ศนูยว์าสกุร ี

31 ก.ค.-1 ส.ค.53,              

7 - 8 ส.ค.53,                         

14 ส.ค.53 

หอ้งปฏบิตักิาร

คอมพวิเตอร ์(8303) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยว์าสกุร ี

3 โครงการพฒันาบคุลากร ( “ทาํงานด ีมคีวามสขุ ยุค2010”) 24 - 25 ม.ีค. 53 โรงแรมลองบชี ชะอาํ 

 จ.เพชรบุร ี

4 โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 

SPSS for Windows ขัน้พืน้ฐานเพือ่การวจิยั 

24 - 25 ม.ีค. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยว์าสกุร ี

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

5 โครงการการมสีว่นร่วมในการพฒันายทุธศาสตรค์ณะ

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

3 - 5 ม.ิย. 53 หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคาร 23 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

6 โครงการสง่เสรมิผูม้จีรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารยแ์ละสง่เสรมิ

คณุธรรมจรยิธรรมดเีด่น 

7 ก.ค. 53 หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคาร 23 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

7 โครงการสอนยคุใหมท่ีเ่น้นผูเ้รยีนดว้ยการพฒันาทกัษะและ

ประสบการณ์ 

30 ม.ิย. 53 หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคาร 23 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

8 โครงการสง่เสรมิการตพีมิพผ์ลงานวจิยัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 23 ม.ิย. 53 หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคาร 23 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

9 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัทาํฐานขอ้มลูงานวจิยัของนกัวจิยั

และวเิคราะหศ์กัยภาพของงานวจิยั 

28 ก.ค. 53 หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคาร 23 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

10 โครงการพฒันาบคุลากร   3 - 4 พ.ค. 53  โรงแรมกรนีรเีวอรฮ์วิล ์

รสีอรท์ อ.ศรสีวสัด ์ 

จ.กาญจนบรุ ี
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

11 โครงการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร รายวชิาสาขาวทิยาการ

คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

11 - 12 ม.ีค. 53 หอ้งมหาราช  

อาคารวทิยบรกิาร  

ศนูยห์นัตรา 

12 โครงการสง่เสรมิระบบประกนัคุณภาพแก่อาจารย ์ 4 - 5 ก.ย. 53 หอ้งประชุมเจา้พระยา   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยว์าสกุร ี

13 โครงการเตรยีมความพรอ้มในการเปิดหลกัสตูรใหม ่ 8 - 9 ก.ย. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยน์นทบรุแีละสพุรรณบรุ ี

14 โครงการพฒันาบคุลากร  1-2 เม.ย.53 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์

ซติีจ้อมเทยีน อ.สตัหบี  

จ.ชลบรุ ี

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์

15 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิห่งชาต ิ(Thailand Quatification Framework , TQF) 

24 ม.ีค.53 อาคาร 5 หอ้งเจา้พระยา                

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยน์นทบรุ ี

16 โครงการอบรมการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการภายใตฐ้านสมรรถนะ  

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์

30 ก.ค.53 สาํนกัวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยน์นทบรุ ี

17 โครงการพฒันาบคุลากร 25 – 26 ม.ีค.53  โรงแรมกุยบุรโีฮเทล & 

รสีอรท์ อ.เมอืง 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์

18 โครงการพฒันาหลกัสตูรใหม ่คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละ 

สถาปตัยกรรมศาสตร ์

25 – 26 ม.ค.53 อาคาร 18 ชัน้ 5 หอ้ง 

18506 มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมูศินูยน์นทบุร ี        
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คณะศลิปศาสตร ์

19 โครงการประกาศเกยีรตคุิณคณะศลิปศาสตร ์ 31 ม.ีค.-2 เม.ย.53 โรงแรมเกาะชา้ง 

รโีซเทล จ.ตราด 

20 โครงการพฒันาบคุลากร (โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในวชิาชพี

บคุลากรสายวชิาการ ประจาํปี 2553 

31 ม.ีค.-2 เม.ย.53 โรงแรมเกาะชา้ง 

รโีซเทล จ.ตราด 

กองนโยบายและแผน 

21 โครงการประชมุสมัมนาการจดัทาํคาํเสนองบประมาณรายจา่ยประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ.2554 

12 พ.ย.52 หอ้งประชุมชัน้ 4  

อาคารสาํนกังานอธกิารบดี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยห์นัตรา 

22 โครงการประชมุสมัมนาการทบทวนแผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 - 2554) 

10 - 12 ก.ย.53 โรงแรม เซน ไฮดอ์ะเวย ์ 

รสีอรท์ จงัหวดักาญจนบรุ ี

23 โครงการประชมุสมัมนาการจดัทาํรายงานผลการปฏบิตัติามคาํรบัรอง

การปฏบิตัริาชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

12 พ.ย.53 หอ้งประชุมชัน้ 3 อาคาร

วทิยบรกิารฯ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

24 โครงการประชมุสมัมนาและการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน 

และบรหิารงบประมาณ พ.ศ.2553 

29 ม.ีค.53                

27 พ.ค.53 

หอ้งประชุมชัน้ 4  

อาคารสาํนกังานอธกิารบดี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยห์นัตรา 

25 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการพฒันาสมรรถนะบคุลากรเพือ่

เสรมิสรา้งศกัยภาพในการปฏบิตังิานดา้นต่างประเทศ 

9 ส.ค.53 หอ้งประชุมชัน้ 4 อาคาร

สาํนกัอธกิารบด ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

กองบรหิารงานบคุคล 

26 โครงการอบรมสมัมนา เรือ่ง แผนปฏบิตังิานกาํหนดสมรรถนะ 

(Competency) ของตาํแหน่งงานบคุลากรสายวชิาการ 

ก.ย. - ต.ค.54 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ทัง้ 4 ศนูย ์

27 โครงการพฒันาบคุลากรทางดา้นภาษาองักฤษมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

เม.ย.53 อาคารศลิปศาสตร ์ศนูยห์นัตรา 

 

28 โครงการอบรม เรือ่ง การบรหิารงานบคุคล 10 ส.ค.53 หอ้ง 2214  

อาคารศลิปศาสตร ์ศนูยห์นัตรา 

29 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนกังานมหาวทิยาลยัพนกังานราชการ

บรรจุใหม ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

10  - 12 พ.ค.53 วงัยาวรเิวอรไ์ซต ์ 

รสีอรท์จ.นครนายก 

30 โครงการสมัมนา เรือ่ง ระเบยีบสวสัดกิารแก่บคุลากรมหาวทิยาลยั 19 ส.ค.53 หอ้ง 2214  

อาคารศลิปศาสตร ์ศนูยห์นัตรา 
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กองบรหิารทรพัยากรนนทบรุ ี

31 โครงการอบรม “ศลิปะการวางตนของคนทาํงาน” 29 ม.ิย.53 หอ้งประชุมเจา้พระยา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยน์นทบรุ ี

กองบรหิารทรพัยากรสพุรรณบรุ ี

32 

 

 

 

สวุรรณภูมริวมใจใชพ้ลงังานอย่างรูคุ้ณค่า 16 ม.ิย.53 หอ้งราชพฤกษ ์

อาคารอาํนวยการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยส์พุรรณบรุ ี

33 เสรมิสรา้งจรยิธรรม  คุณธรรม  เพือ่พฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ 25 ม.ีค.53 หอ้งราชพฤกษ ์อาคาร

อาํนวยการ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยส์พุรรณบรุ ี

34 โครงการพฒันาบคุลากร (โครงการพฒันาคุณภาพบคุลากรสาํนกังาน

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม)ิ 

6 - 7 พ.ค.53 โรงแรมชลจนัทรพ์ทัยา 

รสีอรท์ จ.ชลบรุ ี

กองพฒันานกัศกึษา 

35 อบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันางานดา้นกจิการนกัศกึษา 19 - 21 พ.ค.53 หอ้งประชุมชัน้ 2  

อาคารศรพีทิยาคาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

36 โครงการแขง่ขนักฬีาบคุลากร สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ครัง้ที ่29 “กนัเกราเกมส”์ 

8 พ.ค.53 อ.วารนิชาํราบ  ต.ท่าคลอ้ 

จ.อุบลราชธานี 
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สถาบนัวจิยัและพฒันา 

37 สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การเขยีนโครงการวจิยัและแผนงานวจิยั 31 พ.ค. -  

1 ม.ิย.53 

หอ้งประชมุเจา้พระยา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา,ศนูยว์าสกุร ี

38 ประชมุเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารวจิยัของมหาวทิยาลยั    28 ม.ิย.53 

 

 

 

หอ้งประชุมชัน้ 4 

สาํนกังานอธกิารบด ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยห์นัตรา 

40 ประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาศกัยภาพนกัวจิยั 21 ม.ิย.53 ต.วดัดาว จ.สพุรรณบรุ ี

41 โครงการประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การพฒันานกัวจิยัรุ่นใหม ่  7 - 9 เม.ย.53 โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์

 จ.พระนครศรอียธุยา 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

42 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารแนวทางพฒันาหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

21 - 23 เม.ย.53 ชลพฤกษ์ รสีอรท์                  

จ.นครนายก 

43 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนบทความวชิาการและ

งานวจิยั” 

21 ก.ค. 53 

 

หอ้งประชุมชัน้ 4 อาคาร

วทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยน์นทบรุ ี

44 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การพฒันาการเรยีนการสอนในระดบั 

อุดมศกึษา โดยใชง้านวจิยัทางการศกึษา” 

19 - 20 ก.ค.53 ศนูยว์ทิยบรกิารฯ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยน์ทบรุ ี

45 โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพบคุลากรในระบบงานทะเบยีน  

ปีงบประมาณ  2553 

15 ก.ค.53 อาคาร 12 ชัน้ 2 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 
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สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

46 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน

ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 

25 ส.ค.53 บุไทร โฮมสเตย ์ 

จ.นครราชสมีา 

47 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “แนวทางการจดัการและประเมนิ

หลกัสตูร ยุคเศรษฐกจิฐานความรูเ้พื่อสรา้งลกัษณะของบณัฑติ 

ทีพ่งึประสงค”์ 

16 ม.ีค.53 

 

หอ้งประชุมเจา้พระยา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยว์าสกุร ี

48 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 

“การพฒันาสือ่การสอนเพือ่การเรยีนการสอนยคุใหม่” 

19 - 20 ก.ค.53 หอ้งประชุมชัน้ 4 

วทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยน์นทบรุ ี

49 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การพฒันาหลกัสตูรการศกึษา 

เชงิบรูณาการตามหลกัสหวทิยาการ” 

23 ส.ค.53 หอ้งกรุงศรอียุธยา1  

โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์

 จ.พระนครศรอียธุยา 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมกีารดาํเนินงานพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง โดยมรีะบบ

และกลไกในการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ ไดแ้ก่ การประกนัคณุภาพการศกึษา กจิกรรม 5 สง่ผลให้

มหาวทิยาลยัมกีารพฒันาทางดา้นวชิาการและการบรหิารจดัการอยา่งรวดเรว็ โดยมรีะบบและกลไกในการพฒันาคณุภาพ  

ดงัน้ี 
 

การประกนัคณุภาพการศึกษา 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิดาํเนินการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

มาอยา่งต่อเน่ือง โดยในปีการศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัไดด้าํเนินกจิกรรมดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 
 

กิจกรรมด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาท่ีสาํคญั 

ท่ี ช่ือโครงการ 
ระยะเวลาการจดั

กิจกรรม 
สถานท่ีจดักิจกรรม 

 คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ   

1 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การเขยีนรายงานการ

ประเมนิตนเอง” (Self Assessment Report : SAR) 

17 - 18 พ.ค. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ี

2 โครงการทบทวนเกณฑแ์ละดชันีตวับง่ชีจ้ากการประเมนิ

คณุภาพการศกึษาภายในของหน่วยงาน 

19 - 20 พ.ค. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ี

3 โครงการประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาการเรยีน 

การสอน 

22 - 23,27 ม.ค.53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยน์นทบรุ ี

4 โครงการอบรมใหค้วามรูเ้พือ่เตรยีมความพรอ้มในการประเมนิ

คณุภาพการศกึษา รอบที ่3 

25 ส.ค.53 อาคาร 5 หอ้งเจา้พระยา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยน์นทบรุ ี

 สาํนกัคณุภาพการศกึษา   

5 โครงการประชมุทบทวนระบบและกลไกประกนัคณุภาพของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

24-25 ม.ีค. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

6 โครงการประชุมตรวจประเมนิคุณภาพภายในระดบัคณะ 

ประจาํปีการศกึษา 2552 

11 ม.ีค. 53 

5 เม.ย. 53 

7 - 9 เม.ย. 53 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

7 โครงการประชมุตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบั

มหาวทิยาลยั ประจาํปีการศกึษา 2552 

1 - 3 ก.ย. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

8 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา ระดบัอุดมศกึษา เพือ่การขยายผล 

(หลกัสตูรที ่3) 

26 - 28 เม.ย 53 อาคารวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ศนูยน์นทบรุ ี

9 โครงการตรวจประเมนิกจิกรรม 5 ส ประจาํปี 2553 15 - 16,23 ก.ค.53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

10 โครงการสง่เสรมิใหผู้นํ้านกัศกึษามคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นการ

ประกนัคณุภาพการศกึษา 

17 - 18 ม.ิย. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

11 โครงการมอบรางวลัหน่วยงานคุณภาพประจาํปีการศกึษา 

2552 และประชุมปรบัปรุงแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 

9 , 27  ก.ย. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
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การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ของมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิประจาํ ปีการศกึษา 2553 

(มถุินายน 2553 – พฤษภาคม 2554) ตามตวับง่ชีแ้ละเกณฑม์าตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และตวับง่ชี้

ตามนโยบายของรฐับาล 3 ด ีโดยไดด้าํเนินตรวจสอบขอ้มลูตามตวับ่งชี ้และนําเสนอผลการประเมลิ ผลการวเิคราะห ์จุดแขง็/

แนวทางเสรมิจดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง เพื่อใหม้หาวทิยาลยันําไปปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพ

การศกึษาภายในมหาวทิยาลยัต่อไป 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิรบัการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ประจาํปีการศกึษา 

2553 ระหวา่งวนัที ่29 - 31 สงิหาคม 2554  โดยผลการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ตามตวับง่ชีข้อง สกอ. ทัง้หมด 

23 ตวับง่ชี ้ได ้ 4.05 คะแนน อยู่ในระดบัด ีรายละเอยีดผลประเมนิสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ  

องคป์ระกอบคณุภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องคป์ระกอบที ่1 
 

5 
 

5 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่2 2.73 3.75 4.00 3.40 พอใช ้

องคป์ระกอบที ่3   4.00   4.00 ด ี

องคป์ระกอบที ่4 2.91 4.50   3.97 ด ี

องคป์ระกอบที ่5   4.50   4.50 ด ี

องคป์ระกอบที ่6   5.00   5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่7   4.50   4.50 ด ี

องคป์ระกอบที ่8   5.00   5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่9   4.00   4.00 ด ี

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้องทุกองคป์ระกอบ 2.78 4.33 4.00 4.05 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ด ี ด ี ด ี   

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

มาตรฐานที ่1 ดา้นคุณภาพบณัฑติ   4.29 4.00 4.00 ด ี

มาตรฐานที ่2 ดา้นการบรหิารจดัการอุดมศกึษา                      

  ก ดา้นธรรมาภบิาลของการบรหิารการอุดมศกึษา 

   

4.33 

   

4.29 

 

ด ี

  ข ดา้นพนัธกจิของการบรหิารการอุดมศกึษา  2.78 4.50   3.85 ด ี

มาตรฐานที ่3 ดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคม

ฐานความรูแ้ละสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

  4.33   4.50 ด ี

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้องทุกองคป์ระกอบ 2.78 ด ี 4.00 4.05 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ด ี ด ี ด ี  
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 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. ดา้นนกัศกึษาและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 
4.33 4.00 4.29 

ด ี

 

2. ดา้นกระบวนการภายใน 5.00 4.22   4.30 ด ี

3. ดา้นการเงนิ 2.91 5.00   3.96 ด ี

4. ดา้นบคุลากรการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 1.60 4.50   3.05 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้องทุกองคป์ระกอบ 2.78 4.33 4.00 4.05 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ด ี ด ี ด ี   

 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

1. มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพรอ้มในการ

จดัการศกึษา 

     

(1)    ดา้นกายภาพ 5.00   5.00 ดมีาก 

(2)    ดา้นวชิาการ 1.60 3.33  2.64 พอใช ้

(3)    ดา้นการเงนิ  5.00  5.00 ดมีาก 

(4)    ดา้นการบรหิารจดัการ  4.50  4.50 ด ี

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชี้ของมาตรฐานที ่1 2.73 4.20  3.86 ด ี

2. มาตรฐานดา้นการดาํเนินการตามภารกจิของ

สถาบนัอุดมศกึษา 

     

(1)    ดา้นการผลติบณัฑติ  4.33 4.00 4.25 ด ี

(2)    ดา้นการวจิยั 2.91 4.50  3.97 ด ี

(3)    ดา้นการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม  4.50  4.50 ด ี

(4)    ดา้นการทาํนุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรม  5.00  5.00 ดมีาก 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชี้ของมาตรฐานที ่2 2.91 4.50 4.00 4.29 ด ี

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้องทุกมาตรฐาน 2.78 4.33 4.00 4.05 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ด ี ด ี ด ี  
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จดุแขง็/แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุตามรายองคป์ระกอบคณุภาพ 

 

องคป์ระกอบท่ี 1   ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 
 

จดุแขง็ 

1. มหาวทิยาลยั ไดก้าํหนด ปณิธาน การผลติบณัฑติ ทีน่่าสนใจมาก คอื “คนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน ” พรอ้มทัง้ ไดต้ัง้

วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ทีค่ลอ้งจองกนั นําไปสูก่ารวางเป้าหมายของภารกจิทีเ่หมาะสมกบั คณุลกัษณะของบณัฑติตามความ

ตอ้งการ ของสงัคม ไดจ้ดัทาํแผนกลยุทธ ์ตลอดจนแปลง แผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏบิตักิาร เผยแพร่นําไปปฏบิตัใินหน่วยงาน

ต่างๆ มกีารกาํหนดอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัสมรรถนะหลกัของบคุลากร ไวเ้ป็นหลกัฐานเรยีบรอ้ย  

จดุท่ีควรพฒันา 

1. กาํหนดและหาแนวทางเสรมิวเิคราะห ์จดัทาํแผนกลยทุธ ์และทาํแผนปฏบิตักิาร ในการใชภ้าษา ต่างประเทศ 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์

 

องคป์ระกอบท่ี 2   การผลิตบณัฑิต 
 

จดุแขง็ 

1. มหาวทิยาลยัฯ มปีรชัญาในการเรยีนการสอนชดัเจนคอื การผลติบณัฑติทีเ่ป็น “คนด ีมคีวามรู ้  

รกัสูง้าน” และมกีารกาํหนดอตัลกัษณ์อยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ “Hands on มุ่งเน้น การผลติบณัฑตินกัปฏบิตัิ  Technology-based 

Teaching and Training และ Professional-oriented” และมกีารนําสมรรถนะหลกัมาเป็นตวักาํหนดคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ

ประสงค ์

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. จดัทาํแผนกลยทุธใ์นการพฒันานกัศกึษา และแนวทางทีเ่ป็นระบบในการแปลงแผนกลยทุธไ์ปสู ่ 

การปฏบิตัเิชือ่มโยงการเรยีนการสอน กจิกรรมพฒันานกัศกึษา และควรมตีวัวดัระหวา่งการดาํเนินงาน และ  

ตวัวดัผลลพัธ ์

2. ควรมตีวัวดัทีเ่ชื่อมโยงกบัหลกัสตูร ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ในมุมมองคุณลกัษณะของหลกัสตูร ควรเป็น

อยา่งไรจงึสามารถตอบโจทยป์รชัญาการสอนและสมรรถนะหลกัของบณัฑติทีพ่งึประสงคไ์ด ้ 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2554 กาํหนดใหต้อ้งมคีณะกรรมการ รบัผดิชอบ ควบคมุ

กาํกบัใหม้กีารดาํเนินงาน การดาํเนินงานทกุหลกัสตูร เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน หลกัสตูร สภาวชิาการควรมบีทบาทในการ

ควบคมุ กาํกบัการดาํเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นระบบ  

2. การวจิยัในชัน้เรยีน  

3. แผนพฒันาบคุลากรทัง้สายวชิาการ และ สายสนบัสนุนตามเกณฑป์ระกนัคณุภาพการศกึษา 

4. ระบบการนําผลประเมนิไปปรบัปรุงการทาํงาน 

5. อตัราตาํแหน่งวชิาการ 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1. สภาวชิาการควรมแีผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัภาระกจิ และเชือ่มโยงหรอืแปลงแผนกลยทุธร์ะดบัมหาวทิยาลยัมา

สูแ่ผนกลยทุธข์องสภาวชิาการ และสภาวชิาการ ควรมกีารตดิตามประสทิธผิลของแผนงานโครงการ โดยเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วกบั

การบรหิารหลกัสตูร การวจิยัในชัน้เรยีน การพฒันา คณุภาพนกัศกึษาตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  

2. เพิม่เตมิหรอืทบทวนแผนพฒันาบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนุน ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการ

สอน แมว้่ามหาวทิยาลยัมปีฐมนิเทศสาํหรบับุคลากรใหม่ แต่ความรูเ้หล่านัน้อาจยงัไม่เพยีงพอหรอืมเีทคโนโลยใีหม่ จงึควรมี

แผนพฒันาในสว่นน้ีใหม้คีวามชดัเจนเพิม่ขึน้ 
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3. ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัมรีะบบงานทีช่ว่ยในการประเมนิความพงึพอใจของกจิกรรมและภารกจิต่างๆ แต่ระบบการ

นําผลการประเมนิมาปรบัปรุงยงัไมช่ดัเจน 

4. แหล่งสนบัสนุนการเรยีนรู ้เชน่ ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หอ้งสมดุ ระบบ Self Access ควรมขีอ้มลู สรุป

วเิคราะห ์และสงัเคราะหใ์หเ้หน็การเชื่อมโยงของประสทิธผิล เช่น อตัราการสบืคน้ฐานขอ้มลู น่าจะเป็นขอ้มลูสะทอ้นคุณภาพ

งานวจิยัของอาจารยแ์ละบณัฑติศกึษา เพิม่เตมิกจิกรรมเสรมิการเรยีนรูใ้นรปูแบบกจิกรรมสนัทนาการ สง่เสรมิการเรยีนแบบ

หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ และมขีอ้มลู สรุปในการวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

5. มหาวทิยาลยัฯ ควรมนีโยบายทีช่ดัเจนในการนําผลประเมนิมาปรบัปรุงการทาํงาน และสรา้งนวตักรรม และควร

มกีารกระตุน้ใหม้กีารสรา้งนวตักรรม ในการทาํงานในรปูแบบต่างๆ หรอืจดัใหม้กีารประกวด นวตักรรม ทัง้น้ีนวตักรรมใหม่ๆ  

ตอ้งชว่ยลดตน้ทนุในการทาํงานทีส่ามารถประเมนิเป็นเชงิปรมิาณ และสรา้งความยัง่ยนืและมคีวามสขุในการทาํงานภายในองคก์ร  

6. ทบทวนผลการดาํเนินการดา้นพฒันาอาจารยใ์นสว่นของตาํแหน่งทางวชิาการ และคณุวฒุอิาจารย ์

 ทีอ่ตัราการเพิม่ยงัไมส่งู ทัง้น้ีอาจทบทวนทัง้กระบวนการในการดาํเนินงาน คณุภาพผลงานของอาจารย ์อยา่งไรกต็าม

มหาวทิยาลยัควรวเิคราะหเ์ทยีบกบัเป้าหมายทีว่างไวด้ว้ย (ไม่พบตวับ่งชีน้ี้ในแผนกลยุทธ ์5 ปีระดบัมหาวทิยาลยั) สาํหรบัอตัรา

การเพิม่คณุวฒุอิาจารยเ์ป้าหมายกาํหนดไว ้5% (สิน้ปี 54) แต่ไมม่ขีอ้มลูชดัเจนวา่มหาวทิยาลยัดาํเนินการไดต้ามเป้าหรอืไม่ 
 

องคป์ระกอบท่ี 3   กิจกรรมพฒันานักศึกษา 
 

จดุแขง็ 

1. มหาวทิยาลยั มกีารจดับรกิารแก่นกัศกึษาคอืมกีารใหค้าํปรกึษาทางวชิาการการบรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อนกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่า 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. พฒันาระบบสารสนเทศทีร่องรบักจิกรรมนกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่า 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. นกัศกึษาขาดความสนใจในกจิกรรมทีม่หาวทิยาลยักาํหนด มกีารร่วมกจิกรรมเฉพาะนกัศกึษาบางสว่น 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1. มหาวทิยาลยัควรพฒันาระบบการใหก้ารปรกึษา ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีน่กัศกึษาสามารถ เขา้ถงึขอ้มลูและมี

สว่นร่วมในกจิกรรมทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 
 

องคป์ระกอบท่ี 4   การวิจยั 
 

จดุแขง็ 

1. มผีลงานวจิยัทีม่คุีณภาพเป็นจาํนวนมากทีไ่ดนํ้าเสนอในการประชมุวชิาการในระดบันานาชาต ิ

2. มแีผนงานในการพฒันานกัวจิยัมอืใหม ่และนกัวจิยัพีเ่ลีย้ง 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ใชก้ระบวนการจดัการความรู ้และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การกาํหนดเป้าหมาย การรวบรวม องคค์วามรู ้

ทกัษะทีเ่กดิจากประสบการณ์การทาํวจิยัทีม่คุีณภาพ ทีเ่ป็นความสามารถเฉพาะดา้นของแต่ละศาสตร ์ใหก้บันกัวจิยัมอืใหมไ่ด้

ใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ศกึษาวจิยัเสรมิจากระบบนกัวจิยัพีเ่ลีย้ง   

2. ทาํระบบนกัวจิยัพีเ่ลีย้งใหเ้ขม้แขง็ซึง่จะชว่ยผลกัดนัใหเ้กดินกัวจิยัมอืใหมไ่ดต้ามเป้าหมาย นอกเหนือ จากการ

จดัอบรมการวจิยั 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. การวางแผนงานดา้นการวจิยั การสง่เสรมิงานดา้นการวจิยั การเผยแพร่ การตพีมิพ ์ไม่ชดัเจน ไม่มวีตัถุประสงค์

ของแผนงาน เป้าหมายในเชงิปรมิาณ  และเชงิคุณภาพ  รวมทัง้เป้าหมายการนําไปใชป้ระโยชน์ต่อการเรยีน การสอน การวจิยั  

และการพฒันาชมุชน เพือ่ใหส้อดรบักบัเป้าหมายการประกนัคณุภาพ  
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2. ความเขา้ใจกบัอาจารยท์กุคนในการผลติผลงานวจิยั การเผยแพร่ผลงาน  การตพีมิพ ์ ตามแนวทาง ของการ

ประกนัคณุภาพ รวมทัง้เป้าหมายแผนงานดา้นการวจิยั 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา สง่เสรมิการวจิยั ทัง้ในระดบัสถาบนั และคณะวชิา ควรมสีว่นร่วม ในการ

จดัทาํแผนการพฒันางานวจิยัของมหาวทิยาลยั โดยมเีป้าหมายการผลติผลงานวจิยั เป้าหมายเชงิคณุภาพ แนวทางการสง่เสรมิ

อยา่งชดัเจน และคาํนึงถงึความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายผลผลติดา้นการวจิยัในแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัและการประกนั

คุณภาพ  

2. กาํหนดผูร้บัผดิชอบในการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน ดา้นการสง่เสรมิการวจิยัในภาพรวมของ ระดบั

สถาบนั ระดบัหน่วยงาน และมรีะบบการรายงาน เพือ่สามารถนําไปใชใ้นการปรบัปรุง แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยั

การดาํเนินการตามแผนจะตอ้งมกีารตดิตามเป็นระยะ ๆ    เพือ่ประเมนิความสาํเรจ็ของงาน รวมทัง้จดัระบบตดิตามการ

ประเมนิผลในมติขิองความพงึพอใจของบุคลากร คุณภาพงานวจิยั และการนําไปใชป้ระโยชน์ 

3. การจดัเตรยีมขอ้มลูหลกัฐานอา้งองิ เพือ่การตรวจและประเมนิคณุภาพ ใหส้ะดวก ต่อการตรวจ และประเมนิ 

4. ควรใชห้ลกัการจดัการความรู ้เพือ่ทาํใหเ้กดิการรวบรวมความรู ้การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ  

การเผยแพร่ เกีย่วกบัทกัษะการวจิยั กระบวนการวจิยั ของผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญไปยงันกัวจิยัมอืใหม ่

วิธีปฏิบติัที่ดี/นวตักรรม 

1. การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยวจิยัเฉพาะดา้น เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นประสบการณ์ ทกัษะเทคนิคต่างๆ ในการทาํวจิยั     

2. การจดัระบบการสรา้งขวญัและกาํลงัใจ  ใหจ้งูใจต่อการพฒันางานวจิยัทีม่คีณุภาพ 
 

องคป์ระกอบท่ี 5   การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็ 

1. มกีารดาํเนินงานเพือ่การบรกิารวชิาการแก่สงัคม ซึง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อชมุชน และสงัคม ทัง้ใน ระดบัสถาบนั 

และระดบัคณะวชิาเป็นจาํนวนมาก 

2. มคีวามร่วมมอืดา้นบรกิารทางวชิาการเพือ่การเรยีนรู ้และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน และ ภาคเอกชน

อยา่งต่อเน่ือง ทัง้ในระดบัคณะและสถาบนัซึง่เสรมิจดุเน้นทีด่ใีหด้กีบัสถาบนั 

3. สถาบนัมบีคุลากรทีม่อีงคค์วามรูแ้ละพรอ้มในการถ่ายทอดในงานบรกิารวชิาการ 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. สถาบนัควรมกีลไกในการดาํเนินงานบรกิารวชิาการระหวา่งคณะใหม้ากขึน้เพือ่สรา้งความเขม้แขง็  

ในพนัธกจิในงานบรกิารวชิาการของสถาบนั 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรปรบักลไกการบรหิารงานการบรกิารวชิาการยงัไมเ่ป็นระบบทาํใหย้ากต่อการสงัเคราะห์  

2. ผูบ้รหิารควรมนีโยบายการบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม กบัการเรยีนการสอนและการวจิยั และมี

วธิกีารถ่ายทอดทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลไปสูก่ารปฎบิตั ิ
 

องคป์ระกอบท่ี 6   การทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 
 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. การตดิตามและประเมนิผลโดยบคุลากร นกัศกึษา ชมุชน ในภาพรวม ของการดาํเนินการ ตามแผนงาน ดา้น

การทาํนุบาํรุงศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1. ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดาํเนินการสาํรวจการนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการเขา้ร่วมกจิกรรมโครงการ ตามแผนงานไป

ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชวีติ ของตนเองของชมุชน สรา้งคณุคา่ ใหก้บัตนเอง   



80  |  RMUTSB Annual Report 2010 
 

2.   แผนงานดา้นการทาํนุบาํรุงฯ  ตอ้งพยายามผสมผสานความถนดัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และความรู ้ความสามารถของ

บคุลากรของชมุชนในการสรา้งเสรมิคุณค่าทางศลิปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีด่งีามใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ ์ ซึง่อาจดาํเนินการโดย

ร่วมมอืกบัองคก์รภายนอก 

วิธีปฏิบติัที่ดี/นวตักรรม 

1. ศกึษาดงูานดา้นการทาํนุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรมจากสถาบนัอืน่   
 

องคป์ระกอบท่ี 7   การบริหารจดัการ 
 

จดุแขง็ 

1. สภามหาวทิยาลยัปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายกาํหนดครบถว้น และมกีารประเมนิตนเองตามหน้าทีแ่ละบทบาทของ

สภามหาวทิยาลยั 

2. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ มกีารกาํกบัดแูลตดิตามผลการดาํเนินงาน สนบัสนุนบคุลากรใหม้สีว่นร่วมในการบรหิารจดัการ  

3.  ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมภบิาล 

4. การพฒันาและใชง้านระบบสารสนเทศเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

5. ผูบ้รหิารมนีโยบายสนบัสนุนการพฒันาระบบสารสนเทศ  

6. ผูบ้รหิารและบคุลากรของหน่วยงาน มคีวามเชีย่วชาญในงานทีร่บัผดิชอบ สามารถระบปุจัจยัเสีย่ง  

ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. พฒันาระบบสารสนเทศใหค้รอบคลุมการทาํงานทางดา้นการบรหิารจดัการ 

2. เสรมิความรูด้า้นกระบวนการจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่งใหก้บัหวัหน้าหน่วยงานและบคุลากรในหน่วยงาน

เพือ่ใหก้ารจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่งมคีวามสมบรูณ์มากขึน้ 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. จาํนวนระบบสารสนเทศไมส่อดคลอ้งกบัจาํนวนทรพัยากรเครือ่งแมข่า่ย  

2. การพฒันาระบบเป็นการวา่จา้งบรษิทัดาํเนินการ เจา้หน้าทีย่งัไมช่าํนาญในการพฒันาโปรแกรม  

3.  การดาํเนินงานระบบบรหิารความเสีย่งไมไ่ดร้ายงานผลการดาํเนินงานต่อสภามหาวทิยาลยั 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1.  จดัหาทรพัยากรเครือ่งแมข่า่ยใหส้อดรบักบัจาํนวนระบบสารสนเทศทีเ่พิม่มากขึน้ 

2.  พฒันาเจา้หน้าทีใ่หม้คีวามชาํนาญในการพฒันาโปรแกรม 

3.  ดาํเนินการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง และรายงานสภามหาวทิยาลยัใหท้นั

ตามกาํหนดเวลา 
 

องคป์ระกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 
 

จดุแขง็ 

1. มหาวทิยาลยัมแีผนและ จดัทาํแนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร การวาง แผน 

การใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้จดัทาํรายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ ม ีหน่วย งานตรวจสอบภายใน

และภายนอก คอยตรวจ ตดิตามการใชเ้งนิ รายงานใหผู้บ้รหิารคอยกาํกบั เร่งรดั ตดิตาม การใชจ้า่ยเงนิ ใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมาย 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรหาทางประยกุตร์ะบบการใชเ้งนิสามมติผินวกเขา้กบัระบบปจัจบุนัเพือ่ความรวดเรว็ และถกูตอ้ง ในการ

ตดิตามการใชจ้า่ยเงนิ 
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จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรหาทางช่วยเหลอืบุคลากรทีต่อ้งการ ขอกนัเงนิเหลื่อมปี เพื่อไปร่วมประชุมวชิาการต่างประเทศ ใน ช่วงเดอืน

ตุลาคมถงึเดอืนพฤศจกิายนไดท้นั 
 

องคป์ระกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

จดุแขง็ 

1. มหาวทิยาลยัมรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มทางการจดั

การศกึษาของมหาวทิยาลยั 

2. ผูบ้รหิารและบคุลากรของมหาวทิยาลยัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการประกนัคณุภาพการศกึษา 

3. มหาวทิยาลยัมรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุนการประกนัคณุภาพการศกึษาครบถว้น 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาและแนวทางในการดาํเนินงาน ประกนั

คณุภาพการศกึษาแก่บคุลากรอยา่งต่อเน่ือง 

2. สนบัสนุนทรพัยากรทัง้ดา้นเวลางบประมาณและอตัรากาํลงัในการพฒันาระบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุน

ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. มหาวทิยาลยัยงัไมม่แีนวปฏบิตัทิีด่หีรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาทีห่น่วยงานพฒันา ขึน้เอง 

2. กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศกึษายงัมไีมม่าก 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1.  ใหก้ารสนบัสนุนบคุลากรใหม้กีารพฒันา/สรา้งแนวปฏบิตัทิีด่ ีหรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคณุภาพ การศกึษา 

2.  ใหก้ารสนบัสนุนบคุล ากรและนกัศกึษามกีจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศกึษา อยา่ง

ต่อเน่ือง และขยายชอ่งทาง/กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หห้ลากหลายโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

      จากผลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า ปจัจยันําเขา้และผลลพัธอ์ยู่ในเกณฑพ์อใช้  แต่ 

มหาวทิยาลยัฯ มกีระบวนการอยใูนระดบัดผีลลพัธอ์ยูใ่นระดบัดซีึง่ผลลพัธท์ีไ่ดต้ํ่ากวา่ปีทีผ่า่นมาอาจจะมาจากสาเหตุของการที่

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดเ้ปลีย่นแปลงเกณฑป์ระเมนิคณุภาพการศกึษาใหม ่อยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณาจาก

ภาพรวมพบวา่มหาวทิยาลยัควรรบีจดัทาํแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาใหร้องรบัการประเมนิคณุภาพภายในของปีการศกึษา  

2554 ซึง่เกณฑใ์หมน้ี่จะมคีวามเขม้ในเรือ่งของหลกัสตูรและการประกนัคณุภาพ  ในการประเมนิครัง้น้ีพบวา่ องคป์ระกอบที ่2 

และ 4 ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใชห้ลกัสตู ร รวมทัง้มกีารประเมนิลงระดบัรายวชิาหลายตวัชีว้ดั อกีทัง้ในสว่นของปจัจยั

นําเขา้ดา้นคณุภาพ อาจารยม์หาวทิยาลยัฯ ตอ้งมแีผนในการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและกระบวนการในการบรหิารการศกึษา ตอ้ง

มกีารทบทวนวธิกีารดาํเนินงานและการประกนัคุณภาพหลกัสตูรการจดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการกาํกบัตดิตามควรมกีารปรบัปรุง

กระบวนการกาํกบัตดิตามและการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของอาจารยส์ภาวชิาการควรมบีทบาทในการควบคมุกาํกบัการ

ดาํเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นระบบควรมแีผนการวจิยัในชัน้เรยีน  แผนพฒันาบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนุนตามเกณฑ์

ประกนั คณุภาพการศกึษาควรทบทวนการดาํเนินการดา้นพฒันาอาจารยใ์นสว่นการของตาํแหน่งทางวชิาการและคณุวฒุิ

อาจารย ์ สาํหรบัอตัราการเพิม่คุณวฒุอิาจารยเ์ป้าหมายกาํหนดไว ้ 5% (สิน้ปี 54) แต่ไมม่ขีอ้มลูชดัเจนวา่ มหาวทิยาลยั

ดาํเนินการไดต้ามเป้าหรอืไม่   การวางแผนงานดา้นการวจิยัควรมหีน่วยงานกลางของมหาวทิยาลยั ในการเป็นตวัแทนรบั

งานวจิยัจากภายนอกเพือ่สนบัสนุนสง่เสรมิงานดา้นการวจิยัและควรมแีนวทางใหก้ารใหร้างวลัหรอืยกยอ่งนกัวจิยัทีไ่ดเ้ผยแพร่

ผลงานตพีมิพ ์ รวมถงึการนําไป ใชป้ระโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและการพฒันาชมุชนเพือ่ใหส้อดรบักบัเป้าหมายการประกนั

คุณภาพ  
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ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

จากผลการประเมนิพบวา่การดาํเนินงานในดา้นการบรหิารจดัการอุดมศกึษาดา้นพนัธกจิ ของการบรหิาร การ

อุดมศกึษาอยูใ่นเกณฑด์ดีา้นมาตรฐานคุณภาพบณัฑติและดา้นการสรา้ง และพฒันาสงัคมฐานความรูแ้หง่ 

การเรยีนรูอ้ยูใ่นเกณฑพ์อใช้   ซึง่จะสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิของปจัจยันําเขา้และผลลพัธท์ีไ่ดผ้ลการประเมนิระดบัพอใช ้

มหาวทิยาลยัควรหาวธิเีร่งด่วน ในการพฒันาคุณวฒุอิาจารยใ์หม้คีณุวฒุริะดบัปรญิญาเอกเพิม่มากขึน้ และควรสนบัสนุน

สง่เสรมิอาจารยท์าํผลงานใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการพรอ้มทัง้แนวทางการใหก้ารสนบัสนุนงานวจิยัตามกลุ่มสาขาวชิา 

 

ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

  ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัมบีคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนในอตัราที ่ 573.5 : 476 ซึง่เป็นสดัสว่น 1.2 : 1  

น่าจะเป็นสดัสว่นทีเ่หมาะสมแต่พบวา่ยงัมปีระเดน็ดา้นการบรหิารจดัการดา้นภาระงานทีเ่หมาะสมของสายวชิาการซึง่

บคุลากรสว่นหน่ึงมองวา่เป็นปญัหาในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัและดา้นคณะวชิายงัมบีคุลากรสายสนบัสนุนไม่

เพยีงพอ ดงันัน้ มหาวทิยาลยัควรมกีารศกึษาวเิคราะห ์ความเหมาะสมทัง้ภาระงานทัง้สายสนบัสนุน สายวชิาการ และสาย

บรหิาร การกระจายอาํนาจหรอืรวมศนูยใ์นการบรหิาร   

 

ข้อสรปุตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

หลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยัทีใ่ชใ้นการเปิดสอนในปีการศกึษา 2553 ยงัคงเป็นหลกัสตูรตามมาตรฐาน อุดมศกึษา 2551 

ซึง่มหีลายองคป์ระกอบทีย่งัไมไ่ดด้าํเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 แต่ผลการ

ประเมนิทีไ่ดใ้นมาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพรอ้มในการจดัการศกึษา (2) ดา้นวชิาการผลการประเมนิอยูใ่นระดบัตอ้ง

ปรบัปรุงซึง่อาจเกดิจากมหาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่เน้น ผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรเีป็นหลกั และบคุลากรผูส้อน

สว่นใหญ่ยงัคงมวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาโท และมตีาํแหน่งทางวชิาการในระดบัรองศาสตราจารย ์ศาสตราจารยน้์อย ซึง่เป็น

ผลใหป้จัจยันําเขา้และ ผลลพัธ ์ไดค้ะแนนน้อย  ซึง่รวมไปถงึการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัทีม่หาวยิาลยัใหก้ารสนบัสนุน ใน

การทาํวจิยัควรจะใหก้ารสนบัสนุนบคุลากรทาํวจิยัทีต่รงกบัสาขาวชิาทีส่อนและงบประมาณสนบัสนุนตามกลุ่มสาขาวชิา  
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ตามทีภ่าครฐัโดย ก.พ.ร. ไดก้าํหนดใหท้กุสว่นราชการ รวมทัง้สถาบนัอุดมศกึษาดาํเนินการพฒันาการปฏบิตัริาชการ

และทาํขอ้ตกลงผลงานกบัผูบ้งัคบับญัชา ในลกัษณะของคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการประจาํปี

งบประมาณของหน่วยงานซึง่เป็นโครงการต่อเน่ืองตัง้แต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.2547 เป็นตน้มา และใหม้กีารตดิตามประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองอยา่งมคุีณภาพ และเป็นกลาง ทัง้น้ีเพือ่ใหส้ถาบนัอุดมศกึษามกีารปฏบิตัริาชการสอดคลอ้งกบั

หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี  มุ่งเน้นประสทิธผิล  ประสทิธภิาพ  คณุภาพของการใหบ้รกิาร  และการพฒันาองคก์รโดย  

ก.พ.ร. จะนําผลการประเมนิดงักล่าวมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัสรรสิง่จงูใจใหแ้ก่สถาบนัอุดมศกึษาอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม

ต่อไป 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดใ้หค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการพฒันาการปฏบิตัริาชการตามกรอบ 

ของคาํรบัรองฯ ทีไ่ดต้กลงไวก้บั  สกอ. โดยเริม่ตัง้แต่การทีอ่ธกิารบดไีดเ้ขา้ร่วมประชมุในการเจรจาขอ้ตกลงกบัคณะกรรมการ

เจรจาขอ้ตกลงและประเมนิผลตามตวัชีว้ดัต่างๆ ของ ก.พ.ร. ทัง้น้ีเพือ่ร่วมกนัพจิารณาความเหมาะสมของตวัชีว้ดั  คา่เป้าหมาย  

และเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการมหาวทิยาลยัฯ  สาํหรบัการบรหิารจดัการภายในเพือ่ใหม้กีาร

กาํกบัตดิตามผลสมัฤทธิข์องการดาํเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ  มหาวทิยาลยัไดม้อบหมายใหร้องอธกิารบดแีละ

ผูช้ว่ยอธกิารบดทีีร่บัผดิชอบงานดา้นต่างๆ  เป็นผูก้าํกบัดแูลการปฏบิตังิานและใหห้น่วยงานระดบั  คณะ สถาบนั สาํนกั กอง 

และบคุลากรผูร้บัผดิชอบงานตามทีป่รากฏในคาํรบัรอง  ทาํหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงาน  เกบ็รวบรวมขอ้มลูและจดัทาํรายงาน  โดย

มหาวทิยาลยัไดก้าํหนดใหม้กีารตดิตามผลการปฏบิตังิานเป็นระยะๆ และรายงานความสาํเรจ็ของตวัชีว้ดัต่างๆ ต่อ ก.พ.ร. ตาม

กาํหนดเวลาเป็นรายงวด 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

ซึง่มหาวทิยาลยัไดร้บัความร่วมมอืเป็นอยา่งดจีากทกุฝา่ย  และมกีารพฒันาการปฏบิตัริาชการอยูใ่นเกณฑท์ีด่ตีามระดบั

ที ่ก.พ.ร. กาํหนดไวด้งัน้ี 

 

ผลการประเมิน ระดบัคะแนนท่ีได้รบั 

มพีฒันาการดเีลศิ ทาํไดเ้กนิเป้าหมายอยา่งมาก ซึง่การดาํเนินการเชน่นัน้ตอ้งใช ้

ความพยายามสงูมากหรอืพจิารณามติอิืน่เพิม่เตมิ เชน่ การประหยดั เป็นตน้ 

5 

 

มพีฒันาการดเียีย่ม ทาํไดเ้กนิเป้าหมาย ตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมาก  4 

มพีฒันาการด ีทาํไดต้ามเป้าหมาย  3 

มพีฒันาการพอใช ้(ควรปรบัปรุง)  2 

ไมม่พีฒันาการ (ตอ้งปรบัปรุง)  1 
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ผลการดาํเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2553 จากการประเมนิของ ก.พ.ร.

และ สมศ. สรุปดงัน้ี 

 

มิติ

ท่ี 
ตวัช้ีวดั 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนกั 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนกั 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนกั 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนกั 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนกั 

1 ดา้นประสทิธผิล 4.1860 3.7654 2.1966 1.1932 1.1916 

2 ดา้นคณุภาพ 4.4280 2.7960 0.4704 0.6137 0.6969 

3 ดา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 2.4920 2.6860 0.3186 0.3490 0.4702 

4 ดา้นการพฒันาสถาบนั 5.0000 4.0335 0.8950 1.0890 1.3450 

ผลการดาํเนินงานภาพรวม 

จากคะแนนเตม็ 5 

4.2175 3.5657 3.8806 3.2449 3.8037 

 

ผลจากการประเมนิตนเองตามกรอบตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 

และ พ.ศ.2553 ของการเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  ซึง่แยกออกมาจากภาพรวมของสถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคลเดมิ พบว่า ผลการดาํเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายของมหาวทิยาลยัฯ ทีไ่ดใ้หค้าํรบัรองไวก้บั ก.พ.ร. คอืไดค้่าคะแนน

ถ่วงน้ําหนกัรวมเทา่กบั 4.2157, 3.5657, 3.8806, 3.2449 และ 3.8037 และตามลาํดบั โดยมคีา่เป้าหมายอยูท่ีร่ะดบั  3 คะแนน 

สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ในสว่นของตวัชีว้ดับางรายการทีไ่มเ่ป็นไปตามแผนมหาวทิยาลยั โดยอธกิารบดไีดจ้ดัใหม้กีารประชมุ

ผูบ้รหิารเพือ่พจิารณ าถงึจดุอ่อน  รวมทัง้ปญัหาและอุปสรรคของการปฏบิตัริาชการในเรือ่งนัน้ๆ  และไดก้าํหนดแนวทางการ

พฒันาและมอบหมายใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 
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¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹/Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ã¹áÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹/Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ã¹áÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·È  

 มหาวทิยาลยัไดม้กีารลงนามความร่วมมอืกบัองคก์ร/สถาบนัการศกึษา ทัง้ในและต่างประเทศ โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะ

ดาํเนินโครงการ/กจิกรรมทางวชิาการทีส่ง่เสรมิความเขม้แขง็ทางวชิาการและพฒันาสถาบนัสูร่ะดบัสากลเพือ่มุง่สูก่ารยอมรบั

ทางวชิาการในระดบัภมูภิาคหรอืนานาชาตต่ิอไป 

ในปี 2548-2553 มหาวทิยาลยัไดม้กีารลงนามความร่วมมอืกบัหน่วยงานและสถาบนัการศกึษา และมกีจิกรรมร่วมกนั

ดงัต่อไปน้ี 

ความรว่มมือกบัหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาภายในประเทศ 

หน่วยงาน/องคก์ร  

(Name of Institute) 

รายละเอียด  

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

สถานสอนภาษาสมาคมนกัเรยีนเก่า

สหรฐัอเมรกิา (A.U.A.) 

ความร่วมมอืทางวชิาการ จดัการเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษแก่นกัศกึษาและประชาชนใน

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ณ ศนูยว์าสกุร ี

16  กรกฎาคม 2545 

บรษิทั ไอทไีอท ีจาํกดั 

 

 

1ความร่วมมอืทางวชิาการ ในการจดัตัง้ศนูย์

ทดสอบมาตรฐานสากล Microsoft Office 

Specialist  ( MOS ) 

26  มกราคม  2548 

มหาวทิยาลยันเรศวร ความร่วมมอืทางวชิาการ จดัการเรยีนการสอน

ระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการจดัการโรงแรม

และการทอ่งเทีย่ว ศนูยว์าสกุร ี

1  ธนัวาคม  2548 

กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนสภา

อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ความร่วมมอืดา้นการวจิยัและพฒันา และดา้น

พฒันาบคุลากร 

21  ธนัวาคม  2548 

จงัหวดันนทบรุ ี

 

 

โครงการศนูยก์ารเรยีนรูร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทางภมูศิาสตรเ์พือ่การพฒันา 

จงัหวดันนทบรุ ี

28  กุมภาพนัธ ์ 2549 

ศนูยส์ง่เสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่8  

กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม 

- โครงการพฒันาการรวมกลุ่มและเชือ่มโยง

อุตสาหกรรม 

- โครงการสรา้งและพฒันาบรกิรธรุกจิ

อุตสาหกรรม 

11  เมษายน  2550 
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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

มลูนิธพิระดาบส - ดาํเนินกจิกรรมช่วยเหลอืชุมชน 

- ใหบ้รกิารวชิาการ 

24  พฤษภาคม  2550 

บรษิทั เอกรฐัโซล่าร ์จาํกดั ความร่วมมอืทางวชิาการในการพฒันา 

เทคโนโลยเีซลสแ์สงอาทติยแ์ละพฒันาบคุลากร 

4  มถุินายน  2550 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ความร่วมมอืทางวชิาการในการสนบัสนุนการจดั

การศกึษาในระบบการศกึษาทางไกล เพือ่การ

ขยายโอกาสทางการศกึษาตามพระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

1  สงิหาคม  2550 

NECTEC โครงการพฒันากาํลงัคนดา้นไฟฟ้า 

อเิลก็ทรอนิกส ์คอมพวิเตอร ์และซอฟตแ์วร ์

27  กนัยายน  2550 

โรงเรยีนสรวงสทุธาวทิยา 

โรงเรยีนสามชกุรตัยโภคาราม 

โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลยั   

โรงเรยีนสระกระโจมโสภณพทิยา 

โครงการความร่วมมอืสง่เสรมิสนบัสนุนการ

จดัการเรยีนการสอนดา้นวชิาชพี 

28  เมษายน  2551 

โรงเรยีนด่านชา้งวทิยา 

วทิยาลยัเทคนิคราชบุร ี2 และ  

วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษก 

สมทุรปราการ 

โครงการความร่วมมอืสง่เสรมิสนบัสนุนการ

จดัการเรยีนการสอนดา้นวชิาชพี 

23  พฤษภาคม  2551 

สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการสง่เสรมิ

สขุภาพ (สสส.) 

เจตจาํนงร่วมสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัสรา้งเสรมิ

สขุภาพ 

11  มถุินายน  2551 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 

บนัทกึขอ้ตกลงทางวชิาการและวจิยัในโครงการ

งานวจิยัพฒันากระบวนการผลติและทดสอบ

บลอ็กประสานจากของเหลอืใช ้

30  มถุินายน  2551 
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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลธรรมเสน บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื ดา้นการบรกิาร 

ทางวชิาการแก่สงัคม 

10  กรกฎาคม  2551 

อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธสิถาบนั 

ไทย-เยอรมนั (TGI) 

บนัทกึความร่วมมอืทางวชิาการ เรือ่ง จดัตัง้ศนูย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ เพือ่ขยายการบรกิาร

ของสถาบนัไทย-เยอรมนั เขตพระนครศรอียธุยา 

27  สงิหาคม  2551 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

บนัทกึความร่วมมอื โครงการ “เสรมิสรา้งศกัยภาพ

ผูป้ระกอบการไทย” 

10  กนัยายน  2551 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

โดยศนูยภ์าษาไทยสรินิธร 

โครงการความร่วมมอืทางวชิาการ เพือ่ทดลอง

จดัการเรยีนการสอนรายวชิา  การเขยีนยอ่หน้า 

(Paragraph writing) แบบ E-Learning 

10  กนัยายน  2551 

สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั

พระนครศรอียธุยา 

บนัทกึความร่วมมอื เรือ่ง ศนูยว์ฒันธรรม 16  กนัยายน  2551 

โรงเรยีนทปีงักรวทิยาพฒัน์    

(วดัน้อยใน) ในพระราชปูถมัภ ์

บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมอืทางวชิาการ 18  มนีาคม  2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย               

คณะสตัวแพทยศ์าสตร ์

บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ เพือ่จดัการ

เรยีนการสอนรายวชิาทางดา้นสตัวศาสตร ์ 

แบบ e-Learning 

2  มถุินายน  2552 

นายกองคก์ารนกัศกึษา 9 มทร. ความร่วมมอืการพฒันานกัศกึษาเพือ่สง่เสรมิ

สนบัสนุนการประกนัคณุภาพการศกึษา

ระดบัอุดมศกึษา 

10  กรกฎาคม  2552 

สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั 

(สกว.)  

บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการการวจิยัเพือ่

การพฒันาประเทศ 

22  กรกฎาคม  2552 

โรงเรยีนสาธติครสิเตยีนวทิยา 

 (Global English School) 

บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมอืทางวชิาการ 9  กนัยายน  2552 
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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ             

ดา้นมาตรวทิยา 

27  ตุลาคม  2552 

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ การพฒันาบคุลากรดา้นการบญัชแีละการสอบบญัชี

ภาคสหกรณ์ภายใตร้ะบบบรหิารการจดัการดา้น

การเงนิการบญัชขีองสหกรณ์ทีจ่ดัจา้งผูส้อบบญัชี

ภาคเอกชน 

30  ตุลาคม  2552 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืเครอืขา่ยถ่ายทอด

เทคโนโลย ี“คลนิิกเทคโนโลย”ี 

21  ธนัวาคม  2552 

บรษิทัไทรน้อยเพาเวอรก์รนี จาํกดั ลงนามความร่วมมอืโครงการจดัตัง้โรงไฟฟ้า 

พลงังานขยะแบบไพโรโลซลิ และแก๊สซฟิิเคชัน่ 

25  มกราคม  2553 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรอียธุยา 

มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครนิทร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ในพระ

บรมราชปูถมัภ ์

ความร่วมมอืทางวชิาการดา้นการประกนัคณุภาพ

การศกึษา 

4  กุมภาพนัธ ์ 2553 

วทิยาลยัอาชวีศกึษานครสวรรค ์ บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ เพือ่การ

จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร

เทยีบโอน ภาคสมทบ สาขาวชิาการบญัช ี

การตลาด และเทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิ 

8  มนีาคม  2553 

A-HOST (Application Hosting 

Services) Co.; Ltd. 

บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการการ

พฒันาการเรยีนการสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตร์

บณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรข์องคณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

25  มนีาคม  2553 
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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ ความร่วมมอืทางดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 12  พฤษภาคม  2553 

สาํนกังานการทอ่งเทีย่วและกฬีา    

จ.พระนครศรอียุธยา  

ความร่วมมอืทางวชิาการ (จดัสหกจิศกึษา) 25  พฤษภาคม 2553 

ศนูยพ์ฒันาฝีมอืแรงงาน 

พระนครศรอียุธยา  

ความร่วมมอืทางวชิาการ (บรกิารวชิาการและวจิยั) 25  พฤษภาคม 2553 

องคก์ารบรกิารสว่นตาํบลหนัตรา 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบา้นเกาะ 

ความร่วมมอืทางวชิาการและ 

กจิกรรมทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 

25  พฤษภาคม 2553 

อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธสิถาบนั 

ไทย-เยอรมนั (TGI) 

ความร่วมมอืพฒันาบคุลากรอุตสาหกรรม  

โครงการผลติช่างออกแบบแม่พมิพป์ ัม๊ขึน้รปูโลหะ

ป้อนภาคอุตสาหกรรมภายใตโ้ครงการยกระดบัขดี

ความสามารถอุตสาหกรรมแมพ่มิพ ์

25  พฤษภาคม 2553 

วทิยาลยัอาชวีศกึษานครสวรรค ์ ความร่วมมอืจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 12 มถุินายน 2553 

คณะกรรมการหมูบ่า้นกระทุม่ด่าน  

อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

ลงนามความร่วมมอืในการดาํเนินตามโครงการ

สง่เสรมิเครือ่งมอืเครือ่งจกัรการทาํนาขา้ว 

26 มกราคม 2554 

บรษิทั ตรปี ัน้จัน่ โมบาย จาํกดั บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืโครงการสง่เสรมิ

สนบัสนุนและใหค้าํปรกึษาดา้นการตลาด  

ระบบไฮดรอลกิส ์ระบบนิวแมตกิส ์ 

ดา้นการออกแบบและการผลติ 

26 มกราคม 2554 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

(มหาชน)  

การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาดา้นวทิยาศาสตร์

การประมง 

29 มนีาคม 2554 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

เครอืขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษาระหวา่งสถาบนั 24 พฤษภาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2553  |  91 
 

ความรว่มมือกบัหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 

หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

ประเทศ 

(Country) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(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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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

ประเทศ 

(Country) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(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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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

ประเทศ 

(Country) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(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 
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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

ประเทศ 

(Country) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

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 

 

China Agricultural University 

(CAU) 

China Academic Exchange and Collaboration 

1.Exchange of faculty members and 

experts 

2.Exchange of students 

3.Human resource development 

cooperation 

4.Joint conferences and academic 

programs 

5.Cultural exchange 

6.Other academic activities and exchange 

relevant to international collaboration  

July16, 2010 
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พิธีรบัพระราชทานปริญญาบตัร  

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช      

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให ้สมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชดาํเนิน

แทนพระองค ์พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา 

ประจาํปีการศกึษา 2552 จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี              

ราชมงคลสวุรรณภูม ิณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับุร ีเมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2553 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ราชมงคลสุวรรณภมิูสมัพนัธ ์ครัง้ท่ี 5  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดักจิกรรมเดนิการกุศล “ราชมงคลสวุรรณภมูสิมัพนัธ ์ครัง้ที ่5 ” 

เพือ่เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีโดยมหีวัหน้าสว่นราชการ  ประชาชน คณะผูบ้รหิาร 

คณาจารย ์เจา้หน้าที ่และนกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรม เดนิการกุศลเพือ่สรา้งความสามคัคแีละความร่วมมอื  ณ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ีเมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2553 

 

 

        

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ   

จดัพธิวีางศลิาฤกษอ์าคารอาคารเรยีนรวมและเอนกประสงค์ 
โดยมีศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทยเ์กษม วฒันชยั 

องคมนตรแีละนายกสภามหาวทิยาลยัฯ  เป็นประธานใน

พธิวีางศลิาฤกษอ์าคารเรยีนรวมและ เอนกประสงค ์ณ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ ศนูยห์นัตรา 

มอีธกิารบด ีผูบ้รหิาร คณาจารย ์และนกัศกึษา เขา้ร่วมพธิ ี

เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2553 
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กฐินสามคัคีปี 2553 

วนัที ่21 พฤศจกิายน  2553 มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิจดักฐนิสามคัค ีปี 2553 

โดยมีคณะผูบ้รหิาร  คณาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ร่วมงาน

ทอดกฐนิสามคัค ีประจาํปี 2553 ณ วดัไผ่โสมนรนิทร์   

ต.หนัตรา อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชมงคลสุวรรณภมิู น้อมเกล้าฯ ถวายราชสดดีุ 

 วนัที ่ 11 สงิหาคม 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี 

ราชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดัพธิถีวายราชสดุดลีงนามถวายพระพร 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเดจ็

พระนางเจา้ฯพระบรมราชนีินาถ เพือ่เป็นการน้อมราํลกึ     

ในพระมหากรุณาธคิณุ  ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

 

 

  

 

ราชมงคลสุวรรณภมิู น้อมเกล้าฯ ถวายพระพร 

 วนัที ่2 ธนัวาคม 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี          

ราชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดั พธิถีวายราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรต ิ

ถวายพระพรชยัมงคล ถวายสตัยป์ฏญิาณ และลงนามถวายพระพ 

เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

โดย มคีณะผูบ้รหิาร คณาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมในพธิี      

ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ  

ศนูยห์นัตรา 
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ครบรอบ 6 ปี มทร.สวุรรณภมิู  

ครบรอบ 6 ปี มทร.สวุรรณภูม ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดัพธิปีระกาศราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรติ

และถวายพระพรชยัมงคลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองใน

โอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภูม ิ วนัที ่18 มกราคม 2554 ณ หอประชุม มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา โดยมกีจิกรรมตกับาตร

ขา้วสารอาหารแหง้ ณ สวนปา่เฉลมิพระเกยีรต ิและพธิวีางพานพุม่

ถวายเครือ่งราชสกัการะ กล่าวคาํประกาศราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรต ิ

ถวายพระพรชยั  
 

วนัสงกรานตม์หาวิทยาลยั 

วนั ที่ 8 เมษายน  2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี         

ราชมงคลสวุรรณภมู ิจดังานวนัสงกรานต ์โดยภายในมกีารจดั

กจิกรรมอาท ิสงฆน้ํ์าพระ ก่อเจดยีท์ราย การละเล่นพืน้บา้น 

เพือ่เป็นการอนุรกัษว์ฒันธรรมและประเพณีไทย 

 

9 ราชมงคลรว่มใจสืบสานวฒันธรรมไทย 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูจิดัประชมุ

เพือ่เตรยีมความพรอ้มการดาํเนินงานโครงการ 9 ราชมงคล 

ร่วมใจสบืสานวฒันธรรมไทย ครัง้ที ่2/2553 และนิทรรศการ

ผลงานนกัศกึษา เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
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Lion Clubs มอบโอกาสนักศึกษา มทรส. 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิได้

คดัเลอืกนกัศกึษาทีม่คีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ

ไดด้ ีมคีวามสารถดา้นศลิปะและวฒันธรรมไทยไปเผยแพร่

แก่ชาวต่างชาต ิจาํนวน 2 คน ระหว่างวนัที ่9 – กรกฎาคม ถงึ 

8 สงิหาคม 2554 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์      

ในการเขา้ร่วมโครงการ Lions Denmark Youth Camps 

and Exchange 2011 ไดแ้ก่ นางสาวพชัราภรณ์ เรงิรกัษ ์

และนางสาวกนิษฐา นยัมานพ นกัศกึษาสาขาวชิา

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล คณะศลิปศาสตร ์ 

ซากรุะท่ีระลึก  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  

ไดร้บัมอบตน้ซากุระ จาํนวน 9 ตน้จากสมาคมซากุระ  

ไทย – ญีปุ่น่ และนําไปปลกู เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2554 

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิบรเิวณ

ดา้นหน้าอาคารศรพีทิยาคาร เพือ่เป็นทีร่ะลกึในโอกาสที่

เดนิทางมาเยีย่มชมมหาวทิยาลยัพรอ้มสรา้งความสมัพนัธ์

อนัดรีะหว่างไทยกบัญีปุ่น่ 

รณรงคป์ลกูหญ้าแฝก 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  

ร่วมกบัคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

จดัไดจ้ดัโครงการรณรงคป์ลกูหญา้แฝก เมือ่วนัที ่22 

กนัยายน 2553 ณ แนวคนักัน้น้ําดา้นหลงั มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา เพือ่เป็นการ

อนุรกัษด์นิและน้ําและฟ้ืนฟูสภาพสิง่แวดลอ้ม ปีที ่2 “ร่วม

สรา้งกาํแพงชวีติ ปลกูหญา้แฝกเพือ่พชิติพลกิฟ้ืนแผ่นดนิ” 



100  |  RMUTSB Annual Report 2010  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

 
   

โครงการสนับสนุนนักประดิษฐร์ุน่ใหม่ 

           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ

ร่วมกบั สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ ไดจ้ดังาน

การขยายผลสิง่ประดษิฐส์ูก่ารใชป้ระโยชน์ สนบัส นุน             

นกัประดษิฐรุ่์นใหมท่ีไ่ดร้บัรางวลั ประจาํปี 2553 ระหวา่ง

วนัที ่ 14 - 16 กนัยายน 2553 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี 

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยส์พุรรณบรุ ี



 
 

 

 

 

 

 

 

        ¼Å§Ò¹ Ṍà ‹́¹ 
¢Í§ÍÒ¨ÒÃÂ� ºØ¤ÅÒ¡Ã áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ  
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บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 25บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 255533  

  

  

 ปริญญาครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

 

ฯพณฯ บรรหาร ศลิปอาชา  เคยดาํรงตําแหน่งนายกรฐัมนตรี

คนที ่21 ของประเทศ  เป็นผูค้ดิรเิริม่และสนบัสนุนในการก่อตัง้

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตสพุรรณบรุ ีเมือ่ปี 2536  

โดยไดข้อใหก้ระทรวงศกึษาธกิารจดัตัง้สถาบนัการศกึษาระดบัสงู 

ทีเ่ปิดสอนถงึระดบั ปรญิญาตรขีึน้ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุ ีเพือ่เป็นการ

กระจายโอกาสทางการศกึษาสูช่นบท และรองรบัการขยายตวั

ทางดา้นอุตสาหกรรมของภาคตะวนัตก วทิยาเขตสพุรรณบรุี    

มคีวามเจรญิกา้วหน้ามาเป็นลาํดบั  จนปจัจบุนัไดเ้ปลีย่นเป็น  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยส์พุรรณบรุ ี 

 

   

  

  

  

  

  

ปริญญาบริหารธรุกิจดษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (การจดัการ) 

 

นายเจรญิ สริวิฒันภกัดี  ปจัจบุนัดาํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ประธานกรรมการ

บรษิทั เบยีรไ์ทย (1991) จาํกดั (มหาชน) และประธานกรรมการกลุ่ม

บรษิทั สรุากระทงิแดง จาํกดั ประธานกรรมการบรษิทั ทซีซี ีแลนด ์จาํกดั 

ประธานกรรการบรษิทั เบอรบ์ ียคุเกอร ์จาํกดั (มหาชน) ประธาน

กรรมการบรษิทั เครอือาคเนย ์จาํกดั และประธานกรรมการบรษิทั 

ทซีซี ีโฮลติง่ จาํกดั นายเจรญิ สริวิฒันภกัด ีเป็นผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็

อยา่งยิง่ในวชิาชพีดา้นบรหิารธกุจิ ปจัจบุนัมธีรุกจิมากมาย ซึง่ทกุอยา่ง

เป็นการลงทนุอยา่งรอบคอบและมกีลยทุธ ์ในการทาํธรุกจิจาก

ความสาํเรจ็ในการประกอบวชิาชพีโดยใชค้วามรู ้ความสามารถ   

ในการบรหิารจดัการจนเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลและการเป็น

ผูท้าํคุณประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ 
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 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

นายบุญประสทิธิ ์ ตัง้ชยัสขุ ปจัจบุนัเป็นประธานกรรมการ ผูจ้ดัการ

บรษิทั เอ-โฮสต ์จาํกดั และกรรมการบรษิทั เอบซีเีอส จาํกดั  3นายบุญประสทิธิ ์

ตัง้ชยัสขุ 3

 

 เป็นผูท้ีใ่หค้วามสาํคญักบัการศกึษาและมุ่งทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืใน

การพฒันาทกัษะของนกัศกึษาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยสนบัสนุนการ

จดัการศกึษาในหลกัสตูรสหกจิศกึษาใหก้บัหลายหน่วยงาน เชน่ สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญีปุ่น่ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวทิยาลยันอรท์เชยีงใหม่  รวมทัง้ไดใ้ห้

ความร่วมมอืกบัคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลสวุรรณภมูิ เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนการจดัการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร

บณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละสาขา วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ       

ในลกัษณะของโครงการสหกจิศกึษา และไดม้กีารลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ

กบัมหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาหลกัสตูร การพฒันาอาจารย ์และการใหค้าํปรกึษา

และคาํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั   

 

 

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (พืชศาสตร)์ 

นายทองเหมาะ แจม่แจง้ ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นเกษตรดเีด่นแหง่ชาต ิ

อาชพีทาํนา ประจาํปี 2549 ไดร้บัการเชดิชเูกยีรตเิป็นครภูมูปิญัญาไทยรุ่นที ่4 

ของสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร และไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นปราชญ์

ชาวบา้น ของสถาบนัการพฒันาการเรยีนรูเ้กษตรอนิทรยี ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 

เป็นตน้แบบของเกษตรในการทาํเกษตรธรรมชาต ิเป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญ

ทางดา้นเกษตรกรรมและการพฒันาพนัธุข์า้ว จนไดร้บัการยอมรบัและเชญิให้

เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูไ้ปทัว่ประเทศ เป็นผูท้รงภูมปิญัญาดา้น

เกษตรกรรม (ขา้ว) โดยใชภ้มูปิญัญาไทย มกีารอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดบอ้มดว้ยการทาํนาแบบอนิทรยี ์นอกจากน้ีนายทองเหมาะ แจม่แจง้ เป็นผูท้ีม่ ี

จติสาธารณะสงู มคีวามพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืสงัคม โดยเสยีสละและอุทศิตนเพื่อ

ถ่ายทอดความรูท้างดา้นการเกษตร การทาํนาและประสานงานกบัเครอืขา่ย

ปราชญช์าวบา้นและการพฒันาศนูยข์า้วสวุรรณภมูต่ิอไป 
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ผลงานดีเด่นของอาจารยแ์ละบคุลากร ประจาํปีการศึกษา 2553 ท่ีได้รบัการประกาศเกียรติคณุ ยกย่อง หรอื

รางวลัทางวิชาการ  
 

 
ผลงาน/รางวลั ช่ือผูไ้ด้รบัรางวลั 

หน่วยงาน                  

ท่ีมอบรางวลั 

 รางวลัผูท้าํคณุประโยชน์

ด้านการศึกษา           

ประจาํปี 53 

ผศ.วา่ที ่ร.ต.ธนู 

ทดแทนคณุ 

คณะศลิปศาสตร ์ สาํนกังาน

คณะกรรมการ 

สกสค.กระทรวง 

ศกึษาธกิาร 

 

 

 

 

รางวลัผูท้าํคณุประโยชน์

ด้านการศึกษา           

ประจาํปี 53 

รศ.กนก  อุไรสกุล คณะเทคโนโลย ี

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร 

 

สาํนกังาน

คณะกรรมการ 

สกสค.กระทรวง 

ศกึษาธกิาร 

 รางวลัครตู้นแบบ  

ในงานการประชมุวชิาการ

เครอืขา่ยสถาบนัอุดมศกึษา

เขตภาคกลางเพือ่พฒันา

บณัฑติอุดมคตไิทย 

ประจาํปี 2553 

อ.พโิชต พงษ์พานิช คณะศลิปศาสตร ์

สาขาวชิา

สงัคมศาสตรแ์ละ

มนุษยศาสตร ์

 

กระทรวง 

ศกึษาธกิาร 

 รางวลัข้าราชการพลเรอืน

ดีเด่น ประจาํปี 2553 

ผศ.ทรงวทิย ์

เจรญิกจิธนลาภ 

คณะบรหิารธรุกจิ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กระทรวง 

ศกึษาธกิาร 

 รางวลัข้าราชการพลเรอืน

ดีเด่น ประจาํปี 2553 

ผศ. เตอืนใจ 

อาชวีะพนิช  
 

คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

และสถาปตัยกรรม

ศาสตร ์

กระทรวง 

ศกึษาธกิาร 
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ผลงาน/รางวลั ช่ือผูไ้ด้รบัรางวลั 

หน่วยงาน                  

ท่ีมอบรางวลั 

 รางวลัการยกย่องเชิดชู

เกียรติเป็นปชูนียบคุคล

ด้านภาษาไทย ประจาํปี

พ.ศ.2553 

ดร.บุญสมหญงิ  

พลเมอืงด ี

คณะศลิปศาสตร ์ สาํนกังาน 

วฒันธรรม 

จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา 

 
  

¼Å§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¼Å§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ  
ผลงานนกัศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2553 ทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิณุยกยอ่งหรอืรางวลัในดา้นวชิาการ วชิาชพี 

คุณธรรม จรยิธรรม หรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติ 

 

ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงานท่ี 

มอบรางวลั 
วนั/เดือน/ปี 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เยาวชนสตรีดีเด่นของจงัหวดัสุพรรณบุรีประจาํปี พ.ศ.2553 

นางสาวรตันา  สสีด 

 

 

สาขาวชิา 

การบญัช ี

เยาวชนสตรีดีเด่น 

ของจงัหวดัสพุรรณบรุ ี

ประจาํปี พ.ศ.2553 

สภาองคก์าร 

พฒันาเดก็และ

เยาวชน 

 

8 ส.ค. 53 

การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุ่งระดบัอดุมศึกษาแห่งประเทศไทย 

นายอภชิาต  จุมพล  

 

 
 

สาขาวชิา

เทคโนโลย ี

สารสนเทศธรุกจิ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 

การขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุ่ง

ระดบัอุดมศกึษา 

แห่งประเทศไทย 

ณ หอประชุม

ธาํรง บวัศร ี

มหาวทิยาลยั

บรูพา 

 

9 ก.ย. 53 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงานท่ี 

มอบรางวลั 
วนั/เดือน/ปี 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจดัสมัมนาทางวิชาการและการแข่งขนัทกัษะวิชาการ  

ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทัง้ 9 แห่ง 

นางสาวจริาภรณ์  พนัธุน์าค 

 

สาขาวชิา 

การจดัการ 

รางวลัท่ี 1  

การประกวด 

เขยีนแผนพฒันาชมุชน 

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับรุ ี

20 - 22 ส.ค. 53 

นางสาวภทัรศิา  รืน่จติต ์ สาขาวชิา 

การจดัการ 

รางวลัท่ี 3  

การประกวด 

เขยีนแผนพฒันาชมุชน 

นางสาวณาฑ ี อนุสนธิ ์ สาขาวชิา 

การบญัช ี

รางวลัชมเชย 

การประกวด 

เขยีนแผนพฒันาชมุชน 

การประกวดเขียนแผนพฒันาชุมชน 

นางสาวณาฑ ี อนุสนธิ ์ สาขาวชิา 

การบญัช ี

รางวลัชมเชย  

การประกวด 

เขยีนแผนพฒันาชมุชน 

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับรุ ี

20 - 22 ส.ค. 53 

นางสาวสนิุสา  ลายสาน สาขาวชิา 

ระบบสารสนเทศ

และคอมพวิเตอร ์

รางวลัท่ี 1  

การแขง่ขนัตอบปญัหา 

วชิาการ 

นายซุกการี ่ มสีวสัดิ ์ สาขาวชิา 

การบญัช ี

รางวลัท่ี 3  

การแขง่ขนัตอบปญัหา 

วชิาการ 

นายชนาวทิย ์อยูส่ะอาด สาขาวชิา

การตลาด 

รางวลัชมเชย  

การแขง่ขนัตอบปญัหา 

วชิาการ 

ผลการแข่งขนัการนําเสนอแนวความคิด DAIRRY BUSINESS PLAN  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ครัง้ท่ี 5 

นางสาวปวณีะ หวานชะเอม 

นางสาวชรณิทพิย ์เทพสถติ 

นางสาวสพุรรณิการ ์ ไมห้อม 

สาขาวชิา 

การตลาด 

 ศนูยส์พุรรณบรุ ี

รางวลัรองชนะเลิศ 

อนัดบัท่ี 2  

รางวลัชนะเลศิ 

จากการแขง่ขนัประกวด 

กองเชยีร ์

องคก์ารสง่เสรมิ

กจิการโคนม

แห่งประเทศไทย 

11 ม.ค. 54 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงานท่ี 

มอบรางวลั 
วนั/เดือน/ปี 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

การแข่งขนั TK MOS Olympic 2010  ครัง้ท่ี 8  

นายจตุพร  ทรายทอง สาขาวชิา

วทิยาการ

คอมพวิเตอร ์

 

รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 2  

ผลการแขง่ขนัโปรแกรม 

Microsoft Excel 2007 

(Version English) 

คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

6 ก.ค. 53 

นายวรียศ  นมัคนิสรณ์ สาขาวชิา

วทิยาการ

คอมพวิเตอร ์

 

รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 3  

ผลการแขง่ขนั TK MOS 

Olympic 2010 ครัง้ที ่8 

โปรแกรม Microsoft Excel 

2007 (Version English) 

การแข่งขนั Certiport 2010 “Worldwide Competition on Microsoft Office” 

นายกมัปนาท ศรมีิง่เมอืงนิเวช  สาขาวชิา

เทคโนโลยี

คอมพวิเตอร ์

รางวลัอนัดบัท่ี 6 

ผลงานการแขง่ขนั 

Microsoft Office  

Excel 2003 

 ณ เมอืง Utah 

ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

5 - 12 ส.ค. 53 

นายศรญัย ูลิม้สวสัดิ ์ สาขาวชิา

เทคโนโลยี

คอมพวิเตอร ์

รางวลัอนัดบัท่ี 10 

ผลการแขง่ขนั 

 Microsoft Office  

Word 2003 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ สถาปัตยกรรมศาสตร ์

ผลงานการแข่งขนัการเรียนรูห้รรษากบัพลงังานนิวเคลียร ์

นางสาวปรยีานุช  เจยีมพุก 

นางสาวสกุญัญา  สทุธใิจ 

นางสาวเบญจามาส สงัขส์วุรรณ 

สาขาวชิา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รางวลัชนะเลิศ

ระดบัประเทศ 

ไอเดยีรุ่นเลก็ 

สถาบนัเทคโนโลยี

นิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

5 ก.ย. 53 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงานท่ี 

มอบรางวลั 
วนั/เดือน/ปี 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ สถาปัตยกรรมศาสตร ์

การประกวดประดิษฐก์ระทงประเภทสวยงาม 

นายบุญสงิห ์ สงิหส์มุา 

นางสาวจฑุามาศ  วชิาทน  

นายอทิธพิล  นิลแร่ 

สาขาวชิา

วศิวกรรม 

ไฟฟ้า 

รางวลัขวญัใจ

กรรมการและ  

รางวลัชนะเลิศ 

ผลงานการประกวด

ประดษิฐก์ระทงประเภท

สวยงาม 

เทศบาลนคร

นนทบรุ ี 

จงัหวดันนทบรุ ี

21 พ.ย. 53 

การแข่งขนัวิชาการวิศวกรรม ครัง้ท่ี 3 

นายพุฒพินัธ ์ จนัทรก์ระจ่าง 

 

นายเดชา โฉมงามด ี
 

 

 

 

นายกฤษณะ  พลภาค 

 

นางสาวจริาภรณ์  โชตมิณีชยั 

สาขาวชิาวศิวกรรม 

อุตสาหการ 

สาขาวชิาวศิวกรรม 

เครือ่งกล 
 

สาขาวชิา 

วศิวกรรมโยธา 

สาขาวชิาวศิวกรรม

อเิลก็ทรอนิกส ์

และโทรคมนาคม 

รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัท่ี 1  

การแขง่ขนัทกัษะ

วชิาการวศิวกรรมศาสตร์

ภาคทฤษฏ ี

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลย ี

ราชมงคลอสีาน 

(วทิยาเขตขอนแก่น) 

1-3 ธ.ค. 53 

นายณฐัวชั  วฒันะธงชยั 

นายวมิุต ิ มณีทศัน์ 

นายศกัดิ ์ เอกเอีย่มทรพัย ์

 

สาขาวชิา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

รางวลัชนะเลิศ 

การแขง่ขนัทกัษะ

วชิาการวศิวกรรมศาสตร์

การทดลองวงจรดจิติอล 

นายสปุรชีา  บุตรเพชร 

นายยุทธนา  ยวงยอ้ย 

นายอาทติย ์ อยูส่ขุ 

สาขาวชิา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

รางวลัชนะเลิศ  

อนัดบัท่ี 2 

การแขง่ขนัทกัษะ

วชิาการวศิวกรรมศาสตร์

การควบคมุระบบ

อตัโนมตัดิว้ย PLC 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงานท่ี 

มอบรางวลั 
วนั/เดือน/ปี 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ สถาปัตยกรรมศาสตร ์

การแข่งขนัวิชาการวิศวกรรม ครัง้ท่ี 3 

นายกรกช  ศรสีมพนัธ ์

นายธนัวา  ทองอนิ 

นายทะนงศกัดิ ์ ฉตัรแถม 

สาขาวชิา 

วศิวกรรมโยธา 

รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัท่ี 1 

การแขง่ขนัทกัษะ

วชิาการวศิวกรรมศาสตร์

การแขง่ขนัคอนกรตี 

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลย ี

ราชมงคลอสีาน 

(วทิยาเขตขอนแก่น) 

1-3 ธ.ค. 53 

นายสทุวิสั  เปรมจติต ์

นายศรายธุ  โกษะ 

นายพลชยั  เกลีย้งเกลา 

สาขาวชิาวศิวกรรม 

อุตสาหการ 

รางวลัชนะเลิศ 

การแขง่ขนัทกัษะ

วชิาการวศิวกรรมศาสตร์

การปรบัเครือ่งมอืกล 

นายวชัรชยั  อาบนาค 

นายววิฒัน์  โวงประโคน 

นายกฤษณะวฒัน์  บวัศร ี

สาขาวชิาวศิวกรรม 

อุตสาหการ 

รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัท่ี 1 

การแขง่ขนัทกัษะวชิาการ

วศิวกรรมศาสตรก์ารเขยีน

แบบเครือ่งมอืกลดว้ย

คอมพวิเตอร ์(CAD) 

นายเกยีรตศิกัดิ ์ ศรหีะรญั 

นายวชัรนิทร ์ ยนืยง 

นายศราวฒุ ิ กฐนิหอม 

สาขาวชิาวศิวกรรม 

อุตสาหการ 

รางวลัชนะเลิศ               

อนัดบัท่ี 2 

การแขง่ขนัทกัษะ

วชิาการวศิวกรรมศาสตร์

การแขง่ขนัโครงสรา้ง

จุลภาคเหลก็ 

คณะศิลปศาสตร ์

เยาวชนดีเด่นประจาํปี 2553     

นางสาวจง แซ่สง สาขาวชิา 

ท่องเทีย่วและ 

การโรงแรม 

รางวลัเยาวชนดีเด่น 

สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่ง

ประเทศไทยใน 

พระบรมราชปูถมัภ ์

ประจาํปี 2553 

สภาสงัคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชปูถมัภ ์

20 ก.ย. 53 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงานท่ี 

มอบรางวลั 
วนั/เดือน/ปี 

คณะศิลปศาสตร ์

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One IDOLระดบั ภาคกลางและตะวนัออก 

นายอชริะ ศรจีนัทรง์าม สาขาวชิาท่องเทีย่ว 

และการโรงแรม 

ผา่นเข้ารอบการ

ประกวดเยาวชน

ตน้แบบเก่งและด ี 

To Be Number One 

IDOL ระดบัภาคกลาง

และตะวนัออก  

(25 จงัหวดั) 

กรมสขุภาพจติ 

กระทรวง

สาธารณสขุ 

22 ม.ค. 54 

ผลการแข่งขนักีฬาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 7 “ตะวนัออก” 

นายสทุธโิชค  สอนไม ้

นางสาวสกุณา เตรม ี

สาขาวชิาท่องเทีย่ว 

และการโรงแรม 

การประกวด 

SportBoy & 

SportWomen 

รางวลัขวญัใจ 

ชาวราชมงคลประเภท

ชาย/รางวลัชนะเลศิ

ประเภทหญงิ 

มทร.ตะวนัออก           

จ.ชลบรุ ี

1 ก.พ. 54 

การแข่งขนัการประกวดรอ้งเพลงไทยลกูทุ่งเสียงทองระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษาของนักศึกษา 

นางสาววมิลมาศ  เหมล ี สาขาวชิา

ท่องเทีย่ว 

และการโรงแรม 

รางวลัชนะเลิศ(หญิง) 

 

ศาลากลางจงัหวดั

พระนครศรอียธุยา 

15 ธ.ค. 53 

นายปราโมทย ์แดงสมสะอาด 

 

สาขาวชิา

ท่องเทีย่ว 

และการโรงแรม 

รางวลัชมเชย (ชาย) 

 

นางสาวสกุณา เตรม์ ี สาขาวชิา

ท่องเทีย่ว 

และการโรงแรม 

รางวลัชมเชย (หญิง) 

 



 
 
 
 

¤³Ð¼ÙŒ̈ Ñ´·íÒ 
 
 

 

 

 

 

 

ท่ีปรกึษา 

ผศ.จรยิา หาสติพานิชกุล อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  

รศ.ดร.มณัฑนีย ์เศรษฐภกัด ีรองอธกิารบดี  

ผศ.อร่าม คุม้กลาง  รองอธกิารบด ี

ผศ.ยทุธนา หรริกัษาพทิกัษ์  รองอธกิารบด ี

นางสาวสรุยีร์ตัน์ โงว้วฒันา  รองอธกิารบด ี

ผศ.ดร.ศริกุิล คล่องคาํนวณการ  รองอธกิารบด ี

รศ.สหายพล มชีนึูก  รองอธกิารบด ี

ผศ.พมิลพรรณ ธนารกัษ์  ผูช้ว่ยอธกิารบด ี

นายพงศว์ทิย ์วุฒวิริยิะ ผูช้่วยอธกิารบดี  

นางสาวอุไรวรรณ สมบตัสิริ ิผูช้ว่ยอธกิารบดี  
 

คณะผูจ้ดัทาํ 

นางสาวสรุยีร์ตัน์ โงว้วฒันา  รองอธกิารบด ี

นายพฒันพงศ ์วรรณวไิล  ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน 

นางสริพิร เรอืงสรุตัน์  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

นางสาวสวุรชัต ์ดมีาก  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

นางสาวหน่ึงฤทยั ทองอยู่  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

นางสาวรตันา พวงสอน  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
 

ขอขอบคณุ 

คณะ / สถาบนั / สาํนกั / กอง ทีใ่หค้วามอนุเคราะหข์อ้มลูและภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
To be number 1 idol 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานประจาํปี 2553 ที่ มหาวทิยาลยัไดจ้ดัทาํขึน้น้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมและ

สงัเคราะหผ์ลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัในทกุพนัธกจิตลอดปี 2553 ทีผ่่านมา ซึง่จะเป็น

ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัในการประเมนิผลการดาํเนินงานและนําไปปรบัปรุงแกไ้ข รวมทัง้

ประกอบการตดัสนิใจในการวางแผนการดาํเนินงานในปีต่อๆ ไป ขณะเดยีวกนัสามารถทีจ่ะใช้

ประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสมัพนัธผ์ลการดาํเนินงานใหแ้ก่หน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั รวมถงึสาธารณชนทัว่ไป 

ในรายงานประจาํปี 2553 น้ีประกอบดว้ย เน้ือหาสาระผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั

ตาม 5 พนัธกจิ คอื ผลงานดา้นการผลติบณัฑติหรอืดา้นการจดัการศกึษา ผลงานดา้นงานวจิยัและ

สิง่ประดษิฐ ์ผลงานดา้นการบรกิารวชิาการ ผลงานดา้นการทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม และผลงาน

ดา้นบรหิารจดัการ นอกจากน้ียงัไดนํ้าเสนอผลงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา ความร่วมมอื

กบัหน่วยงาน/สถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (MOU) กจิกรรมสาํคญัในรอบปี 

ตลอดจนผลงานดเีด่นของ อาจารย ์บคุลากรและนกัศกึษา 

มหาวทิยาลยัขอขอบคุณ กองนโยบายและแผน ทีไ่ดจ้ดัทาํรายงานฉบบัน้ี รวมถงึคณะผูบ้รหิาร 

หวัหน้าหน่วยงานต่างๆ คณาจารย ์เจา้หน้าที ่และนกัศกึษาทีไ่ดส้รา้งสรรคผ์ลงานในรอบปี 2553 ทีผ่่านมา 

ดงัปรากฏอยูใ่นรายงานและหวงัวา่รายงานประจาํปีฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการ

ขยายผลการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัตลอดจนการเผยแพร่ สือ่สาร ต่อสงัคมต่อไป 

 

 

 

 (ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์รยิา  หาสติพานิชกุล)  

 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  
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ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ 
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»ÃÐÇÑµÔáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

 ก่อกาํเนิดและการพฒันา 

 จากจดุเริม่ตน้ของวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา ใน พ.ศ. 2518 ทีมุ่่งเน้นการผลติบณัฑติจนสรา้งความเชื่อถอื

ต่อเน่ืองมาเป็น สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ใน พ.ศ. 2531 และในปี พ.ศ. 2548 ไดป้รบัเปลีย่นบทบาทและภารกจิเป็น 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ตามประกาศในกจิจานุเบกษา เมือ่วนัที ่18 มกราคม พ.ศ.2548  

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู  เป็น 1 ใน 9 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ซึง่ไดร้วมกลุ่ม  

วทิยาเขตในกลุ่มภาคกลาง 3 จงัหวดั 4 วทิยาเขต ไดแ้ก่ วทิยาเขตพระนครศรอียุธยาหนัตรา  วทิยาเขตพระนครศรอียุธยา

วาสกุร ีวทิยาเขตนนทบรุ ีและวทิยาเขตสพุรรณบรุ ีมฐีานะเป็นสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยให้เป็นสถาบนัอดุมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  มวีตัถุประสงคใ์ห้

การศกึษา สง่เสรมิวชิาการและวชิาชพีชัน้สงูทีเ่น้นการปฏบิตั ิทาํการสอน ทาํการวจิยั ผลติครวูชิาชพี ใหบ้รกิารทางวชิาการ

ในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีก่สงัคม ทาํนุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรม และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหผู้ส้าํเรจ็

อาชวีศกึษามโีอกาสในการศกึษาต่อดา้นวชิาชพีเฉพาะทางระดบัปรญิญาเป็นหลกั  

วนัที1่4 พฤศจกิายน 2549 มกีารจดัตัง้สว่นราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิประกอบดว้ย    

10 หน่วยงาน คอื สาํนกังานอธกิารบด ีคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร      

คณะบริหารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

คณะศลิปศาสตร ์สถาบนัวจิยัและพฒันา สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  

 วนัที ่3 ตุลาคม 2550 มกีารแบง่สว่นราชการในสาํนกังานอธกิารบด ีออกเป็น 7 หน่วยงาน คอื กองกลาง กองคลงั      

กองนโยบายและแผน กองบรหิารงานบคุคล กองพฒันานกัศกึษา กองบรหิารทรพัยากรนนทบรุ ีกองบรหิารทรพัยากรสพุรรณบรุี  

 วนัที ่24 กนัยายน 2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ีไดม้กีารก่อตัง้วทิยาลยัจดัการ  

โดยใหเ้ป็นหน่วยงานภายในมฐีานะเทยีบเทา่คณะ มคีณะกรรมการอาํนวยการ เป็นผูบ้รหิารงาน และรายงานตรงต่อ

สภา มหาวทิยาลยั ในวทิยาลยัมคีณบดเีป็นผูบ้งัคบับญัชาและบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ

อาํนวยการและมหาวทิยาลยั เพือ่จดัการเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษา  

 เ มือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูไิดร้บัพระราชทานนามอาคารเรยีนรวม 

  และปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั  

             เทคโนโลยี ราชมงคลสวุรรณภมู ิซึง่ไดนํ้าความกราบบงัคมทลูสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  

    สยามบรมราชกุมาร ีทราบฝา่ละอองพระบาท และพระราชทานชือ่อาคารดงักล่าววา่  

     “ศรีพิทยาคาร”  หมายถงึ อาคารแห่งความรูอ้นัเป็นสริมิงคล  
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¾×é¹·ÕèáÅÐÊ¶Ò¹·ÕèµÑé§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ 

 

 
 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูมิพีืน้ทีจ่ดัการศกึษาใน 3 จงัหวดั 4 ศนูย ์ดงัน้ี  

 

 

ศนูยห์นัตรา        

(เป็นทีต่ัง้ของสาํนกังานอธกิารบด)ี  

เลขที ่60 หมู่ 3 ถ.สายเอเชยี (กรุงเทพฯ – นครสวรรค)์  

ต.หนัตรา อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000  

โทรศพัท ์0 3570 9103   โทรสาร 0 3570 9105 

 

ศนูยว์าสุกรี         

เลขที ่19 ถ.อู่ทอง ต.ทา่วาสกุร ีอ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000  

โทรศพัท ์0 3524 5181, 0 3525 2392 โทรสาร 0 3525 2393 

 

ศนูยน์นทบรีุ       

เลขที ่7/1 ถ.นนทบรุ ีต.สวนใหญ่   อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  

โทรศพัท ์0 2969 1369-74  โทรสาร 0 2525 2682 

 

ศนูยส์พุรรณบรุ ี    

เลขที ่450 หมู ่6 ถ.สพุรรณบรุ ี- ชยันาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สพุรรณบรุ ี72130  

โทรศพัท ์0 3554 4301-3   โทรสาร 0 3554 4299-300 

 

 

 

 

หนัตรา 707 ไร่

วาสุกร ี31 ไร่
นนทบุร ี35 ไร่

สุพรรณบุร ี510 ไร่

พืน้ท่ีรวม 1,283 ไร่
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µÃÒÊÑÞÅÑ¡É³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

ตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ  

ประกอบดว้ย  ดวงตราพระราชลญัจกรประจาํพระองคพ์ระมหากษตัริย์  

รชักาลท่ี  9 อยู่ภายในวงกลมมรีปูดอกบวั  8 กลบี  เหนือวงกลมมเีลข  ๙ 

และพระมหาพชิยัมงกุฎครอบใตว้งกลม มแีถบโคง้รองรบัภายในบรรจอุกัษร 

ชือ่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู  ดวงตราพระราชลญัจกร  

เลข  ๙ และพระมหาพชิยัมงกุฎ  สือ่ความหมายถงึ  มพีระมหากรุณาธคิณุที่  

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช  ทรงพระราชทาน   

พระบรมราชานุญาต ใหเ้ชญิพระราชลญัจกรประจาํพระองคแ์ละพระมหาพชิยัมงกุฎ 

เป็นเครือ่งหมายราชการ รปูดอกบวั 8 กลบี สือ่ความหมายถงึความสดชืน่เบกิบาน 

ทีก่่อใหเ้กดิปญัญาแผข่จรไปทัว่สารทศิ 
 

 

 

 

 

ÊÕ»ÃÐ¨íÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิกาํหนด “สีทอง”  

เป็นสปีระจาํ มหาวทิยาลยัตามความหมายของสวุรรณภูม ิซึง่หมายถงึ แผน่ดนิทอง 

หรอืดนิแดนทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์มัง่คัง่ เจรญิรุ่งเรอืง มคี่าประดุจทองคาํ   

 

 

 

µŒ¹äÁŒ»ÃÐ¨íÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ เลอืกตน้ ลลีาวดสีวุรรณภมูิ 

เป็นตน้ไมป้ระจาํมหาวทิยาลยั ซึง่มคีวามทนทานต่อทกุฤดกูาล ยิง่มอีายุยนืยาว  

ยิง่มคีุณค่า          

      ลลีาวดสีวุรรณภมู ิมดีอกสเีหลอืงทองกลิน่หอมจรุงใจ จงึหมายความว่า  

ชาวสวุรรณภมูทิกุคนจะมคีวามอดทน มคีวามดงีาม มคีุณค่าประดุจตน้ลลีาวดี

สวุรรณภมู ิ
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»³Ô¸Ò¹ ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� ¾Ñ¹¸¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ  
 

ปณิธาน 

บณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิคอื “คนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน” 

 

วิสยัทศัน์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุ วรรณภมู ิ มุง่เน้นความเป็นเลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี พฒันาคนดา้น

วชิาชพีสูม่าตรฐานสากล และเสรมิสรา้งสงัคมใหม้คีุณภาพอย่างยัง่ยนื 

 

พนัธกิจ  

1. จดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนดา้น วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คีุณภาพ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชพีในระดบัสากล ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ  

2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละสรา้งมลูคา่เพิม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของสงัคม  

3. บรกิารวชิาการทีห่ลากหลาย มคุีณภาพและตอบสนองความตอ้งการของสงัคม  

     4. ทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม สง่เสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

5. บรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การพฒันางานใหเ้ป็น   

ทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร  

 

ภารกิจ 

1. ผลตินกัศกึษาใหม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ชาํนาญดา้นวชิาชพีและเทคโนโลยตีามมาตรฐานสากลเพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2. เป็นศนูยบ์รกิารทางวชิาการ วชิาชพี และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

3. สรา้งสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม และผลงานวจิยั ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

4. ทาํนุบาํรุงศาสนา สบืสานศลิปวฒันธรรมไทย และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สง่เสรมิระบอบประชาธปิไตย 

อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 

5. พฒันาผูบ้รหิารและบคุลากรทกุระดบัของมหาวทิยาลยั ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ตามมาตรฐานสากลพฒันา

กลไกคณุภาพการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์

1. เร่งผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

2. สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี 

3. สง่เสรมิและสนบัสนุนการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคม 

4. สง่เสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
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เป้าประสงค ์

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีณุภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

3. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ

ทอ้งถิน่และประเทศ 

4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสงัคมใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการพฒันาตนเอง

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ 

5. ปลกูฝงัค่านิยมใหน้กัศกึษาและชมุชนในการอนุรกัษท์าํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรมไทย 

 

กลยุทธ ์

1. ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพเพิม่ขึน้ 

2. สง่เสรมิสนบัสนุนและจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและเพิม่โอกาสทาง

การศกึษาใหแ้ก่ประชาชน 

3. พฒันาศกัยภาพอาจารยใ์นดา้นองคค์วามรูท้กัษะ IT และภาษาต่างประเทศ 

4. พฒันาระบบเครอืขา่ย IT และวทิยบรกิาร เพือ่รองรบัการเรยีนการสอนและการใหบ้รกิารนกัศกึษา 

5. สรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งการสอนและการวจิยัโดยเน้น Research-based Approach 

6. พฒันานกัศกึษาใหม้คีุณภาพและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

7. พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกและเพิม่คณุภาพ

มาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

8. สง่เสรมิวจิยัและสรา้งนวตักรรมทีส่ามารถนําไปสูก่ารพฒันาการเรยีนการสอน 

9.  สนบัสนุนและจดัใหม้กีารวจิยัทีม่คุีณภาพตามจดุเน้นความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี       

สูชุ่มชน 

10. สรา้งนกัวจิยัมอือาชพีทีม่จีรยิธรรมและคณุธรรม 

11. จดัหาแหล่งทนุเพือ่สนบัสนุนงานวจิยั 

12. สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน 

13. สง่เสรมิใหบ้คุลากรและนกัศกึษามสีว่นร่วมในการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคม 

14. สรา้งเครอืขา่ยกบัสถานประกอบการและหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

15. จดัทาํฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญและองคค์วามรูด้า้นบรกิารสงัคมเพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง 

16. จดัตัง้ศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทาง 

17. สบืสานศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

18. ปลกูจติสาํนึกดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

19. สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
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อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

1. มุง่เน้นการผลติบณัฑตินกัปฏบิตั ิ (Hands on) 

2. มุง่เน้นการเรยีนการสอนในสาขาวชิาต่างๆ โดยใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology-based 

Teaching and Training) 

3. มุง่เน้นการผลติบคุลากรมคีวามเชีย่วชาญในงานอาชพี หรอืมคีวามเป็นมอือาชพี ซึง่ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 

คอื รูจ้รงิ มทีกัษะความชาํนาญ และมจีรยิธรรมในวชิาชพี (Professional-Oriented)        

สมรรถนะหลกัของบคุลากร  (Core Competency)  

1. ใฝรู่ ้(Self learning) 

2. มคีวามคดิเชงิระบบ (Systematic thinking)  

3. สือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Effective communication)  

4. เป็นมอือาชพี (Professionalism) 

5. จติสาธารณะ (Public mind)  

 

คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิไดก้าํหนดคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคไ์ว ้5 ประการ ดงัน้ี 

1. ใฝ่รู ้หมายถงึ รกัในความรู ้มุ่งมัน่แสวงหาความรู ้เพื่อแกป้ญัหาและพฒันาตนเอง 

2. มีความคิดเชิงระบบ  หมายถงึ การคดิพจิารณาสิง่ใดในลกัษณะทีเ่ป็นองคร์วมและสามารถวเิคราะห์

ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัองคป์ระกอบย่อยไดอ้ย่างครอบคลุมครบวงจร 

3. ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถงึ มทีกัษะในการถ่ายทอด นําเสนอขอ้มลู ขา่วสาร รวมถงึความสามารถ   

ในการใชภ้าษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การสือ่สาร 

4. เป็นมอือาชีพ หมายถงึ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในศาสตรว์ชิาชพีเป็นอยา่งด ีมทีกัษะความชาํนาญในการปฏบิตัิ

และประพฤตปิฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีอยา่งเคร่งครดั 

5. มีจิตสาธารณะ  หมายถงึ การตระหนกัรูแ้ละคาํนึงถงึสว่นรวม เป็นจติทีค่ดิสรา้งสรรค ์เป็นกุศล และมุง่ทาํกรรมด ี

เพือ่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃáº‹§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃáº‹§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ :                          ส่วนราชการท่ีจดัตัง้โดย      

                         พ.ร.บ. / กฎกระทรวง /  

                         ประกาศกระทรวง 

                         ส่วนราชการท่ีจดัตัง้เป็นการภายใน   

                         โดยสภามหาวิทยาลยั 

หมายเหตุ :  

- มหาวิทยาลยัประกาศจดัตัง้วิทยาลยัการจดัการ โดยมีผลบงัคบัใช้

ตัง้แต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2552  

สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

สภาวิชาการสภาวิชาการ  

สาํนักงานอธิการบดี 

สาํนักคณุภาพการศึกษา 

สาํนักสหกิจศึกษา 

กองบริหารทรพัยากร 

วาสุกรี 

 

คณะ สถาบนั สาํนัก 

ศิลปศาสตร ์

เทคโนโลยีการเกษตร 

และอตุสาหกรรมเกษตร 

วิศวกรรมศาสตรแ์ละ 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์

ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

บริหารธรุกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

 

วิทยาลยัการจดัการ 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจสอบภายใน 

สภาคณาจารย์และข้าราชการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

คณะกรรมการควบคุมภายในคณะกรรมการควบคุมภายใน

  

ส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 

วิทยบริการและ                 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิจยัและพฒันา 

กองบริหารทรพัยากร 

นนทบรีุ 

กองบริหารทรพัยากร 

สพุรรณบรีุ 

กองพฒันานักศึกษา 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบคุคล 

กองคลงั 

กองกลาง 
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§ºÃÔËÒÃâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ºÃÔËÒÃ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

อธิการบดี 

 

สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

สภาวิชาการ  สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนักงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการควบคมุภายใน 

รองอธิการบดี 

ผูช่้วยอธิการบดี 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนักงานอธิการบดี 
คณบดี  ผูอ้าํนวยการสถาบนั ผูอ้าํนวยการสาํนัก 

รองคณบดี ผูอ้าํนวยการกอง 
รองผูอ้าํนวยการ

สถาบนั 

รองผูอ้าํนวยการ

สาํนัก  
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ÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ (25 กรกฎาคม 2550 -  24 กรกฎาคม 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทยเ์กษม  วฒันชยั 

นายกสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 
  

 

 

 

 

 

 

ดร.สนุทร  อรุณานนทช์ยั 

อปุนายกสภามหาวิทยาลยั 
 

    

 

 

 

 

ดร.กจิจา  ใจเยน็ 

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                      

รศ.ดร.ชนะ  กสภิาร ์

ดา้นการศกึษา 

ดร.นรศิ วศนิานนทร ์            

ดา้นสงัคมศาสตร ์

ดร.นิพนธ ์ สรุพงษ์รกัเจรญิ      

ดา้นบรหิารงานบคุคล 

    

ดร.บุณยสทิธิ ์ โชควฒันา  

ดา้นเศรษฐศาสตร ์

     นายประภาส  ป่ินวเิศษ   

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี            

นางสาวพจมาน  เครอืพนัธุ ์

ดา้นงบประมาณและการเงนิ 

นายพชิยั  ถิน่สนัตสิขุ 

    ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                      

    

ดร.วรยัพร  แสงนภาบวร 

ดา้นการศกึษา 

นายสงขลา  วชิยัขทัคะ 

ดา้นกฎหมาย 

ดร.สชุาต ิ เมอืงแกว้ 

ดา้นการศกึษา 

นายอนนัต ์ ลีต้ระกลู                                 

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
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กรรมการสภามหาวิทยาลยัโดยตาํแหน่ง 

 

 

 

ผศ.จรยิา  หาสติพานิชกุล  

อธกิารบด ี

 

ผศ.นนทโชต ิ อุดมศร ี                                                                                                                                                  

ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากผูบ้ริหาร   
      

      

รศ.ดร. มณัฑนีย ์เศรษฐภกั 

รองอธกิารบด ี

 

ผศ.อรา่ม คุม้กลาง 

รองอธกิารบด ี

 

น.ส.สรุยีร์ตัน์ โงว้วฒันา           

รอง4

ผศ.ฐติมิา จโินวฒัน์ 

คณบด ี

 

อธกิารบด ี

 

นายสวุทิย ์วงษย์นื 

คณบด ี

นายดเิรก ฉิมชนะ 

ผูอ้าํนวยการ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากคณาจารยแ์ละข้าราชการ   

      

รศ.ชลุพีร ศลิวตัร น.ส.เกษสริ ิศกัดานเรศ นายสมชาย กลางวงษ์ ผศ.วลยัพร สนิสวสัดิ ์ ผศ.วา่ที ่ร.ต.ธนู ทดแทนค นางกลัยกร ขนุเอยีด 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั       ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยั   

                     

 ผศ.ดร.ศริกุิล คลอ่งคาํนวณการ น.ส.อไุรวรรณ สมบตัศิริิ      วา่ที ่ร.ต.วญิ� ูมัน่ธรรม 
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  ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ 

 
 

  

 

 

ผศ.จรยิา  หาสติพานิชกุล 

อธกิารบด ี

   

รศ.ดร.มณัฑนีย ์เศรษฐภกัด ี                   

รองอธกิารบด ี(วชิาการ) 

ผศ.อร่าม คุม้กลาง 

รองอธกิารบด ี(บรหิาร) 

นางสาวสรุยีร์ตัน์  โงว้วฒันา           

รอง4

 

อธกิารบด ี(แผนและงบประมาณ) 

  

ผศ.ยทุธนา  หรริกัษาพทิกัษ ์

4

ผศ.ดร.ศริกุิล  คล่องคาํนวณการ 

4รองอธกิารบด ี(วจิยั) 

รศ.สหายผล  มชีนึูก 

รองอธกิารบด ี(กจิการนกัศกึษา) รองอธกิารบด ี(กจิการสภามหาวทิยาลยั) 

   

ผศ.พมิลพรรณ  ธนารกัษ ์

4ผูช้ว่ยอธกิารบด ี 

4

นายพงศว์ทิย ์ วุฒวิริยิะ                                

ผูช้ว่ยอธกิารบด ี

(วชิาการ) (วเิทศสมัพนัธ)์ 

นางสาวอุไรวรรณ  สมบตัศิริ ิ

ผูช้ว่ยอธกิารบด ี

4

 

 

 

 

 

(การประชาสมัพนัธแ์ละการจดัหารายได)้ 
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คณบดี 
 

   

นายสวุทิย ์ วงษ์ยนื 

คณบดคีณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
 

ผศ.ฐติมิา  จโินวฒัน์ 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร 

นายไพศาล  บุรนิวฒันา 

คณบดคีณะบรหิารธุรกจิและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

   

ผศ.ดวงฤด ี ศุภตมิสัโร 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
 

รศ.นภทัร  วจันเทพนิทร ์

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์

และสถาปตัยกรรมศาสตร ์

นายอาคม  สระบวั 

คณบดคีณะศลิปศาสตร ์

ผูอ้าํนวยการสถาบนั/สาํนัก 
 

  

ผศ.ภณรตัน์  คชสทิธิ ์

ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิวชิาการ 

และงานทะเบยีน 

นายสวุุฒ ิ ตุม้ทอง 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  

นายดเิรก  ฉมิชนะ 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

 

นางสาวอุไรวรรณ  สมบตัศิริ ิ

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธกิารบด ี
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ผูอ้าํนวยการ  

 
   

ว่าที ่ร.ต.วญิ� ู มัน่ธรรม 

ผูอ้าํนวยการกองกลาง 

นางชลอ  หนูอนิทร ์

ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

นายพฒันพงศ ์ วรรณ์วไิล 

ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน 

   

นางสาวพชัราภรณ์  จนัทรฉ์าย 

ผูอ้าํนวยการกองบรหิารงานบคุคล 

นายชยัขรรค ์ ขวญัสอน 

ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศกึษา 

นายจริะวฒัน์  ใจอ่อนน้อม 

ผูอ้าํนวยการ 

กองบรหิารทรพัยากรนนทบรุ ี
    

นายสมชาย  กลางวงษ ์

ผูอ้าํนวยการ 

กองบรหิารทรพัยากรสพุรรณบรุ ี

นายอนนท ์ บชูาพนัธ ์

ผูอ้าํนวยการ 

กองบรหิารทรพัยากรวาสกุร ี

รศ.ประไพพรรณ  สทิธกุิล 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกัคณุภาพการศกึษา 

   

นายดาํเนิน  ไชยแสน 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกัสหกจิศกึษา 

ผศ.สวุชัร  ภทัรกุลพงษ ์

ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

ตรวจสอบภายใน 
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งบประมาณ  

มหาวทิยาลยัใชห้ลกับรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน โดยกาํหนดเป้าหมายทีจ่ะใหม้กีารใชง้บประมาณอยา่งมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2553  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดร้บัจดัสรรงบประมาณทัง้สิน้ 724,318,120 บาท 

โดยเป็นงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 577,746,900 บาท (79.76 %) งบประมาณเงนิผลประโยชน์ (เงนิรายได)้ 146,571,220 บาท 

(20.24 %)      

 

จาํนวนงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามประเภทงบรายการ 
 

งบรายการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

จาํนวนเงิน (บาท)  รอ้ยละ 

งบบคุลากร 155,417,900 26.90 

งบดาํเนินงาน 106,554,800 18.44 

งบลงทุน 179,444,500 31.06 

เงนิอุดหนุน 59,569,700 10.31 

รายจา่ยอืน่ 76,760,000 13.29 

รวมทัง้ส้ิน 577,746,900 100.00 

 

จาํนวนงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามผลผลิต 

ผลผลิต 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

จาํนวนเงิน (บาท) รอ้ยละ 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 120,331,800 20.83 

ผูไ้ดร้บัทนุตามโครงการทนุพฒันาอาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา - - 

ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 5,959,000 1.03 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 438,991,800 75.98 

ผลงานทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 1,950,000 0.34 

ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี 5,778,300 1.00 

ผลงานวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ 4,736,000 0.82 

รวมทัง้ส้ิน 577,746,900 100.00 
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จาํนวนงบประมาณเงินผลประโยชน์ (เงินรายได้) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามประเภทงบรายการ 
 

งบรายการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

จาํนวนเงิน (บาท)  รอ้ยละ 

งบบคุลากร 42,250,440 28.83 

งบดาํเนินงาน 39,028,180 26.63 

งบลงทุน 3,233,000 2.21 

งบอุดหนุน 6,838,670 4.67 

งบรายจา่ยอืน่ 11,091,140 7.57 

โครงการงานฟารม์ 787,500 0.54 

รายไดห้อพกัสวสัดกิารนกัศกึษา 1,560,000 1.06 

สมทบคา่ไฟฟ้ามหาวทิยาลยั 6,752,240 4.61 

เงนิสมทบกองทุนวจิยัฯ 6,344,240 4.33 

สมทบกองทุนสหกจิศกึษา 545,790 0.37 

งบกลางหน่วยงาน 28,140,020 19.20 

รวมทัง้ส้ิน 146,571,220 100.00 

 

จาํนวนงบประมาณเงินผลประโยชน์ (เงินรายได้)  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามผลผลิต 
 

ผลผลิต 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

จาํนวนเงิน (บาท)  รอ้ยละ 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 36,246,390 24.73 

ผูไ้ดร้บัทนุตามโครงการทนุพฒันาอาจารยแ์ละบคุลากรทางการศกึษา - - 

ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 949,600 0.65 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 64,163,040 43.78 

ผลงานทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 689,000 0.47 

ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี - - 

ผลงานวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้ 393,400 0.27 

โครงการงานฟารม์ 875,000 0.60 

รายไดห้อพกัสวสัดกิารการนกัศกึษา 5,200,000 3.55 

เงนิสมทบคา่ไฟฟ้ามทรส. 6,752,240 4.61 

เงนิสมทบกองทนุวจิยัฯ 6,344,240 4.33 

สมทบกองทุนสหกจิศกึษา 545,790 0.37 

งบกลางหน่วยงาน 24,412,520 16.66 

รวมทัง้ส้ิน 146,571,220 100.00 
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ในสว่นของการหารายไดแ้ละการบรหิารทรพัยส์นิ  มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามสาํคญัเพือ่ใหม้รีายไดเ้พิม่  

(Income Generation) จากรายไดห้ลกัของมหาวทิยาลยัหรอืรายไดป้ระจาํทีไ่ดร้บัจดัสรรจากแหล่งรายไดห้ลกัของมหาวทิยาลยั  

และบรหิารทรพัยากรของมหาวทิยาลยัทีม่อียูจ่าํกดัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ จงึไดก้าํหนดโครงสรา้งของมหาวทิยาลยัใหม้ฝีา่ย

หารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิไวใ้นกองกลาง สาํนกังานอธกิารบดี ใหม้บีทบาทหน้าทีใ่นการบรหิารทรพัยส์นิดา้นอาคารสถานที่

และการสรา้งผลติภณัฑเ์พือ่การหารายได ้ทาํแผนการตลาด ดาํเนินการดา้นการตลาดเพือ่การหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิ  

ทาํฐานขอ้มลูทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดข้องมหาวทิยาลยั จดัการสทิธปิระโยชน์จากทรพัยส์นิและไดแ้ต่งตัง้บคุลากรให้

ดาํเนินการหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิ ดงัต่อไปน้ี 

• รบันโยบายจากสภามหาวทิยาลยั  เกีย่วกบัแนวทางการหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิโดยยดึหลกั

สาํคญั คอื ลดการสญูเสยี  และการเพิม่ชอ่งทางการหารายได้  เริม่ดว้ยการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร

การเงนิและทรพัยส์นิ  โดยมอุีปนายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธานคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการ

ชดุน้ีจะมหีน้าทีก่าํกบัดแูล ระบบการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

• ดาํเนินการสาํรวจขอ้มลูการ หารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิ ในศนูยพ์ืน้ทีท่ ัง้ 4 แห่งของมหาวทิยาลยั เพือ่ให้

ทราบถงึการหารายได้  และการบรหิารทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั  

• ดาํเนินการสาํรวจทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นอาคารสถานทีแ่ละเครือ่งมอื อุปกรณ์ต่างๆ เพือ่นํามา

เป็นฐานขอ้มลู  ในการหารายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลยัและใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิใหคุ้ม้คา่  

• จดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั  ทกุศนูยพ์ืน้ที่  ทัง้ดา้นทีด่นิสิง่ก่อสรา้ง  และทรพัยากรบุคคล  

• ดาํเนินการลดตน้ทนุ ในการบรหิารการเงนิ  โดยรวบรวมเงนิรายไดท้ีม่อียูเ่พือ่นําไปจดัซือ้หอพกัคนืเพือ่

ไม่ให้มหาวทิยาลยั ตอ้งเป็นภาระในการจา่ยคา่ดอกเบีย้เงนิกูส้รา้งหอพกัในอตัราทีส่งูและระยะเวลายาวนาน

อกีต่อไป ทัง้น้ีโดยคาํแนะนําและความชว่ยเหลอืเป็นอยา่งดจีากประธานคณะกรรมการบรหิารการเงนิ

และทรพัยส์นิ ของมหาวทิยาลยั ในการตดิต่อประสานงานกบัสถาบนัการเงนิ (เจา้หน้ี) จนสามารถชาํระหน้ี

ไดก่้อนกาํหนด  โดยไมต่อ้งเสยีค่าธรรมเนียม  

• ดาํเนินการจดัระบบและกาํหนด ระเบยีบการเชา่พืน้ทีเ่พือ่ธรุกจิของภาคเอกชน เชน่ เชา่พืน้ทีต่ดิตัง้ตูเ้อทเีอม็ 

ป ัม๊น้ํามนั  รา้นคา้  เป็นตน้  

• ดาํเนินการจดัระบบการฝากเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั กบัสถาบนัการเงนิทีม่ ัน่คงในรปูแบบของการ

ลงทุนทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อเพิม่รายไดอ้กีช่องทางหน่ึงใหก้บัมหาวทิยาลยัตามคาํแนะนําของ

คณะกรรมการ บรหิารการเงนิฯ  

การพฒันาระบบกายภาพของมหาวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัมสีถานศกึษาทัง้  4 พืน้ที่ ต่างกม็ปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนานโดยเฉพาะศนูยห์นัตรามอีายุ

มากกวา่ 70 ปี สภาพของสิง่ก่อสรา้งและสภาพแวดลอ้มต่างๆ  ภายในแต่ละศนูย์  สว่นใหญ่อยูใ่นภาวะชาํรุดทรุดโทรม

ตอ้งการการพฒันาทางดา้นกายภาพค่อนขา้งมาก ในชว่งเริม่ตน้ของการเป็นมหาวทิยาลยัจงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการวางผงัแมบ่ท

ของมหาวทิยาลยัทัง้  4 พืน้ทีโ่ดยมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก  เป็นทีป่รกึษา  เพือ่ทาํหน้าทีจ่ดัทาํแผนแมบ่ทการพฒันาดา้น

กายภาพของมหาวทิยาลยั ต่อมาหลงัจากทีม่หาวทิยาลยัมสีภามหาวทิยาลยัตามกฎหมายของมหาวทิยาลยัเรยีบรอ้ยแลว้  

สภามหาวทิยาลยัโดยทา่นนายกสภามหาวทิยาลยักไ็ดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ ผงัแมบ่ทชดุใหม่  โดยมกีรรมการชดุเดมิ

บางสว่นและมกีรรมการผูท้รงคุณวฒุจิากสภามหาวทิยาลยัเป็นประธานคณะกรรมการและเพิม่ผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอก  

คณะกรรมการชดุใหมน้ี่ไดร่้วมกนัจดัทาํผงัแมบ่ทของพืน้ทีท่ ัง้  4 ศนูย์ กาํหนดลาํดบัความสาํคญัของพืน้ทีแ่ละสิง่ก่อสรา้ง     

ทีต่อ้งปรบัปรุงใหม่ เพื่อของบประมาณก่อสรา้งใหม่และหรอืปรบัปรุงใหม่ 
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รายละเอียดโครงการก่อสรา้งท่ีได้รบัการจดัสรร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553  

ท่ี ช่ือโครงการ/งาน ระยะเวลา 

งบประมาณรวม 

ท่ีได้รบัจดัสรร 

(บาท) 

งบประมาณ

ประจาํปี พ.ศ.2553  

(บาท) 

หมายเหต ุ

 ผลผลิตผูส้าํเรจ็การศึกษาด้านสงัคมศาสตร ์  89,577,183 21,060,000  

1 อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารดา้นภาษาและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ พรอ้มครุภณัฑ ์ 

(อาคาร 10 ชัน้) 

2552 - 2554 89,577,183 21,060,000 ศนูยน์นทบรุ ี

ผลผลิตผูส้าํเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 448,889,000 158,384,500  

1 อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ   

(อาคาร 10 ชัน้) 

2551 - 2554 198,999,000 97,183,000 ศนูยห์นัตรา 

2 อาคารเรยีนรวมและเอนกประสงคพ์รอ้ม

ครุภณัฑ ์(อาคารหอประชมุใหญ่และอาคาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

2552 - 2554 249,890,000 61,201,500 ศนูยห์นัตรา 

รวม 3 รายการ  538,466,183 179,444,500  
   

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อพฒันาสู ่E-University 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิดาํเนินการภายใตแ้ผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ 

ระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) โดยในแผนดงักล่าวไดก้าํหนด  การดาํเนินงานในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และวทิยบรกิาร  เพือ่กา้วสูก่ารเป็น e-University ภายใตก้ารจดัทาํแผนแมบ่ทดา้นวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

            1. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.  งานเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์

   1. ชว่งเดอืนธนัวาคม 2552 - กนัยายน 2553 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดม้กีารจดัสรรวงจรเชือ่มต่อ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอรส์าํหรบัมหาวทิยาลยัทุกแห่งดว้ยความเรว็ 1 Gbps สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จงึได้

ทาํการปรบัความเรว็การเชือ่มต่อเครอืขา่ยระหวา่งวทิยาเขตเป็นความเรว็ 50 Mbps เพือ่รองรบัปรมิาณการใชง้านที่เพิ่มขึน้ 

2. การพฒันาระบบยนืยนัตวัตนในการใชง้านอนิเตอรเ์น็ต 

 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศตอ้งจดัทาํระบบยนืยนัตวับคุคล  และระบบเกบ็ขอ้มลูจราจร

คอมพวิเตอร์  โดยมกีารจดัเกบ็บญัชผีูใ้ชง้านใน  Active Directory เป็นการลงทะเบยีนผูใ้ชง้านทัง้ในสว่นของอาจารย์

เจา้หน้าที ่นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบับรกิารหรอืผูม้าเยอืนของมหาวทิยาลยั ทัง้น้ีเมือ่ผูใ้ชง้านเริม่ออกอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งป้อนบญัชรีายชือ่

และรหสัผ่านที่  Authenticate Gateway ก่อนใชง้านอนิเตอรเ์น็ต  ขอ้มลูการจราจรคอมพวิเตอรท์ี่  Firewall และการใชง้าน

บรกิารบน Web Server E-Mail Server จะถกูรวบรวมและเขา้รหสัขอ้มลูเกบ็เขา้ไวใ้นเครือ่ง Log Management ซึง่ในระบบ 

Log Management จะมดีว้ยกนัสองระบบ คอื สว่นทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูตาม พรบ. และสว่นทีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ารใชง้าน

อนิเตอรเ์น็ตของผูใ้ชง้าน 

                       3. ไดท้าํการจดัหาอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัของระบบเครอืขา่ย ในสว่นของ Firewall ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 - 2550 

โดยในสว่นของศนูยพ์ืน้ทีจ่ะมปีระสทิธภิาพรองรบัปรมิาณขอ้มลูอยูท่ี่ 600 Mbps และทีศ่นูยก์ลางอยูท่ ี่ 1 Gbps ซึง่คาดว่าจะเพยีงพอ

สาํหรบัการใชง้านไดอ้ยา่งน้อย 5 ปี 
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ข. งานพฒันาฐานข้อมูลกลาง  

   1. การใชท้รพัยากรเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยใหม้คีวามคุม้ค่า โดยการใชเ้ทคโนโลย ี Virtual Machine 

ในการจาํลองเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย ทาํใหส้ามารถมเีครือ่งบรกิารทีม่ากกวา่เครือ่งแมข่า่ยจรงิ ทัง้น้ีไดมุ้ง่เน้นการใชโ้ปรแกรมฟรขีอง 

VMware Hypervisor และ Microsoft Hyper-V server 2008 ทาํใหไ้มเ่กดิคา่ใชจ้า่ยดา้นซอฟตแ์วร ์และลดการใชพ้ลงังาน 

ประหยดัคา่ไฟฟ้าในหอ้งศนูยก์ลางเครอืขา่ย 

ค. งานพฒันาระบบการบริการผา่น Web 

 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหน่วยงานนําร่องทีนํ่าระบบเทคโนโลยมีาเป็นเครือ่งมอื

ชว่ยพฒันาระบบการบรหิารจดัการเน่ืองจากสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มพีืน้ทีบ่รกิารทัง้หมด  4 ศนูยพ์ืน้ที่ 

6 จดุบรกิาร ซึง่ตอ้งนําเทคโนโลยมีาชว่ยในการเพิม่ประสทิธภิาพดงัน้ี  

• การรบั-สง่เอกสาร ผ่านระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(e-doc)  

• ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์  (e-mail) โดยบคุลากรทกุทา่นจะตอ้งเปิด  e-mail ทกุวนั เพือ่รบัขอ้มลู  

ขา่วสารทีแ่จง้ใหท้ราบหรอืเร่งด่วน  

• ระบบโทรศพัทผ่์านระบบเครอืขา่ย (VOIP) เป็นระบบทีบุ่คลากรของสาํนกัฯ  ใชใ้นการตดิต่อสือ่สารกนั

ในระหวา่งการปฏบิตังิาน เพือ่ลดคา่โทรศพัทท์างไกล  

• พฒันาระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครอืขา่ย (Video Conference) สาํหรบัการประชมุกลุ่มยอ่ย ในกลุ่มงาน 

ในงานทีป่ฏบิตัเิหมอืนกนัทัง้ 4 ศนูย ์เพือ่ลดเวลาการเดนิทางของเจา้หน้าที ่ 

• ระบบบนัทกึภาระงานบคุลากร โดยทีบ่คุลากรทกุทา่นจะตอ้งบนัทกึผลการปฏบิตังิานผา่นระบบ Online ทกุวนั 

เพือ่การตดิตามงานของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน  

• ระบบแจง้ซ่อมผ่านระบบเครอืขา่ย  เป็นแจง้ซ่อม -บาํรุง คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยเพือ่การบรหิาร

จดัการเวลาในการบรกิารของเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ  

• ระบบรายงานสถานะเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์  เป็นระบบทีใ่ชส้าํหรบัตรวจสอบสถานะของเครอืขา่ย

คอมพวิเตอรท์ัง้ 4 ศนูย ์เพือ่สะดวกในการบรหิารจดัการระบบเครอืขา่ย  

• ระบบหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส์  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงานหอ้งสมดุทีเ่หมอืนกนั  

ทัง้ 4 ศนูยพ์ืน้ที ่ 

• ระบบการบรหิารจดัการความรู้  เป็นระบบทีใ่ชส้าํหรบับนัทกึความรู้  และประสบการณ์ของบคุลากร

ในสาํนกัฯ ซึง่สามารถนําแนวทางมาปรบัใชใ้นการพฒันางานของตนเองทีร่บัผดิชอบได ้ 
 

2 งานด้านวิทยบริการ 

ก. งานพฒันาอาคารวิทยบริการ  

   สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศไดพ้ฒันาและปรบัปรุงทางดา้นกายภาพเพือ่สรา้ง

บรรยากาศในการเรยีนรูแ้ละรองรบัการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม โดยในช่วงทีผ่่านมาจนถงึปจัจบุนัมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. ปรบัปรุงอาคารวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ศนูยน์นทบรุ ีศนูยว์าสกุร ี

   2. ปรบัปรุงสภาพบรรยากาศภายในอาคาร วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ 4 ศนูย ์
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ข. งานพฒันาห้องสมุดอตัโนมติั  

1. พฒันาระบบการจดัหาหนงัสอืและรวมศนูย์ เพือ่ลดความซํา้ซอ้นในการสัง่ซือ้และยงัสามารถเพิม่รายการ

หนงัสอืใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ 

 

ปี 2551 มหีนงัสอืภาษาไทย 169,065 เล่ม 

 ภาษาต่างประเทศ   11,828  เล่ม 

 รวม 180,892 เล่ม 

ปี 2552 ดาํเนินการจดัซือ้เพิม่ 1,500 เล่ม 

 รวม 182,393 เล่ม 

ปี 2553 มหีนงัสอืภาษาไทย 178,884 เล่ม 

 ภาษาต่างประเทศ   14,674  เล่ม 

 รวม 193,558 เล่ม 

 ค.  งานพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

  1. โครงการความร่วมมอืการผลติรายการการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม วงัไกลกงัวล  

โครงการน้ีทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์เป็นหน่วยงานหลกัในการบรหิารจดัการ  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ โดยสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหน่วยงานในการผลติรายการ 

สง่ตามผงัรายการออกอากาศ ไดด้าํเนินการจดัการผลติรายการไปแลว้จาํนวน 4 รายวชิาๆ ละ 16 ตอน  

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

1. วชิาฟิสกิสพ์ืน้ฐาน  อาจารยผ์ูส้อน : นายสชุาต ิขนัธบตุร  

2. วชิานิเวศวทิยา   อาจารยผ์ูส้อน : ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรภีานนท ์ 

  คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

3. วชิาการผลติเหด็  อาจารยผ์ูส้อน : ผศ.ดร.รววีรรณ เดือ่มขนัมณี  

4. วชิาการวางแผนการทดลองทางการเกษตร  อาจารยผ์ูส้อน : ผศ.วส ุสนัตมิติร 

 ง. งานด้านบริหารและการจดัการ 

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมกีารดาํเนินงานดา้นการบรหิารจดัการร่วมกบัสาํนกัวทิยบรกิาร

และเทคโนโลยสีารสนเทศในภายใตแ้ผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) 

โดยในแผนดงักล่าวไดก้าํหนด  การดาํเนินงานในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยบรกิารเพือ่กา้วสูก่ารเป็น           

e-University โดยจดัทาํแผนแมบ่ทดา้นวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ปีการศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สวุรรณภมู ิมบีคุลากรทัง้สิน้ 1,076 คน จาํแนกตามประเภท

บคุลากร บคุลากรสายวชิาการ จาํนวน 582 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 494 คน 

 โดยมสีดัสว่นบคุลากรสายวชิาการ : บุคลากรสายสนบัสนุน = 54 : 46 

บุคลากรจาํแนกตามหน่วยงานและสายงาน 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 84 17 101 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 72 28 100 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 164 35 199 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 92 17 109 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 90 20 110 

ศลิปศาสตร ์ 80 14 94 

สาํนกังานอธกิารบด ี - 289 289 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 50 50 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน - 14 14 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน - 3 3 

สถาบนัวจิยัและพฒันา - 7 7 

รวม 582 494 1,076 

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 

 

บุคลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามประเภท 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 

ประเภทบคุลากร 

รวม 
ข้าราชการ

พลเรือน 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

พนักงาน

ราชการ 

ลกูจา้ง 

ประจาํ 

ลกูจา้ง

ชัว่คราว 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 49 17 1 - 17 84 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 58 9 3 - 2 72 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 83 45 1 - 35 164 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 47 29 1 - 15 92 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 70 18 1 - 1 90 

ศลิปศาสตร ์ 37 24 3 2 14 80 

รวม 344 142 10 2 84 582 

รอ้ยละ 59.11 24.40 1.72 0.35 14.44  

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 
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บุคลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 
วฒิุการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 2 57 25 84 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 7 58 7 72 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 131 28 164 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 8 74 10 92 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 4 74 12 90 

ศลิปศาสตร ์ 3 58 19 80 

รวม 29 452 101 582 

รอ้ยละ 4.99 77.67 17.36  

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 

 

บุคลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามตาํแหน่งทางวิชาการ 

คณะ รองศาสตราจารย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ อาจารย ์ รวม 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 2 18 46 66 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 7 38 22 67 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 35 91 128 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 1 16 59 76 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 2 15 71 88 

ศลิปศาสตร ์ 1 19 41 61 

รวม 15 141 330 486 

รอ้ยละ 3.09 29.01 67.90  

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 

 

บุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 
วฒิุการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ตํา่กว่าปริญญาตรี รวม 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม - 7 10 17 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - 6 22 28 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 32 3 35 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 12 5 17 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - 10 10 20 

ศลิปศาสตร ์ - 12 2 14 

สาํนกังานอธกิารบด ี 13 139 137 289 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 28 22 50 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 2 7 5 14 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน 1 2 - 3 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 2 5 - 7 

รวม 18 260 216 494 

รอ้ยละ 3.65 52.64 43.73  

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 
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บุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามประเภทบุคลากร 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 
ข้าราชการ 

พลเรือน 

พนักงาน 

มหาวิทยาลยั 

พนักงาน 

ราชการ 

ลกูจา้ง 

ประจาํ 

ลกูจา้ง 

ชัว่คราว 
รวม 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม - - 4 1 12 17 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - 2 4 10 12 28 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 2 3 - 30 35 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 3 4 - 10 17 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - 2 - - 18 20 

ศลิปศาสตร ์ - 2 2 - 10 14 

สาํนกังานอธกิารบด ี 31 54 9 68 127 289 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 12 - 2 35 50 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 2 5 - 2 5 14 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน 1 1 - - 2 3 

สถาบนัวจิยัและพฒันา - 4 - - 3 7 

รวม 35 86 26 83 264 494 

รอ้ยละ 7.09 17.41 5.27 16.70 16.81 

 ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 
 

 

¤³Ð·Õèà»�´ÊÍ¹ 
คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

จดัการศกึษาเพือ่พฒันาบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามสามารถทัง้ทางดา้นครุศาสตร ์และดา้นวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิรวมถงึการสรา้งและพฒันาทกัษะในการถ่ายทอดความรู ้ทกัษะทางการสอน และการมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ี 

เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษา สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ ศนูยส์พุรรณบรุ ีเลขที่ 450 หมู ่6 ถนนสพุรรณบุรี 

ตาํบลยา่นยาว อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี72130  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร  

จดัการเรยีนการสอน โดยเน้นการผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความสามารถและทกัษะในการนําเทคโนโลยใีนดา้นต่างๆ 

มาประยกุตใ์ช ้เพือ่การพฒันาศกัยภาพในงานเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อกีทัง้สามารถดาํเนินการเชงิธรุกจิ

และปฏบิตังิานในหน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ียงัสนบัสนุนใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสคน้ควา้ในรปูแบบของการทาํวจิยั

และการใหบ้รกิารทางวชิาการทีต่รงตามความตอ้งการของสงัคมดว้ย 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยูท่ีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา เลขที ่60 หมู ่ 3 ตาํบลหนัตรา 

อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 
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คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จดัการเรยีนการสอน โดยมุง่เน้นใหน้กัศกึษาไดนํ้าทฤษฎไีปประยกุตใ์ช ้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานในภาคธรุกจิ

ทัง้ในดา้นการบญัช ีการเงนิ การตลาด และการบรหิารและจดัการองคก์ร โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนการพฒันางาน

ดา้นโปรแกรมและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เพือ่ใชใ้นงานดา้นการบรหิารจดัการทางธรุกจิและการพฒันางานบรกิารของ

หน่วยงานต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

สาํนักงานคณบดี  ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ  ศนูยว์าสกุร ีเลขที่  19 หมู่ 3 ถนนอูท่อง 

ตาํบลทา่วาสกุร ีอาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000  

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 จดัการเรยีนการสอน เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีวามรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทัง้ดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิโดยมี

การพฒันาและจดัทาํหลกัสตูร ทีต่อบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน และตลาดแรงงานทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต เพือ่ให้

นกัศกึษาไดป้ฏบิตัจิรงิ สามารถวเิคราะห ์วจิยั ทางดา้นวทิยาศาสตรด์ว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั รวมทัง้มคีวามสามารถบรหิาร

จดัการและบาํรุงรกัษาสภาพแวดลอ้มทีท่นัต่อโลกวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

สาํนักงานคณบดี  ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ ศนูยห์นัตรา เลขที ่60 หมู ่3 ตาํบลหนัตรา 

อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 จดัการเรยีนการสอนใหบ้ณัฑติมคีวามรู้ มคีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบัการประดษิฐ ์คดิคน้ พฒันา ออกแบบ การนําเสนองาน 

การควบคมุงาน และการตรวจสอบงานดา้นวศิวกรรมศาสตรใ์นสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งตามมาตรฐานของสภาวศิวกร โดยการ

ประยกุตห์ลกัการทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยต่ีางๆ มาใชใ้หม้ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ 

นอกจากน้ียงัผลติบณัฑติดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์ใหม้คีวามเชีย่วชาญในดา้นเทคโนโลยสีถาปตัยกรรม มคีวามโดดเด่น   

ในดา้นการออกแบบ และการนําเสนองานดว้ยระบบมลัตมิเีดยี 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ  ศนูยน์นทบรุ ีเลขที่ 7/1 ถนนนนทบรุี 1

ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี11000  

คณะศิลปศาสตร ์ 

  ดา้นการเรยีนการสอนและพฒันางาน อยา่งต่อเน่ืองดว้ยการบรกิาร การเรยีนการสอนในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 

ใหก้บันกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิเพือ่การสือ่สารสากลในทกุสาขาวชิานอกจากนัน้ยงัผลติบณัฑติ

ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ในการสือ่สารภาษาต่างประเทศ  และการบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่วโดยมกีารฝึกงานในสถาน

ประกอบการจรงิเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูด้า้นภาษา ทัง้ดา้นการฟงั การพดู การอ่านและการเขยีนรวมทัง้ทกัษะการใหบ้รกิาร

ต่าง  ๆอยา่งมอือาชพี   

สาํนักงานคณบดี  ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ ศนูยห์นัตรา เลขที ่60 หมู ่3 ตาํบลหนัตรา 

อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000  

วิทยาลยัการจดัการ 

เป็นหน่วยงานทีมุ่ง่มัน่ในการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาโท M.B.A. ใหแ้ก่นกับรหิารทัง้ภาครฐัและเอกชน 

มาตัง้แต่ปี 2549 ในปี 2554 น้ีกาํลงัเปิดรบัสมคัรเป็นรุ่นที ่6 โดยเป้าหมายของหลกัสตูรมุง่มัง่เน้นการเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนั และมุ่งทีจ่ะสรา้ง CEO มอือาชพี ใหส้ามารถทาํงานไดใ้นองคก์รทกุประเภท  

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ  ศนูยว์าสกุร ีเลขที่  19 หมู่ 3 ถนนอูท่อง 

ตาํบลทา่วาสกุร ีอาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 
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หลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2553 เปิดสอน 6 คณะ 40 หลกัสตูร คอื ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 11 หลกัสตูร 

ระดบัปรญิญาตร ี28 หลกัสตูร และระดบัปรญิญาโท 1 หลกัสตูร 
 

หลกัสูตร ประจาํปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามคณะและระดบัการศึกษา 
 

คณะ หลกัสตูร ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

  

  

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู   4 - - 

ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ - 4 - 

อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ   - 3 - 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร                       

และอตุสาหกรรมเกษตร 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู   1 - - 

วทิยาศาสตรบณัฑติ   - 5 - 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู   6 - - 

บรหิารธุรกจิบณัฑติ   - 5 - 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ   - - 1 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วทิยาศาสตรบณัฑติ   - 3 - 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์                                  

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ   - 5 - 

สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ   - 1 - 

คณะศิลปศาสตร ์ ศลิปศาสตรบณัฑติ   - 2 - 

รวม 11 28 1 
 

หลกัสูตร ประจาํปีการศึกษา 2553 จาํแนกตามคณะ ระดบัการศึกษา สาขาวิชาและศนูย ์
 

คณะ หลกัสตูร สาขา หนัตรา วาสกุรี นนทบรีุ สพุรรณบรีุ 

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

ปวส. -สาขาวชิาชา่งไฟฟ้า     

 -สาขาวชิาชา่งยนต ์     

 -สาขาวชิาชา่งอเิลก็ทรอนกิส ์     

 -สาขาวชิาเทคนคิอุตสาหกรรม     

ปรญิญาตร ี

ค.อ.บ. ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ 

 -สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล     

 -สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า      

 -สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็โทรนิกสแ์ละโทรคมนาคม       

 -สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ     

อส.บ. อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ 

 -สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกล     

 -สาขาวชิาเทคโนโลยโีทรคมนาคม     

 -สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหการ     

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

ปวส. -สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร     
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คณะ หลกัสตูร สาขา หนัตรา วาสกุรี นนทบรีุ สพุรรณบรีุ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอตุสาหกรรมเกษตร 

ปรญิญาตร ี

วท.บ. วทิยาศาสตรบณัฑติ 

 -สาขาวชิาพชืศาสตร ์     

 -สาขาวชิาประมง     

 -สาขาวชิาสตัวศาสตร ์     

 -สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร       

 -สาขาวชิาเกษตรกลวธิาน       

คณะบริหารธรุกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

ปวส. -สาขาวชิาการบญัช ี     

 -สาขาวชิาการตลาด      

 -สาขาวชิาการจดัการ     

 -สาขาวชิาการเลขานุการ     

 -สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุ์รกจิ     

 -สาขาวชิาการเงนิ     

ปรญิญาตร ี

บธ.บ. บรหิารธุรกจิบณัฑติ 

 -สาขาวชิาการจดัการ      

 -สาขาวชิาการบญัช ี     

 -สาขาวชิาการตลาด     

 -สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ     

วท.บ. วทิยาศาสตรบณัฑติ 

 -สาขาวชิาการบรหิารธุรกจิเกษตร     

ปรญิญาโท 

บธ.ม. บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

 -บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ     

คณะวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

ปรญิญาตร ี

วท.บ. วทิยาศาสตรบณัฑติ 

 -สาขาวชิาเคม ี     

 -สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์     

 -สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ     

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ปรญิญาตร ี     

วศ.บ. วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ     

 -สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ     

 -สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม     

 -สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล     

 -สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า     

 -สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา     

สถ.บ. สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ 

 -สาขาวชิาสถาปตัยกรรม     

คณะศิลปศาสตร์ ปรญิญาตร ี

ศศ.บ. ศลิปศาสตรบณัฑติ 

 -สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล     

 -สาขาวชิาการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม     

ขอ้มลู ณ  29 กรกฎาคม 2553 สาํนกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
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Œ́Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµºÑ³±Ôµ 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์   :   เรง่ผลิตและพฒันากาํลงัคนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

 เป้าประสงค ์  :  

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

2. เพื่อผลติกาํลงั คนดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

กลยุทธ ์ :  
1. ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพเพิม่ขึน้ 

2. สง่เสรมิสนบัสนุนและจดัการศกึษา  ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและเพิม่โอกาสทาง         

การศกึษาใหแ้ก่ประชาชน 

3. พฒันานกัศกึษาใหม้คีุณภาพและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

  

1. 1. การจดัการศึกษา  

ปีการศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมุง่เน้นทีจ่ะผลตินกัศกึษาทีม่คีณุภาพและ

ประสทิธภิาพ มคีวามรู ้ความสามารถทางดา้นวชิาการทางมหาวทิยาลยัจงึมกีารจดัการศกึษา เพือ่พฒันาคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีหม้คีุณภาพ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีในระดบัสากล ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ  

สามารถประกอบอาชพีไดอ้ยา่งมมีาตรฐานทดัเทยีมในระดบันานาชาต ิและเป็นพลเมอืงดทีีเ่ป็นทีพ่ึง่แก่สงัคมไทยในอนาคต  

ปจัจุบนัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดัการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ระดบั คอื 

1.1  การจดัการศกึษาระดบัตํ่ากวา่ปรญิญา รบัผูจ้บการศกึษาจากผูจ้บ ม.6 หรอื ปวช. เขา้ศกึษาในระดบั ปวส. 

ใชเ้วลาเรยีน  2 - 3 ปี 

1.2  การจดัการศกึษาระดบัปรญิญา รบัผูจ้บการศกึษาจากผูจ้บ ม.6, ปวช. ปวส. อนุปรญิญาและปรญิญาตร ีดงัน้ี 

  1.2.1 ) ปรญิญาตร ีรบัผูจ้บ ปวช. หรอื ม.6 ใชเ้วลาเรยีน 4 ปี และ 5 ปี 

  1.2.2) ปรญิญาตรเีทยีบโอน รบัผูจ้บ ปวส. หรอืเทยีบเทา่ใชเ้วลาเรยีน 2 ปี ถงึ 3 ปีครึง่ 

  1.2.3) ปรญิญาโท รบัผูจ้บปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ใชเ้วลาเรยีน 2 ปี 

2. การรบันักศึกษา ในปีการศกึษา 2553 มกีารรบันกัศกึษาเขา้ศกึษา 2 ประเภท คอื 

2.1 การรบันกัศกึษาโดยวธิรีบัตรง 

 2.1.1) โดยระบบการสอบคดัเลอืกของมหาวทิยาลยัจดัใหม้กีารสมคัรสอบหลาย ๆ ทาง เชน่ สมคัรทางอนิเตอรเ์น็ต 

สมคัรทางไปรษณีย ์และสมคัรดว้ยตนเองทีม่หาวทิยาลยัใน 4 พืน้ทีจ่ดัการศกึษา  

 2.1.2) นกัศกึษาประเภทโควตา 

 -  โควตานกัศกึษาเรยีนดี กาํหนดไวโ้ดยใชโ้ควตาสาํหรบันกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนระดบัคะแนน 2.5 ขึน้ไป ใน 5 คณะ 

ยกเวน้คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์กาํหนดระดบัคะแนน 2.75 ขึน้ไป  

 -  โควตานกัศกึษาทีม่คีวามสามารถพเิศษ เชน่ นกักฬีา นกัดนตร ีนกัรอ้ง ทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิในระดบัประเทศ 

หรอืระดบัชาต ิ 

 -  โ รงเรยีนในพืน้ทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยั ทีม่กีารลงนามความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัเป็นผูค้ดัสรรนกัศกึษาทีเ่รยีนดี 

กจิกรรมเด่น สง่มาใหม้หาวทิยาลยั  

 2.2 การรบัเขา้ศกึษาโดยผ่านระบบ Admission ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
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3. 3. นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 นักศึกษา ปีการศึกษา 2553 

3.1 นักศึกษาใหม่ 

 

ปีการศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิรบันกัศกึษาใหมท่ัง้สิน้ จาํนวน 4,450 คน เป็นนกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตรมีากทีส่ดุ 3,550 คน (79.78%) รองลงมาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  (ปวส.) 867คน (19.48%) และ

ระดบัปรญิญาโทน้อยทีส่ดุ 33 คน (0.74%) 

คณะทีม่จีาํนวนนกัศกึษาใหมม่ากทีส่ดุ คอื คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2,672 คน (60.04 %) 

รองลงมาคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์590 คน (13.26%) คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 518 คน (11.64 %) 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 274 คน (6.16%) คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี225 คน (5.06%) และ

คณะศลิปศาสตรม์จีาํนวนนกัศกึษาใหมน้่อยทีส่ดุ 138 คน (3.10%) 

3.2 นักศึกษาทัง้ส้ิน  

 
ปีการศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมนีกัศกึษาทัง้สิน้ จาํนวน 12,283 คน เป็นนกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตรมีากทีส่ดุ 9,815 คน (79.91%) รองลงมาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 2 ,194 คน (17.86%) และ

ระดบัปรญิญาโทน้อยทีส่ดุ 274 คน (2.23%) 

คณะทีม่จีาํนวนนกัศกึษามากทีส่ดุ คอื คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ  6,742 คน (54.89%) รองลงมา

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์1,706 คน (13.89%) คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 1,560 คน (12.70%) คณะเทคโนโลยี 

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 696 คน (5.67%) คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี690 คน (5.62%) และคณะศลิปศาสตร์

น้อยทีส่ดุ 615 คน (5.01%) 

 

 

 867 คน 

19.48%

 3,550 คน 

79.78%

 33 คน 

0.74%

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

2,194 คน

17.86%

9,815 คน

79.91%

274 คน

2.23%

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
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3.3 ผูส้าํเรจ็การศึกษา  

 
ปีการศกึษา 2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ มผีูส้าํเรจ็การศกึษา ทัง้สิน้จาํนวน 3,354 คน             

มผีูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท 32 คน (0.95 %) ระดบัปรญิญาตร ี2,310 คน ( 68.87%) และ

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 1,012 คน (30.17%)   

คณะทีม่จีาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษา มากทีส่ดุ คอื คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ  2,181 คน (65.03 %) 

รองลงมาคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 339 คน (10.11%) คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 269 คน (8.02%)  

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์229 คน (6.83%) คณะศลิปศาสตร ์110 คน (3.28%) และคณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยน้ีอยทีส่ดุ 194 คน (5.78%) 

4. บณัฑิตท่ีเขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร 

 ปีการศกึษา 2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมจีาํนวนบณัฑติทีเ่ขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร 

รวมทัง้สิน้ 2,351คน เป็นมหาบณัฑติ 32 คน บณัฑติ 2,319 คน 
 

5. ภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต ปีการศึกษา 2552 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดส้าํรวจภาวะการมงีานทาํของบณัฑติระดบัปรญิญาตรี  ปีการศกึษา 

2552 ทีเ่ขา้ซอ้มรบัพระราชทานปรญิญาบตัร 2,319 คน มผีูก้รอกแบบสาํรวจ 2,301 คน จากบณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาทีก่รอก

แบบสอบถามพบวา่ บณัฑติทีม่งีานทาํ 1,594 คน (69.27%) บณัฑติทีท่าํงานแลว้และกาํลงัศกึษาต่อ 50 คน (2.17%) บณัฑติ

กาํลงัศกึษาต่อ 71 คน (3.09%) และบณัฑติทีไ่มม่งีานทาํ 586 คน (25.47%) 

 

 
* ทีม่า จากระบบศษิยเ์กา่ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิhttp:// alumni.rmutsb.ac.th   

ขอ้มลู ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน 2553 
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บณัฑิตยงัไมไ่ด้ทํางาน

บณัฑิตกําลงัศึกษาต่อ
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6. ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีการทาํงานต่อบณัฑิตของผูใ้ช้บณัฑิต ปีการศึกษา 2552 

* หมายเหตุ สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิและสาํนกังาน ก.พ.ร 

ปีการศกึษา 2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดส้าํรวจขอ้มลูความพงึพอใจนายจา้งทีม่ต่ีอการ

ทาํงานของบณัฑติระดบัปรญิญาตร ีโดยใชผ้ลการสาํรวจจากสาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิผลการสาํรวจพบวา่ นายจา้งมคีวามพงึพอใจ

ต่อการทาํงานของบณัฑติอยูใ่นระดบัพอใจ คะแนน 4.2243 คดิเป็นรอ้ยละ 84.49 ในประเดน็หลกัของการประเมนิ 3 ดา้น ผูใ้ชบ้ณัฑติ

มคีวามพงึพอใจมากในประเดน็คุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี คะแนน 4.5133 คดิเป็นรอ้ยละ 90.27 ความรู้

ความสามารถทางวชิาการ คะแนน 4.0817 คดิเป็นรอ้ยละ 81.63 และความรูค้วามสามารถพืน้ฐาน คะแนน 4.0778 คดิเป็นรอ้ยละ 81.56 

 

  

ตวัวดัความพึงพอใจคณุภาพบณัฑิต ค่าเฉล่ีย 

1. ด้านความรูค้วามสามารถพืน้ฐาน 4.0778 

 1.1 ความรูแ้ละทกัษะในการใชภ้าษาไทย 4.3616 

 1.2 ความรูแ้ละทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ 3.4301 

 1.3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยต่ีาง ๆ  4.2274 

 1.4 ความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่/การทาํงานเป็นทมี 4.5288 

 1.5 ความสามารถในการสือ่สารและการประสานงาน 4.2685 

 1.6 ความมปีฏภิาณไหวพรบิและการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 4.1479 

 1.7 ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 4.0466 

 1.8 ความสามารถในการแสดงความคดิเหน็อยา่งเหมาะสม 3.9644 

 1.9 ความสามารถในการตดัสนิใจ 3.8411 

1.10 ความละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน 3.9616 

2. ด้านความรูค้วามสามารถทางวิชาการ 4.0817 

2.1 ความรูค้วามสามารถทางวชิาการตามสาขาทีเ่รยีนมาหรอืเกีย่วขอ้ง 4.0932 

2.2 การนําความรูม้าปรบั/ประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 4.0849 

2.3 ความพยายามใฝห่าความรูใ้หม ่ๆ เพือ่พฒันางาน/ตนเอง  4.1589 

2.4 ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในงาน 3.8932 

2.5 คุณภาพของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 4.1781 

3. ด้านคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.5133 

3.1 ความซื่อสตัยส์จุรติ  4.6521 

3.2 การตรงต่อเวลา 4.4685 

3.3 ความมรีะเบยีบวนิยั 4.4658 

3.4 ความขยนัหมัน่เพยีร 4.4877 

3.5 ความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ 4.5068 

3.6 ความมน้ํีาใจเสยีสละ เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อผูอ้ืน่ 4.5808 

3.7 ความสภุาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ 4.5425 

3.8 การปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพี 4.4795 

3.9 การอุทศิเวลาใหก้บังาน 4.4356 

คะแนนเฉล่ียจากทกุประเดน็ 4.2243 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดส้นบัสนุนกจิกรรมนกัศกึษาดา้นวชิาการ ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์และ

รกัษาสิง่แวดลอ้ม ดา้นกฬีาและสง่เสรมิสขุภาพ และ 5ดา้น 5

กิจกรรมด้านวิชาการ 

สง่เสรมิศลิปวฒันธรรม  เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามสามารถในเชงิ

วชิาการภายใตป้ณิธานทีว่า่  “บณัฑติมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิคอื คนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน” สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอ้ืน่ไดด้แีละมจีติสาํนึกสาธารณะ นกัศกึษาสามารถจดักจิกรรมนกัศกึษา มหีน้าทีส่นบัสนุนสง่เสรมิเชือ่มประสานกบั  

ทีป่รกึษากจิกรรม ใหก้ารทาํกจิกรรมนกัศกึษาดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553 

 

กองพฒันานกัศกึษา ร่วมกบั 6 คณะ และกองบรหิารทรพัยากร 4 ศนูย ์จดัพธิี

ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหมป่ระจาํปีการศกึษา 2553 ทัง้ระดบั ปวส. และระดบัปรญิญาตร ี

เพือ่ใหน้กัศกึษาใหมไ่ดรู้จ้กัสถานศกึษา และรูจ้กัเตรยีมตวัและการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้มใหมไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็ ประกอบกบัใหน้กัศกึษาไดส้ามารถ ปฏบิตัตินได้

อยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้เพือ่เป็นการปลกูฝงัคณุธรรมและระเบยีบวนิยัใหแ้ก่นกัศกึษา โดยมี

การจดัปฐมนิเทศในแต่ละศนูยด์งัน้ี     

ศนูยห์นัตรา       2 มถุินายน 2553 ณ โรงแรมอู่ทองอนิท ์จ.พระนครศรอียุธยา 

ศนูยว์าสกุรี          24-25 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์จ.พระนครศรอียุธยา 

ศนูยน์นทบรุ ี     1  มถุินายน 2553 ณ โรงแรมรชิมอนด ์จ.นนทบรุ ี

ศนูยส์พุรรณบรุ ี 3 มถุินายน 2553 ณ โรงแรมสองพนับรุ ีจ.สพุรรณบรุ ี
 

 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  

 

 กองพฒันานกัศกึษา  ร่วมกบั 6 คณะ และกองบรหิารทรพัยากร 4 ศนูย ์ไดม้กีารจดั

ปจัฉมินิเทศนกัศกึษาเพือ่ใหน้กัศกึษา ทีก่าํลงัจะสาํเรจ็การศกึษามคีวามรูเ้รือ่งการ

ปรบัตวัเมือ่เขา้ไปสูโ่ลกของการทาํงาน เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการวางแผน

ชวีติหลงัสาํเรจ็การศกึษา  และแลกเปลีย่นความคดิเหน็  เกีย่วกบัประสบการณ์   

ในการทาํงาน  กระตุน้ใหน้กัศกึษาที่ กาํลงัจะสาํเรจ็การศกึษามจีติสาํนึกทีด่ใีนการ

ประกอบอาชพีอยา่งมจีรรยาบรรณ และพรอ้มทีจ่ะรบัใชส้งัคมต่อไป  

ศนูยห์นัตรา      7 กุมภาพนัธ ์2554 ณ โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์จ.พระนครศรอียุธยา 

ศนูยว์าสกุร ี     7-8 กุมภาพนัธ ์2554 ณ โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์จ.พระนครศรอียุธยา 

ศนูยน์นทบรุ ี      11 มนีาคม 2554 ณ อาคาร 18 ชัน้ 6 จ.นนทบุร ี  

ศนูยส์พุรรณบรุ ี 10 กุมภาพนัธ ์2554 ณ โรงแรมสองพนับุร ีจ.สพุรรณบรุ ี
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โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรูแ้ละทกัษะ 

ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา  
 

 กองพฒันานกัศกึษา ร่วมกบัสาํนกัคุณภาพการศกึษา กองบรหิารทรพัยากร

ทัง้ 4 ศนูยพ์ืน้ที ่และ 6 คณะ ไดจ้ดัโครงการสง่เสรมิใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละ

ทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา เพือ่ใหผู้นํ้านกัศกึษาไดม้คีวามรูค้วาม

เขา้ใจ ทกัษะ และมสีว่นร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษา สง่เสรมิการ

ประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยัใหเ้ขม้แขง็ รวมทัง้ใหท้กุกจิกรรมหรอืโครงการ

ของนกัศกึษามกีารประกนัคุณภาพ โดยมกีารจดัโครงการในแต่ละศนูยด์งัน้ี    

ศนูยじ์หนัตรา    29-30 มถุินายน 2553 ณ หอ้งประชุมชัน้ 4 สาํนกังานอธกิารบดี  

ศนูยว์าสกุร ี    23-24 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมเจา้พระยา 

ศนูยじ์นนทบรุ ี  17-18 มถุินายน 2553 ณ หอ้งประชุมเฉลมิพระเกยีรต ิ 

 อาคาร 17 ชัน้ 6 (เขตเหนือ) 

ศนูยส์พุรรณบรุ ี 15-16 กรกฎาคม 2553 ณ หอ้งประชุม 5204  

 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  
 

 

 

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการพฒันาชมรม  

 

 กองพฒันานกัศกึษา ร่วมกบั 6 คณะ ไดจ้ดัโครงการสมัมนาเชงิ

ปฏบิตักิารพฒันาชมรม เพือ่พฒันาแนวทางในการดาํเนินงานดา้นชมรมและ 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งความรูแ้ละประสบการณ์ใหก้บัคณะกรรมการดาํเนินการ

ดา้นชมรมของนกัศกึษาทัง้ 6 คณะ เมื่อวนัที ่21-23 กรกฎาคม 2553 ณ หอ้งประชุม

ชัน้ 2 อาคาร 23 ศนูยห์นัตรา 

 

 

 

โครงการปรบัเปล่ียนแนวคิดชีวิตเปล่ียน  

 

 กองพฒันานกัศกึษา ร่วมกบั 6 คณะ ไดจ้ดัโครงการปรบัเปลีย่น

แนวคดิชวีติเปลีย่น เพื่อปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีด่ใีหก้บั

นกัศกึษา สรา้งนิสยัใหเ้ป็นคนดมีคีวามซือ่สตัยส์จุรติ เตบิโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ทีม่ี

ระเบยีบวนิยั เป็นคนด ีมคีวามเป็นประชาธปิไตย มวีจิารณญาณ ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ 

ดาํรงชวีติอยู่ในสงัคมร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสขุตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 2553 ณ หอ้งประชุมชัน้ 4 อาคารสาํนกังานอธกิารบดี  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาศกัยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT   

 

 สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดจ้ดัโครงการอบรมเชงิ

ปฏบิตักิาร การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาในการใช ้ICTณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภูม ิศนูยน์นทบุร ีวนัที ่5 - 7 มถุินายน 2553 เพือ่มุง่เน้นทีจ่ะเพิม่

ศกัยภาพของนกัศกึษาใหก้ลุ่มสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางดา้น ICT ใหเ้กดิทกัษะ

ในการใชโ้ปรแกรมทีม่ทีกัษะมาตรฐานสากล และหาผูแ้ทนนกัศกึษาร่วมการแขง่ 

MOS Olimpic  

 
 

 โครงการงานวนัวิทยาศาสตร ์

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  จดัโครงการวนัวทิยาศาสตร ์ในวนัที ่  

11 สงิหาคม 2553 ณ อาคาร 23 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

โดยมกีารเสวนาทางวชิาการเน่ืองในวนัวทิยาศาสตร ์รวมทัง้การประกวด/การ

แขง่ขนัของนกัเรยีนและนกัศกึษาทีส่นใจ เชน่ การแขง่ขนัตอบปญัหาทาง

วทิยาศาสตร ์การประกวดการเขยีนแอนิเมชัน่ เป็นตน้ 

 

 

 

โครงการสอนเสริมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน  

 

   คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จดัโครงการสอนเสรมิเพือ่แกป้ญัหาการเรยีน

การสอน ระหวา่งวนัที ่24 พฤศจกิายน 2553 - 16 กุมภาพนัธ ์2554 ณ อาคาร 23 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ ศนูยน์นทบรุี เพือ่แกป้ญัหาการสอบ

ไมผ่า่นของนกัศกึษาทีม่จีาํนวนมาก ในแต่ละภาคเรยีน และใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละ

ความเขา้ใจ ในรายวชิาทางคณิตศาสตรม์ากขึน้ 
 

 

 

โครงการสหกิจศึกษา 

 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร์ ไดจ้ดัโครงการสหกจิศกึษา

ร่วมกบับรษิทัไทยโตชบิาอุตสาหกรรม จาํกดั วนัที1่7 กนัยายน 2553 ณ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิศนูยน์นทบุร ีโดยม ีนายเกยีรตศิกัดิ ์ศรหีะรญั 

นายวชัรนิทร ์ยนืยง และนายศราวฒุ ิกฐนิหอม นกัศกึษาสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

เขา้ร่วมจดัโครงงาน “การพฒันาออกแบบโต๊ะปฏบิตังิานประกอบคอยลม์อเตอร ์

รุ่น WMP1/2 PH-B” และทาํการวเิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้ากการพฒันา ออกแบบโต๊ะ

ประกอบคอยลม์อเตอร ์รุ่น WMP1/2PH – B เพื่อประสทิธภิาพและ ผลการ

ปฏบิตังิานต่อพนกังาน  

 
 

http://www.sci.rmutsb.ac.th/gal/index.php?spgmGal=pic_vit53&spgmPic=21�
http://www.sci.rmutsb.ac.th/gal/index.php?spgmGal=pic_vit53&spgmPic=111�
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กิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
 

โครงการรณรงคต้์านยาเสพติด เลิกเหล้า เลิกบุหร่ี  

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์จดัโครงการ รณรงค์

ตา้นยาเสพตดิ เลกิเหลา้ เลกิบหุรี่  วนัที ่10 สงิหาคม 2553  ณ อาคาร 5  ชัน้ 1 

เขตใต ้ศนูยน์นทบรุี  โดยเพือ่ใหน้กัศกึษาตระหนกัถงึความสาํคญั ศรทัธาและ

เชือ่มัน่การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ

และใหน้กัศกึษาเขา้ใจคุณธรรมจรยิธรรมรูจ้กัความดงีามรูผ้ดิชอบชัว่ด ีรูจ้กั

หลกีเลีย่งหา่งไกลยาเสพตดิ 
 

โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายแกนนําด้านการป้องกนัเอดสแ์ละสารเสพติด 

 กองพฒันานกัศกึษา ร่วมกบั 6 คณ ะ ไดจ้ดัโครงการพฒันาศกัยภาพ

เครอืขา่ยแกนนําดา้นการป้องกนัเอดสแ์ละสารเสพตดิ  เพือ่เสรมิสรา้งความรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัสถานการณ์เอดสแ์ละการป้องกนัตนเองจากโรคเอดส ์รูจ้กั 

บทบาทหน้าที ่พฒันาศกัยภาพดา้นคุณธรรม ความรู ้ใหม้ทีกัษะชวีติ รูจ้กัการคดิ

วเิคราะห ์แยกแยะ และสามารถนําไปใชไ้ดใ้นชวีติประจาํวนั และช่วยเหลอืเพื่อน

ได ้ตลอดจนปรบัเปลีย่นทศันคต ิโดยเน้นความเขา้ใจ สรา้งทกัษะ การป้องกนั 

และปฏเิสธพฤตกิรรมเสีย่ง เมือ่วนัที ่17-19 สงิหาคม 2553  

 

 กีฬามหาวิทยาลยัสุวรรณภมิูเกมส ์ครัง้ท่ี 6 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิจดัการแขง่ขนักฬีา

มหาวทิยาลยั “สวุรรณภมูเิกมส”์ ครัง้ที ่6 ระหวา่งวนัที ่26-28 พฤศจกิายน 2553      

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา โดยแต่ละคณะ

สง่นกัศกึษาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาประเภทต่างๆ  

 

การแข่งขนักีฬาภายในคณะ 

การแขง่ขนักฬีาภายในคณะ ประจาํปีการศกึษา 2553 ซึง่ไดร้บัความ

สนใจจากคณาจารย ์เจา้หน้าที ่นกัศกึษา และบคุคลภายนอกเขา้ร่วมกจิกรรมใน

ครัง้น้ี 14เพือ่เป็นการสรา้งความสมัพนัธใ์หก้บันกัศกึษาภายในคณะ 14 สรา้งความรกั

ความสามคัค ี 14ฝึกใหน้กัศกึษาทาํงานร่วมกนัเป็นทมี 14

ศนูยห์นัตรา  25  กนัยายน 2553  

สง่เสรมิใหน้กัศกึษารูจ้กัใช้

เวลาใหเ้กดิประโยชน์ เสรมิสรา้งพลานามยัใหส้มบรูณ์ แขง็แรง และหา่งไกลจาก

ยาเสพตดิ โดยมกีารจดักฬีา ณ สนามกฬีาในแต่ละศนูยพ์ืน้ทีด่งัน้ี 

ศนูยน์นทบรุ ี    3  กนัยายน 2553  

ศนูยว์าสกุร ี 23  สงิหาคม - 3 กนัยายน 2553 

ศนูยส์พุรรณบรุ ี0 19 - 20 สงิหาคม 2553
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กีฬามหาวิทยาลยัราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 27 ตะวนัออกเกมส ์ 

การแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่27

เป็นการแขง่ขนักฬีาระหวา่งนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัง้ 9 แห่ง 

ทัว่ประเทศ โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก จงัหวดัชลบรุ ีเป็นเจา้ภาพ 

จดัการแขง่ขนัฯ ซึง่มกีารแขง่ขนักฬีาทัง้สิน้ 13 ชนิดกฬีา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมูิ ไดเ้ขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาดว้ย ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวนัออก จงัหวดัชลบรุ ีเมือ่วนัที ่28 มกราคม - 5 กุมภาพนัธ ์2554  

 

 

กิจกรรมด้านส่งเสริมศาสนาและศิลปวฒันธรรม 

 

วนัไหวค้รปีู 2553 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิจดัพธิไีหวค้ร ูประจาํ ปี

การศกึษา 2553 เพื่อใหน้กัศกึษาไดร้ะลกึถงึบุญคุณของครู  อาจารย์  ผูป้ระสทิธิ ์

ประสาทวชิาความรู ้เป็นการสบืทอดประเพณีอนัดงีามใหค้งอยูต่ลอดไป โดยสะทอ้น  

ใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของพธิไีหวค้รทูีม่ต่ีอนกัศกึษา  สรา้งความสมัพนัธอ์นัดงีาม

ระหวา่งลกูศษิยแ์ละอาจารย ์โดยมกีารจดักจิกรรมในแต่ละศนูยพ์ืน้ทีด่งัน้ี  
ศนูยじ์วาสกุร ี      10  มถุินายน 2553 ณ อาคารวทิยบรกิาร  

ศนูยห์นัตรา       1  กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมอาคาร 11  

ศนูยじ์นนทบรุ ี     24  มถุินายน 2553 ณ ตกึวทิยบรกิาร  

ศนูยส์พุรรณบรุ ี 17  มถุินายน 2553 ณ อาคารกจิการนกัศกึษา  

 

 โครงการส่งเสริมเอกลกัษณ์ท้องถ่ิน  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  ได้จดั โครงการสง่เสรมิ

เอกลกัษณ์ทอ้งถิน่  เพือ่ส่ งเสรมิ ให้ คณาจารย ์เจา้หน้าที ่นกัศกึษาและ

บคุคลภายนอกทัว่ไป รบัรูเ้รือ่งเอกลกัษณ์ทอ้งถิน่โครงการ มจีดัคนืหนองโสน      

ใหช้าวอยธุยา ภายในงานมกีารจดัทาํขนมจากดอกโสนและขนมหนัตราเมือ่วนัที่  

16 กรกฎาคม 2553 ณ วดัหนัตรา  

 

 

โครงการราชมงคลสุวรรณภมิู รว่มใจสืบสานและอนุรกัษ์เครือ่งหอมไทย  

         มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  ไดจ้ดัโครงการราชมงคล

สวุรรณภูม ิร่วมใจสบืสานและอนุรกัษ์เครื่องหอมไทย เมื่อวนัที ่ 7 - 8 กรกฎาคม 2553 

ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา เพือ่เป็นการ

อนุรกัษเ์ครือ่งหอมของไทยใหแ้ก่นกัศกึษาไดรู้จ้กัเครือ่งหอมโบราณ โดยภายในงาน

มนีกัเรยีน ประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วม 
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 โครงการค่ายคณุธรรมจริยธรรม และโครงการอบรมสอนแทรกคณุธรรม 

จริยธรรม 

 มหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  ไดจ้ดัโครงการเพือ่ให้

นกัศกึษาไดพ้ฒันาดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม และเป็นการเผยแพร่

พระพทุธศาสนา ไปยงักลุ่มเยาวชนและนกัศกึษา เพือ่เป็นการกระตุน้ ทกัษะดา้น

ความคดิ พฒันาจติใจ โดยมกีารจดักจิกรรมในแต่ละศนูยพ์ืน้ทีด่งัน้ี 

ศนูยห์นัตรา   3 กรกฏาคม 2553 ณ วดัมเหยงค์ จ.พระนครศรอียุธยา 

ศนูยน์นทบรุ ี 21 กรกฏาคม 2553 ณ อาคาร 5 ชัน้ 1 เขตใต ้ 

ศนูยส์พุรรณบรุ ี 9 มถุินายน 2553  ณ อาคารกจิการนกัศกึษา 
 

    โครงการ  "วนัแม่" 

1เน่ืองใน1

1

วนัที ่12 สงิหาคม 2553 เป็นวนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของ

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถและถอืวา่เป็นวนัแมข่องชาติ ทาง

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดัโครงการ “วนัแม ่“ ขึน้เมือ่

วนัที ่11 สงิหาคม 2553 ณ อาคารหอประชุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา  มกีารจดักจิกรรม เพือ่ใหน้กัศกึษาไดม้สีว่นร่วมและ

ตระหนกัถงึความสาํคญัของแม ่มกีารทาํบญุตกับาตร เดนิขบวน เทดิพระเกยีรต ิ

จาํหน่ายดอกมะลิ  จดันิทรรศการและกจิกรรมต่างๆ เพือ่ราํลกึถงึพระคณุของแม่ 
                                                                                        

โครงการ  "วนัพ่อ" 

เน่ืองใน วนัที ่ 5  ธนัวาคม เป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช  

 

กิจกรรมด้านบาํเพญ็ประโยชน์และรกัษาส่ิงแวดล้อม 

อนุรกัษ์พนัธุส์ตัวท์ะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิจดัโครงการ “วนัพอ่” ขึน้เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2553 ณ หอประชุม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  ศนูยห์นัตรา  คณาจารย ์และ

นกัศกึษาไดม้กีารร่วมกนัทาํบญุ ตกับาตรพระสงฆใ์นชว่งเชา้และมกีารลงนามถวาย

พระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพือ่แสดงความจงรกัภกัด ี

คณะบรหิาร 8ธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ จดั กจิกรรมอนุรกัษ์ พนัธุ์

สตัวท์ะเลไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ12 สงิหา ณ ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธุเ์ต่าทะเล อ.สตัหบี     

จ.ชลบรุ ี 8

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไดจ้ดัโครงการ “ประหยดัน้ํา ประหยดัไฟ 

ไดร้างวลั” ขึน้เพือ่ใหน้กัศกึษาประชาชนทัว่ไป รวมทัง้บคุลากรของมหาวทิยาลยั    

มคีวามรูแ้ละความตระหนกัในการชว่ยกนัลดภาวะโลกรอ้นดว้ยการประหยดัน้ํา 

ประหยดัไฟ  โดยไดร้บัความอนุเคราะห์ วทิยากรบรรยายและกจิกรรมนิทรรศการ

จากสาํนกังานการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค เขต 1 11

เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2553 เพือ่ใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรูแ้ละการ

อนุรกัษ์สตัวท์ะเลไทย 

 

โครงการ “ประหยดัน้ํา ประหยดัไฟได้รางวลั” 

พระนครศรอียุธยา 11และสาํนกังาน 

การประปาสว่นภูมภิาค เขต 2 อยธุยา เมือ่วนัที ่11 มถุินายน 2553  

ณ 11ศาลาประชาคม อ.บางบาล จ.พระนครศรอียุธยา 
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 โครงการ “ASA WORKSHOP 54” 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์สาขาวชิาสถาปตัยกรรม

ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ “ASA WORKSHOP 54”ในการปฏบิตักิารเรยีนรู้ “สายน้ํา ผนืดนิ 

การตัง้ถิน่ฐาน  : สมัพนัธภ์าพระหวา่งคนตวัเลก็กบัสภาพแวดลอ้ม ” วนัที ่13 - 17 

มกราคม 2554 ณ สถานทีก่รณีศกึษา จงัหวดัสมทุรสงคราม  

                                                                                                    

 

โครงการลดภาวะโลกรอ้น เอื้ออาทรคนพิการ 

คณะศลิปศาสตร ์บรจิาคฝาอลมูเินียมตามโครงการ ลดภาวะโลกรอ้น  

เอือ้อาทรคนพกิาร เพือ่ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

และสนองพระปณิธานในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี เมือ่วนัที่        

1 ธนัวาคม 2553  ณ มลูนิธขิาเทยีมในสมเดจ็พระศรนีครนิทรา  บรมราชชนนี  

อาคารกรมวทิยาศาสตร์  การแพทย ์โดยมี  พล.ต.ต.เฉลมิพงศ ์โกมารกุล ณ นคร 

รบัมอบฝาอลมูเินียม 

 

โครงการ “พ่ีนําน้อง”  

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์จดัโครงการ “พีนํ่าน้อง” วนัที ่

12 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรยีนสณัฐติศิกึษา อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี เพือ่นํา

นกัศกึษาสถาปตัยกรรมศาสตรเ์ขา้ช่วยเหลอืทางโรงเรยีนสณัฐติศิกึษา              

ทีป่ระสบภยัน้ําท่วม 
 

 

 

ฟ้ืนฟศูาสนสถาน 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะศลิปศาสตร ์     

นํานักศกึษาร่วมกนัทาํความสะอาดฟ้ืนฟูศาสนสถาน เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2553 

ณ บรเิวณวดัไผ่โสมรนิทร ์ต.บา้นเกาะ จ.พระนครศรอียธุยา ทีไ่ดร้บัความเสยีหาย

จากอุทกภยัตามโครงการศลิปศาสตรร่์วมใจชว่ยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัหลงัน้ําลด 

 

 

งานวนัเดก็  

คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ จดัโครงการงานวนัเดก็  

วนัที ่8 มกราคม 2554 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ี

เพือ่เป็นการสง่เสรมิแนวนโยบายการจดัการศกึษาของรฐับาลทีว่างไว ้ทางมหาวทิยาลยั

จงึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมโครงการวนัเดก็แหง่ชาตขิึน้  โดยใหเ้ดก็ไดร้ืน่เรงิสนุกสนาน 

มกีจิกรรมร่วมกนั ก่อใหเ้กดิความรกั  ความสามคัคใีนหมู่คณะ  
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การบริการจดัหางานและแนะแนวศึกษาต่อ 

 มหาวทิยาลยั ไดป้ระชาสมัพนัธข์อ้มลูสถานประกอบการโดยประกาศตามบอรด์ประชาสมัพนัธ ์และลงขา่วสารผา่น

เวบ็ไซต ์ใหน้กัศกึษาทีส่าํเรจ็การศกึษาในแต่ละปี รวมทัง้ศษิยเ์ก่าทีส่าํเรจ็ไปแลว้ และประสงคจ์ะหางานทาํไดเ้ขา้มาสมคัรงาน

กบัสถานประกอบการโดยตรง 

 สาํหรบับรกิารจดัหางานใหแ้ก่นกัศกึษาทีย่งัศกึษาอยู ่มหาวทิยาลยัไดป้ระสานกบัสถานประกอบการหลายแหง่        

ทีป่ระสงคใ์หช้ว่ยหานกัศกึษาทาํงานนอกเวลา (Past - time) ซึง่กองพฒันานกัศกึษา  โดยแผนกแนะแนวไดป้ระชาสมัพนัธ์

ใหน้กัศกึษารบัทราบขอ้มลู โดยตดิประกาศรบัสมคัรงานไวท้ีบ่อรด์ประชาสมัพนัธ ์นอกจากน้ียงัมบีรกิารแจง้ใหน้กัศกึษาทีส่นใจ 

จะทาํงานนอกเวลามาลงชือ่แจง้ความประสงคไ์วท้ีแ่ผนกแนะแนว ถา้มสีถานประกอบการทีต่อ้งการรบันกัศกึษาเขา้ทาํงาน 

ทางแผนกแนะแนวจะสามารถตดิต่อนกัศกึษาทีล่งชือ่ไวโ้ดยตรง  

สวสัดิการนักศึกษา 

 การดาํเนินงานดา้นการจดัสวสัดกิารนกัศกึษา และทนุการศกึษาในภาพรวมจะดาํเนินการ โดยกองพฒันานกัศกึษา 

และกองบรหิารทรพัยากรอกี 3 ศนูย ์โดยทาํงานร่วมกบัฝา่ยกจิการนกัศกึษาของแต่ละคณะ สวสัดกิารนกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยั

จดัใหน้กัศกึษา มดีงัน้ี 

1. จดัสวสัดกิารดา้นสขุภาพและหอ้งพยาบาล  

2. จดัสวสัดกิารดา้นการประกนัอุบตัเิหตุ 

3. จดับรกิารนกัศกึษาเจบ็ปว่ยสง่โรงพยาบาล 

4. จดัสวสัดกิารดา้นการผ่อนผนัทหาร 

5. จดัสรรทนุการศกึษา และจดัหาแหล่งทนุการศกึษา 

หอพกันักศึกษา 

มหาวทิยาลยัไดใ้หบ้รกิารและจดัสวสัดกิารหอพกันกัศกึษา ทีศ่นูยห์นัตราเพือ่อาํนวยความสะดวก และความ

ปลอดภยัแก่นกัศกึษาในการเดนิทางมาศกึษาทีม่หาวทิยาลยั และเพือ่ใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสใชช้วีติร่วมกนัทาํใหเ้กดิการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาคุณภาพชวีตินกัศกึษา ดงัน้ี 

1. มพีนกังานรกัษาความปลอดภยัประจาํหอตลอด 24 ชัว่โมง 

2. มแีม่บา้นทาํความสะอาด สบายและปลอดภยั 

3. ระบบทวีผี่านดาวเทยีมทุกหอ้ง และ บรกิาร Internet Zone และ Wifi ทัว่ทุกหอ้ง 

4. หอ้งพกันกัศกึษาชาย 1 ตกึ เป็นหอ้งพดัลมทัง้หมด 102 หอ้ง หอ้งพกันกัศกึษาหญงิ 2 ตกึ เป็นหอ้งพดัลมทัง้หมด 202 หอ้ง  

5. มหีอ้งกจิกรรมกลางไวบ้รกิาร เชน่ สนามกฬีาบาสเกตบอล  2 สนาม  หอ้งฟิตเน็ต  หอ้งตวิหนงัสอื ทาํรายงาน  

หอ้งดโูทรทศัน์ หอ้งกระจายเสยีงและประชาสมัพนัธ ์ ศนูยบ์รกิารใหค้าํปรกึษานกัศกึษาหอพกั บรกิารหนงัสอืพมิพ ์บรกิารซกั

ผา้ รา้นอาหาร โทรศพัทส์าธารณะภายในหอพกั  
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สวสัดิการด้านทุนการศึกษา : แหล่งเงินทนุการศึกษาปีการศึกษา 2553 
 

แหล่งเงิน 
จาํนวนทนุ      

ท่ีได้รบั 

ทุนละ 

(บาท) 

รวมเงินทนุ 

(บาท) 

ทนุเฉลมิราชกุมาร ี 10 10,000 100,000 

ทนุมลูนิธทิาคาฮาช ิ 9 15,000 135,000 

ทนุกรุงไทยการไฟฟ้า 5 10,000 50,000 

ทนุมลูนิธร่ิวมจติตน้์อมเกลา้ 2 7,000 14,000 

ทนุปนูซเิมนตไ์ทย 7 13,000 91,000 

ทนุการศกึษาทสิโก ้ 1 9,000 9,000 

ทนุการศกึษาต่อเน่ืองนกัเรยีนจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 7 5,000 35,000 

ทนุธนาคารกรุงศรอียธุยา 4 10,000 40,000 

สภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภร่์วมบรษิทั 1 10,000 10,000 

ทนุมลูนิธนิายหา้งโรงปนูผูห้น่ึง 4 20,000 80,000 

ทนุบรษิทัตรเีพชรอซีซุูเซลล ์ 3 15,000 45,000 

ทนุอุดมศกึษาเพือ่การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 23 48,000 1,104,000 

ทนุพระราชทานการศกึษาสงเคราะห ์ 1 40,000 40,000 

ทนุบรษิทัท ีเอส เทค (ประเทศไทย) 4 5,000 20,000 

ทนุวดัพนญัเชงิ 10 5,000 50,000 

ทนุกองสลากกนิแบง่รฐับาล 4 20,000 80,000 

ทนุมลูนิธสิยามกลการ 1 10,000 10,000 

ทนุดอกผล 10 2,000 20,000 

ทนุผา้ปา่สามคัควีนัสถาปนาปี 52 4 5,000 20,000 

ทนุสวสัดกิารสถานีน้ํามนั 10 2,000 20,000 

ทนุอดศิร – อวบแกว้ โฆวนิทะ 5 5,000 25,000 

ทนุสโมสรโรตารีก่รุงเทพ 1 10,000 10,000 

ทนุนางสาวลออ หลมิเซ่งทา่ย 1 6,000 6,000 

ทุนสมาคมศษิยเ์ก่าผูป้กครองและคณาจารย ์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

4 5,000 20,000 

ทุนมลูนิธ ิTESCO Lotus 8 5,000 40,000 

รวม 139  2,074,000 
 

        ขอ้มลู ณ  30 เมษายน 2554 กองพฒันานกัศกึษา 
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 ประเดน็ยุทธศาสตร ์ :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี

เป้าประสงค ์ :  เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมของทอ้งถิน่และประเทศ 

กลยุทธ ์ :   

1. สรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งการสอนและการวจิยัโดยเน้น Research-based Approach 

2. สง่เสรมิวจิยัและสรา้งนวตักรรมทีส่ามารถนําไปสูก่ารพฒันาการเรยีนการสอน 

3. สนบัสนุนและจดัใหม้กีารวจิยัทีม่คุีณภาพตามจดุเน้นความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่

ชุมชน 

4. สรา้งนกัวจิยัมอือาชพีทีม่จีรยิธรรมและคณุธรรม 

5. จดัหาแหล่งทนุเพือ่สนบัสนุนงานวจิยั 

 

  

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 
  

  มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามสาํคญักบับทบาทดา้นการวจิยัอยา่งมาก ดว้ยเลง็เหน็วา่การพฒันามหาวทิยาลยัใหม้ี

ความเจรญิกา้วหน้า  มชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัในดา้นของคณุภาพวชิาการไดน้ัน้  จาํเป็นตอ้งอาศยักระบวนการวจิยัเป็น

ฐานการพฒันาทีส่าํคญัในทกุดา้น ทกุภารกจิ และในทกุระดบัของบคุลากร โดยเฉพาะการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีน  

การสอนในสาขาวชิา ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั การวจิยัร่วมกบัชมุชนทอ้งถิน่ ในรปูของการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละ

การวจิยัถ่ายทอดเทคโนโลย ีซึง่จะเป็นปจัจยัทีส่าํคญัในการสรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 

สามารถนําไปประยกุตแ์ละถ่ายทอดแก่ชมุชน รวมถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกบัชมุชน ในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มหาวทิยาลยัมโีครงการวจิยั  ซึง่ดาํเนินการโดยบคุลากรของคณะต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 

 
 

ประเภทของงานวิจยั 
งบประมาณ

รายจ่าย 

งบประมาณ 

รายได้ 

งบกองทนุ 

ส่งเสริมงานวิจยั 

1. เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 5,778,300 393,400 3,587,050 

2. เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี 4,736,000 - 285,000 

รวมเรื่องวจิยั 24 เรือ่ง 11 เรือ่ง 172 เรือ่ง 

รวมงบประมาณ (บาท) 10,514,300 393,400 3,827,050 
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งานวิจยัท่ีนําเสนอ ผูวิ้จยั สถานท่ีนําเสนอ วนัท่ีนําเสนอ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ชนิดของพชืพืน้บา้นทีเ่หมาะสมในการ 

ผลติผกัไครกรนี 

รศ.อุดมลกัษณ์  มจัฉาชพี 

ผศ.ละอองศร ี ศริเิกษร 

โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์ 

จ.พระนครศรอียุธยา 

11-14 พ.ค.53 

Development of Butter Cake with Presserved 

Spanish Plum and Dehydrate Banana 

ผศ.สรุางค ์ ลาเกลีย้ง มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

และประเทศลาว 

20-22 และ  

23 ม.ค.53 

Phisiological and Morphological responses of 

field corn seedlings to chitosan under hypoxic 

conditions 

ผศ.สชุาดา บญุเลศินิรนัดร ์ วารสาร  

Science ASIA 36 

(2010) : 89-93 

ม.ิย.53 

Yield Response of Three Waxy Corn Varieties 

to Various Nitrogen Retes 

ผศ.ระววีรรณ สวุรรณศร 

ผศ.กติต ิ บญุเลศินิรนัดร ์

ผศ.สชุาดา บญุเลศินิรนัดร ์

วารสาร Kasetsart 

Jourral (Nat.Sci) :  

529-535 (2010) 

ก.ค.-ส.ค.53 

คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การพฒันาระบบสารสนเทศดา้นกจิกรรมนกัศกึษา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

นายวฒุพิงษ ์เขือ่นดนิ โรงแรมจอมเทยีนปาลม์ 

บชี พทัยา จ.ชลบรุ ี

10-12 พ.ค.53 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การศกึษาของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

นายมงคล ณ ลาํพนู มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยน์นทบรุ ี

2 ม.ิย.53 

การใชก้ารบญัชตีน้ทนุในอุตสาหกรรมการผลติของ

บรษิทัต่างชาตใินประเทศไทย 

ผศ.กฤษฎ ี สนัน่เสยีง มหาวทิยาลยั 

ราชภฎัมหาสารคาม 

17-18 ส.ค.53 

การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมพืน้ที ่จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ผศ.รวงทอง  ประเสรฐิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยว์าสกุร ี

29-30 ก.ค.53 

การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัสาํหรบั

วสิาหกจิชมุชนในอาํเภอพระนครศรอียธุยา 

ผศ.ศกัดิก์ษดิฎิ  

บุญรตันกติตภิูม ิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยว์าสกุร ี

29-30 ก.ค.53 

 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

การพฒันาวดีทีศัน์แอนิเมชัน่สามมติ ิเรือ่งระบบ

หมนุเวยีนเลอืดกลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์

สาํหรบันกัเรยีนชว่งชัน้ที ่3 

นายสรชยั ชวรางกรู โรงแรมจอมเทยีนปาลม์

บชี พทัยา จ.ชลบรุ ี

10-12 พ.ค.53 

ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตรเ์พือ่บรหิารจดัการ 

ผูพ้กิาร กรณีศกึษาจงัหวดันนทบรุ ี

นายประดษิฐ ์ สงคแ์สงยศ โรงแรมจอมเทยีนปาลม์

บชี พทัยา จ.ชลบรุ ี

10-12 พ.ค.53 

ระบบสนบัสนุนการตดัสนิใจสาํหรบัจดัอนัดบั 

การลงทนุในหลกัทรพัย ์ 

นายประดษิฐ ์ สงคแ์สงยศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยน์นทบรุ ี

2 ม.ิย.53 

การตรวจสอบและรูจ้าํใบหน้าทีถ่กูบดบงั นายประดษิฐ ์ สงคแ์สงยศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยน์นทบรุ ี

2 ม.ิย.53 
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งานวิจยัท่ีนําเสนอ ผูวิ้จยั สถานท่ีนําเสนอ วนัท่ีนําเสนอ 

การวเิคราะหท์างคณิตศาสตรแ์ละโปรแกรม

คอมพวิเตอรจ์าํลองการทาํงานของแบบจาํลอง SIRS 

ดร.รุจริา คงนุ้ย มหาวทิยาลยั 

ราชภฎัมหาสารคาม 

17-18 ส.ค.53 

 

การจดัประสบการณ์การเรยีนรูร้ายวชิาคณิตศาสตร์

เพือ่สรา้งเสรมิการเหน็คุณค่าในตนเองของนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

ดร.ทกัษณิา เครอืหงส ์ มหาวทิยาลยั 

ราชภฎัมหาสารคาม 

17-18 ส.ค.53 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์

วเิคราะหก์ารใชน้ํ้ามนัพชืเป็นสารหล่อเยน็ใน

กระบวนการตดัเฉอืน 

นายสญัญา  คาํจรงิ มหาวทิยาลยันเรศวร  

จ.พษิณุโลก 

29-31 ก.ค.53 

Bifurcation  Diagram  with  Electromagnetic 

Transient   Program (EMTP)  for  

Ferroresonance Analysis 

ดร.ปรชีา สาคะรงัค ์ The Empress Hotel 

Convention Centre 

จ.เชยีงใหม ่

19-21 พ.ค.53 

การพฒันาชดุทดลองระบบผลติพลงังานไฟฟ้าจาก

เซลลแ์สงอาทติย ์  

นายปกรณ์  สมบรูณ์กจิ โรงแรมเลอเมอรเิดยีน  

จ.เชยีงใหม ่

6-8 พ.ค.53 

การจดับรกิารวชิาการแก่เยาวชน เพือ่สง่เสรมิ

การศกึษาพฒันาทกัษะการเรยีนรูเ้ซนเซอรแ์ก่เยาวชน

ของโรงเรยีนในจงัหวดันนทบรุี 

นายปกรณ์  สมบรูณ์กจิ โรงแรมเลอเมอรเิดยีน  

จ.เชยีงใหม ่

6-8 พ.ค.53 

ความสามารถในการรบักาํลงัอดัของแทง่ปรซิมึ 

บลอ็กประสาน วว. ทีเ่ชือ่มประสานดว้ยปนูเกรา้ท ์

สตูรต่าง ๆ  

นายณฐพงศ ์ จนัทรเ์พช็ร ์

 

โรงแรมสนีุย ์แกรนด ์

แอนด ์คอนเวนชัน่เซน็

เตอร ์จ.อุบลราชธานี 

12-14 พ.ค.53 

คณะศลิปศาสตร ์

การศกึษาคา่นิยมทางจรยิธรรมของนกัศกึษา 

คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิ

นางชลดา  ทวคีณู 

 

มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้

พระนครเหนือ 

14-15 พ.ค.53 

ปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อการพฒันาสูอ่งคก์าร 

แหง่การเรยีนรู ้กรณีศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

นายวรงค ์ บุญนิมติร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยว์าสกุร ี

29-30 ก.ค.53 

กองบรหิารงานบคุคล 

อทิธพิลการสือ่สารการตลาดทีผู่บ้รโิภคพงึประสงค ์

กรณีศกึษา ศนูยก์ารคา้แอมโปมอลล ์

นายนท ี เกาะเรยีนไชย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยว์าสกุร ี

29-30 ก.ค.53 

กองบรหิารทรพัยากรวาสกุร ี

ระดบัความขดัแยง้ทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานในองคก์ร ในเขตจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

นางสาวศรนีวล ยนืนาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมูิ  

ศนูยว์าสกุร ี

29-30 ก.ค.53 
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งานวิจยัท่ีนําเสนอ ผูวิ้จยั สถานท่ีเสนอ วนัท่ีเสนอ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

Effects of Brittle1 and Waxy1 Gene Dosage in 

Endosperm on Seed Quality of Thein Corn 

ผศ.ระววีรรณ สวุรรณศร ประเทศกรซี 15-18 ก.ค.53 

Physiological and Morphological Responses of 

Waxy Corn Seedling after Chitosan Application 

under Hypoxia 

ผศ.ดร.สชุาดา  

บญุเลศินิรนัดร ์

ประเทศกรซี 15-18 ก.ค.53 

Relationship among Leaf Greeness Nitrogen 

Content and Yield of  Waxy Corn Applied with 

Various Nitrogen Rates 

ผศ.กติต ิ บญุเลศินิรนัดร ์ ประเทศกรซี 15-18 ก.ค.53 

Developing an e-book for Undergraduate 

Students : A Case Study 

สพ.ญ.กุลสิรา มรุป ญัฑธ์ร ประเทศออสเตรยี 30 พ.ค. - 

3 ม.ิย.53 

Effect of Picking Time on Essential Oil Yied of 

Ylang-Ylang(Cananga odorata) 

รศ.อุดมลกัษณ์ มจัฉาชพี ประเทศโปรตุเกส 21-30 ส.ค.53 

Study of Fertilizer Application for Pitahaya 

(Hylocereus undatus) under Clayey Soil Type 

Cpndition 

รศ.ดร.สรุชยั มจัฉาชพี ประเทศโปรตุเกส 21-30 ส.ค.53 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

Local Dynamics for a Dengue Disease with 

Seasonal in Thailand 

ดร.รุจริา  คงนุ้ย กรุงปารสี ประเทศ

ฝรัง่เศส 

26 ก.ค. - 

2 ส.ค.53 

The Three-Seasonal-Classes Dengue 

Transmission Model in Thailand, 1997-2008 

ดร.รุจริา  คงนุ้ย กรุงปารสี ประเทศ

ฝรัง่เศส 

26 ก.ค. - 

2 ส.ค.53 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์

Fluctuation Voltage Control of  Wind turbines 

via STATCOM 

นางวารุณี  ศรสีงคราม โรงแรมปทมุวนั ปริน้เซส 

กรุงเทพฯ  

29-30 ม.ิย.53 

Development of Smart Monitoring System for 

Wind Energy System 

นางวารุณี  ศรสีงคราม โรงแรมปทมุวนั ปริน้เซส 

กรุงเทพฯ  

29-30 ม.ิย.53 

A Solid-State Device for Fault Protection in 

Low Voltage Wind Turbine System 

นางวารุณี  ศรสีงคราม โรงแรมปทมุวนั ปริน้เซส 

กรุงเทพฯ  

29-30 ม.ิย.53 

A Sudden Flood Alert System Based on a 

Mesh Network 

นางวารุณี  ศรสีงคราม โรงแรมปทมุวนั ปริน้เซส 

กรุงเทพฯ มทร.พระนคร 

29-30 ม.ิย.53 

The  Design and  Development  of  

Photovoltaic Electrical  Generating  System  

Experimental Set 

รศ.นภทัร วจันเทพนิทร ์ สหรฐัอเมรกิา 21-25 ม.ิย.53 

Development  of  the  LabVIEW  Monitoring 

System for The Hybrid PV-Wind Energy System 

รศ.นภทัร วจันเทพนิทร ์ สหรฐัอเมรกิา 21-25 ม.ิย.53 
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งานวิจยัท่ีนําเสนอ ผูวิ้จยั สถานท่ีเสนอ วนัท่ีเสนอ 

Number of damages and Loss of Service for 

Distribution Feeders in PEAC 1 System 

ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ เมอืง Cardiff  

ประเทศองักฤษ 

30 ส.ค. - 

5 ก.ย.53 

The Effects of Urban Development on 

Conservation of Green  Ares : A Case Study at 

Klong Aom, Nonthaburi Province 

นายอาํนาจ จาํรสัจรุงผล เมอืง Guangzhou 

ประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจนี 

3-6 ส.ค.53 

Outage Cost of Industrial Customers in 

Distribution and Subtransmission System for 

Reliability Improvement 

นายเฉลยีว  เกตุแกว้ เมอืง Cardiff  

ประเทศองักฤษ 

30 ส.ค. - 

5 ก.ย.53 

The Design of a Forecasting Support Models 

on Demand of Durian for Domestic Makets and 

Export Markets by Time Series and Artificaial 

Neural Network (ANNs) 

ผศ.นนทโชต ิอุดมศร ี โรงแรมปทมุวนั ปริน้เซส 

กรุงเทพฯ มทร.พระนคร 

29-30 ม.ิย.53 

A Study Properties of the Concrete mixed with 

Cormcob for Decrease the Quantity of Fine 

Aggregate 

นางสาวณฐัญา อาจองค ์ เมอืง ซดินีส ์ 

ประเทศออสเตรเลยี 

8-12 ส.ค.53 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิสนบัสนุนใหน้กัวจิยันําผลงานขึน้จดทะเบยีนคาํขอรบัการ           

จดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา  ทัง้การจดลขิสทิธิ ์จดสทิธบิตัร และจดอนุสทิธบิตัร  สาํหรบัการจดลขิสทิธิปี์ทีผ่า่นมามี

ดงัน้ี 

 

* หมายเหตุ : ขอ้มลูผลงานขึน้จดทะเบยีนคาํขอรบัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทางปญัญา ทัง้การจดลขิสทิธิ ์จดสทิธบิตัร 

และจดอนุสทิธบิตัร จากหน่วยงานสถาบนัวจิยัและพฒันา รายงาน ก.พ.ร. (รอบ 12 เดอืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ลาํดบัท่ี ผลงานทางวิชาการ ช่ือผูวิ้จยั การจดลิขสิทธ์ิ 

1 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 นายธรีะยุทธ เพลดิพริง้ ISBN 978-974-433-114-4 

  นางธญัจริา บญุพชิญาภา  

2 โลหะวทิยาฟิสกิส ์ ผ.ศ.ดวงฤด ี ศุภตมิสัโร ISBN 978/974/03/2658/8 

3 ปฏบิตักิารเคมพีืน้ฐาน นายวรนนัธ ์ เหลก็เพชร ISBN 978-974-433-137-3 

4 เคมพีืน้ฐาน นายวรนนัธ ์ เหลก็เพชร ISBN 978-974-433-163-2 

5 การบญัชตีน้ทนุ นางกฤษฎ ี สนัน่เสยีง ISBN 974-380-315-7 

6 การวเิคราะหร์ายงานทางการเงนิ นายทรงวทิย ์ เจรญิกจิธนลาภ ISBN 978-611-721-03-1 

7 การบญัชกีารเงนิ น.ส.ศริมิา แกว้เกดิ ISBN 978-974-8001-19-7 

8 หลกัการบญัช ี นายเสนีย ์ พวงยาณี ISBN 974-93551-7-2 

9 การบญัชชีัน้ตน้ 2 นายเสนีย ์ พวงยาณี ISBN 974-93551-6-4 

10 การบญัชชีัน้กลาง น.ส.พลูสนิ กลิน่ประทุม ISBN 978-974-8001-49-4 

11 การบญัชชีัน้สงู นายสรุชยั เอมอกัษร ISBN 978-616-90276-8-3 

12 หลกัการบญัชชีัน้ตน้ นายเสนีย ์ พวงยาณี ISBN 978-616-7326-08-5 

13 การบญัชชีัน้ตน้ 1 นายเสนีย ์ พวงยาณี ISBN 974-93089-1-3 

14 การบญัชกีารเงนิ นายเสนีย ์ พวงยาณี ISBN 978-616-7326-19-1 

15 การบญัชตีน้ทนุ ผศ.กฤษฎ ี   สนัน่เสยีง ISBN 978-616-7211-10-7 

16 การบญัชชีัน้สงู2 ผศ.กฤษฎ ี สนัน่เสยีง ISBN 978-616-7211-12-1 
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¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÇÔ Ñ̈Â 
มหาวทิยาลยัมนีโยบายใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนใหบ้คุลากรจดัทาํโครงการวจิยัเพือ่พฒันาระบบการทาํงาน       

การเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการแก่ชมุชน และดาํเนินการเผยแพร่ผลงานวจิยัต่อสาธารณชน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูเ้กีย่วขอ้งและผูส้นใจทัว่ไปดว้ยการดาํเนินการดงัน้ี 

การพฒันาศกัยภาพนักวิจยั 

โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ การเขียนโครงการวิจยัและแผนงานวิจยั  

 

 

 

 

 

การเขยีนโครงการวจิยัและแผนงานวจิยั มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้บ้รหิารงานวจิยัและนกัวจิยั มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัทศิทางการดาํเนินงานวจิยัเชงิบรูณาการ การระดมความคดิและปฏบิตักิารเขยีนขอ้เสนอชดุโครงการวจิยัทีต่รง

กบัความตอ้งการของทอ้งถิน่และประเทศชาต ิโดยจดัขึน้ระหวา่งวนัที ่31 พฤษภาคม - 1 มถุินายน 2553 ณ หอ้งประชุม

เจา้พระยา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ี

  

โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อเพ่ิมศกัยภาพนักวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มหาวทิยาลยัไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการคน้ควา้วจิยัและมุ่งสรา้งและผลติผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพ

เชงิบรูณาการทีส่ามารถถ่ายทอดเทคโนโลยสีูช่มุชนได ้จงึมกีารจดัโครงการเพิม่ศกัยภาพนกัวจิยั เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

แนวคดิ คน้หาปญัหาในชมุชน และแนวทางในการเสนอโครงการวจิยัตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิเพือ่ใหไ้ดโ้จทยว์จิยัทีต่รง

กบัความตอ้งการของชาตแิละชมุชน รวมทัง้สามารถนําเสนอผลงานในรปูแบบวจิยั และการเขยีนบทความวชิาการ โดยจดัขึน้

เมือ่วนัที ่21 สงิหาคม 2553 ณ ต.วงัลกึ และ ต. วดัดาว อ.สามชกุ จ.สพุรรณบุร ีและวนัที ่7 กนัยายน 2553 ณ หอ้งประชุมชัน้ 4 

สาํนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
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 โครงการจดัตัง้ศนูยวิ์จยัเทอรโ์มอิเลก็ทริก และนาโนเทคโนโลยี 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  โดยมโีครงการและการวจิยัหลกั

ร่วมกบันกัวจิยัทัง้ในและนอกมหาวทิยาลยั  เชน่ ศนูยว์จิยันาเทคโนโลยบีรูณาการ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร  มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  ศนูยว์จิยันาโนเทคโนโลยแีห่ งชาติ ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและ

วสัดุศาสตรแ์หง่ชาติ  ศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ  Osaka University, Japan, Ohio State 

University, USA และ California Institute of Technology, JPL, USA  

วตัถปุระสงค ์ 

พฒันาเทคโนโลยเีทอรโ์มอเิลก็ทรกิและวสัดุนาโนไปสูอุ่ตสาหกรรม และเป็นแหล่งวจิยัแก่นิสตินกัศกึษาและผูท้ี่

สนใจทัว่ไป โดยมแีผนงานวจิยัหลกัของโครงการ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. พฒันาโปรแกรมคาํนวณโครงสรา้งอเิลก็ทรอนิกส ์สมบตัเิทอรโ์มอเิลก็ทรกิของวสัดุเทอรโ์มอเิลก็ทรกิและวสัดุ

นาโนเพือ่คดัเลอืกวสัดุเทอรโ์มอเิลก็ทรกิและวสัดุนาโนทีด่ทีีส่ดุ 

2. สงัเคราะหว์สัดุเทอรโ์มอเิลก็ทรกิและวสัดุนาโนในทอ้งถิน่เพือ่ลดการนําเขา้ของสารเคมจีากต่างประเทศ 

3. พฒันานาโนเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของวสัดุเทอรโ์มอเิลก็ทรกิ และสาํหรบัพฒันาในวสัดุอืน่ๆ 

4. ประดษิฐเ์ซลลเ์ทอรโ์มอเิลก็ทรกิและวสัดุนาโนเพือ่พฒันาสูอุ่ตสาหกรรม 

5. ประยกุตใ์ชง้านวสัดุเทอรโ์มอเิลก็ทรกิและวสัดุนาโน 
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Œ́Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡‹ÊÑ§¤Á 

 ประเดน็ยุทธศาสตร ์ :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคม 

เป้าประสงค ์ :  เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสงัคมใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการพฒันา

ตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ 

กลยุทธ ์ :   

1. สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน 

2. สง่เสรมิใหบ้คุลากรและนกัศกึษามสีว่นร่วมในการบรกิารวชิาการแก่ชมุชนและสงัคม 

3. สรา้งเครอืขา่ยกบัสถานประกอบการและหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

4. จดัทาํฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญและองคค์วามรูด้า้นบรกิารสงัคมเพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง 

5. จดัตัง้ศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทาง 
  

  

การบริการวิชาการการบริการวิชาการ  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมสินบัสนุนใหทุ้กหน่วยงานในสงักดัใชศ้กัยภาพของบุคลากรและทรพัยส์นิ

ในการใหก้ารบรกิารทางวชิาการ รวมทัง้จดัใหน้กัศกึษาในทกุสาขาวชิาไดม้สีว่นร่วมในการดาํเนินกจิกรรมใหบ้รกิารวชิาการ  

แก่สงัคม เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเป็นแหล่งบรกิารวชิาการและการเรยีนรูน้อกระบบ สาํหรบัประชาชน ชมุชนผูป้ระกอบการและ

สถานประกอบการในทกุสาขาวชิาชพี ในการเพิม่ทกัษะและพฒันาอาชพีเพือ่การสรา้งงาน สรา้งรายได ้ยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ ี

และเสรมิสรา้งขดีความสามารถเชงิการแขง่ขนั ทัง้การใหบ้รกิารแบบใหเ้ปล่า การใหบ้รกิารแบบคดิคา่บรกิารโดยไมมุ่ง่หวงักาํไร

ทีม่ผีลตอบแทนคนืต่อหน่วยงานในรปูแบบทีห่ลากหลาย อาท ิการจดัฝึกอบรม/สมัมนา การเป็นกรรมการและทีป่รกึษา การบรกิาร

วเิคราะห ์ตรวจสอบ ทดสอบและสอบเทยีบมาตรฐานผลติภณัฑ ์ฯลฯ โดยในช่วงปี 2553 มหาวทิยาลยัไดส้นบัสนุนใหม้กีาร

ดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

 

งานบริการทางวิชาการ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวทิยาลยัไดร้บัสนบัสนุนงบประมาณ ทัง้สิน้ 68 โครงการ จาํนวนเงนิ 6,908,600 บาท 

โดยเป็นงบประมาณรายจา่ยประจาํปี จาํนวน 38 โครงการ จาํนวนเงนิ 5,959,000 บาท และงบประมาณผลประโยชน์ จาํนวน 

30 โครงการ จาํนวนเงนิ 949,600 บาท ซึง่ไดจ้ดัสรรไปตามหน่วยงานและคณะต่างๆ เพือ่ดาํเนินการตามโครงการ ดงัน้ี 
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- งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  

โครงการผลติอปุกรณ์และเครือ่งมอืชว่ยเหลอืคนพกิาร 800,000 

โครงการฝึกอบรมวชิาชพีหลกัสตูรระยะสัน้แก่ราษฎร ในหมู่บา้นชนบททัว่ไป 395,000 

โครงการอุตสาหกรรมสมัพนัธ ์ 170,000 

โครงการบาํรุงรกัษารถยนตเ์พือ่การขบัขีท่ีป่ลอดภยั 115,000 

โครงการพฒันาหลกัสตูรวชิาชพีระยะสัน้ 112,000 

โครงการอบรมคอมพวิเตอรร์ะบบ E-Learning 23,600 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

โครงการพฒันาและถ่ายทอดความรู ้ดา้นอุตสาหกรรมเกษตร เพือ่พฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็  170,000 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติพชืคณุภาพสงูภายใตร้ะบบการจดัการทีด่แีละเหมาะสม  150,000 

โครงการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑอ์าหาร  115,000 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติหน่อกลว้ยพนัธุเ์พือ่วสิาหกจิชมุชน  200,000 

โครงการพฒันาอาชพีเขตลุ่มน้ําเจา้พระยา   250,000 

คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

โครงการพฒันาหตัถกรรมผา้ไทยในชนบท 72,000 

โครงการพฒันาผูม้ศีกัยภาพเพือ่ประกอบธุรกจิขนาดยอ่มศษิยเ์ก่าและผูป้ระสงคจ์ะประกอบอาชพี

อสิระและสรา้งงานดว้ยตนเอง 

230,000 

โครงการอบรมคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต 116,000 

โครงการฝึกอบรมซ่อมบาํรงุเครือ่งคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ 164,000 

โครงการการสง่เสรมิการตลาดและออกแบบบรรจุภณัฑส์าํหรบัวสิาหกจิชุมชน 114,020 

โครงการฝึกอบรมการทาํบญัชอียา่งง่าย 62,600 

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพผูป้ระกอบธุรกจิขนาดยอ่มและวสิาหกจิชุมชน 75,000 

โครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารและผูนํ้าทอ้งถิน่ยคุใหม ่ 75,000 

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพเกษตรกรเพือ่กา้วสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ 81,200 

โครงการฝึกอบรมดา้นบญัชแีละการเงนิใหแ้ก่เจา้ของธุรกจิทีไ่ม่มคีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ  60,400 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

โครงการพฒันาการผลติ ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นครวัเรอืน 130,000 

โครงการเสวนาทางวชิาการเน่ืองในวนัวทิยาศาสตร ์ 111,980 

โครงการถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัในการลดภาวะโลกรอ้น (บรกิารสงัคม) 172,000 

โครงการอบรมความรูเ้กีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร ์2 หลกัสตูร (บรกิารสงัคม) 78,600 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์  

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยแีมพ่มิพ ์ 160,000 

โครงการการฝึกอบรมซ่อมบาํรงุรกัษารถยนตเ์บือ้งตน้ 30,000 

โครงการการฝึกอบรมซ่อมบาํรุงไฟฟ้าภายในบา้น 40,000 

โครงการการฝึกอบรมตดิตัง้จานดาวเทยีม 20,000 

โครงการถ่ายทอดความรูด้า้นพลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังาน 34,500 

โครงการฝึกอบรมการทาํเครือ่งกรองน้ําดืม่ชุมชน 65,500 
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- งบประมาณเงินผลประโยชน์ ประจาํปีงบประมาณ 2553 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารซ่อม-ประกอบเครือ่งไมโครคอมพวิเตอรแ์ละต่อเครอืขา่ยขนาดเลก็ 371,200 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

โครงการวนัวทิยาศาสตร ์ 100,000 

โครงการอบรมกฬีาลลีาศ เพือ่สขุภาพ  ตา้นยาเสพตดิ 20,000 

โครงการอบรมครวูทิยาศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 30,000 

โครงการคลนิิกวจิยัและการวเิคราะหข์อ้มลู 50,000 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์  

โครงการฝึกอบรมทาํเหลก็ดดัหน้าต่างและประต ู 30,000 

โครงการบรกิารวชิาการวศิวกรรมโยธา เรือ่ง การจดัการก่อสรา้งบา้นเพือ่ใหไ้ดบ้า้นทีม่คีณุภาพ 30,000 

โครงการฝึกอบรมทาํมุง้ลวดหน้าต่างและประต ู 28,000 

โครงการฝึกอบรมผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิเหลว 30,000 

โครงการฝึกอบรมการใชง้าน LabVIEW สาํหรบัดาตา้แอกควิชัน่และการควบคมุอุปกรณ์ภายนอก 16,800 

โครงการสูโ่ลกอเิลก็ทรอนิกส ์ 10,000 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทติยแ์ละการนําไปใชง้าน 16,800 

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยไีฟฟ้าสาํหรบัชมุชน 16,800 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

คณะศลิปศาสตร ์  

โครงการหลกัสตูรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 214,000 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรทอ่งเทีย่วจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 200,000 

โครงการอบรมภาษาเพือ่งานอาชพี 100,000 

สถาบนัวจิยัและพฒันา  

โครงการอนุรกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 480,000 

โครงการการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคมดา้นการซ่อมแซมบาํรุงรกัษาเครือ่งมอืและเครือ่งจกัรก

เกษตรร่วมกบัมลูนิธพิระดาบส 

200,000 

โครงการพฒันาอาชพีในชนบท 200,000 

โครงการคลนิิกเทคโนโลย ี 171,600 

โครงการฝึกอบรมซ่อมบาํรุงไฟฟ้า

ภายในบา้น 

โครงการผลติอุปกรณ์และเครือ่งมอืช่วยเหลอืคนพกิาร 

ซ่อมรถเขน็คนพกิารโรงเรยีนศรสีงัวาลย ์
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

คณะศลิปศาสตร ์  

โครงการใหค้วามรูด้า้นกฎหมายทัว่ไปเพือ่ชมุชนและสงัคม 8,000 

โครงการอบรมศลิปะอยธุยาสาํหรบับคุคลภายนอก 10,000 

โครงการคา่ยพฒันาภาษา 15,000 

โครงการการใหบ้รกิารทางวชิาการภาษาไทย เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการของ

บคุคลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงัหวดันนทบรุ ี

20,000 

โครงการอบรมความรูภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 9,000 

โครงการอบรมความรูภ้าษาองักฤษธรุกจิ 9,000 

โครงการอบรมความรูภ้าษาญีปุ่น่เพือ่การสือ่สาร 9,000 

โครงการอบรมความรูภ้าษาจนีเพือ่การสือ่สาร 9,000 

โครงการศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละวถิชีวีติไทยในทอ้งถิ่น (พระนครศรอียุธยา) 20,000 

โครงการคา่ยเยาวชนเพือ่การเรยีนรูป้ระชาธปิไตย 9,000 

โครงการกฎหมายเบือ้งตน้เพือ่ประชาชน 9,000 

โครงการชวนน้องอ่านนิทานไทย 10,000 

โครงการเสรมิทกัษะการอ่านดว้ยนิทานภาษาองักฤษ 10,000 

โครงการภาษาองักฤษเพือ่อาชพี 15,000 

โครงการภาษาองักฤษเบือ้งตน้สาํหรบัพระสงฆ ์ 10,000 

โครงการจดัทาํคูม่อืนําเทีย่วทอ้งถิน่ฉบบัภาษาองักฤษ 18,000 

โครงการรกัการอ่าน 10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ การจดัการ การกอ่สรา้งบา้น

เพือ่ใหไ้ดบ้า้นทีม่คีณุภาพ 

โครงการฝึกอบรมทาํมุง้ลวดหน้าต่าง            

และประต ู โครงการฝึกอบรมผลติภณัฑพ์ลาสตกิเหลว 
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â¤Ã§¡ÒÃÈÙ¹Â�¢ŒÒÇÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดม้กีารจดัตัง้โครงการศนูยข์า้วสวุรรณภมู ิโดยดาํเนินตามแผนแมบ่ท

ในปีงบประมาณ 2554 เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามพนัธกจิทีไ่ดต้ัง้ไวด้งัน้ีคอื 

 1. สรา้งนวตักรรมการผลติขา้วครบวงจร  

 2. สรา้งหอ้งปฏบิตักิารทางสงัคม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูข้องชมุชน  

 3. สบืสานวฒันธรรมขา้ว  

โดยมคีวามกา้วหน้าของ โครงการศนูยข์า้วสวุรรณภมู ิโดยไดร้ายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบผลการดาํเนินงานเป็น

ระยะๆ โดยมดีง้น้ี 

1. การสรา้งหอ้งปฏบิตักิารทางสงัคม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารลดตน้ทนุการผลติขา้ว จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

2. แปลงนาสาธติของมหาวทิยาลยั โดยมกีารแบง่แปลงนาออกเป็น 3 สว่น  

1) แปลงนาสาธติการลดตน้ทนุการผลติ  

2) แปลงนาผลติขา้วเพือ่จาํหน่าย   

3) แปลงนาผลติเมลด็พนัธุ ์

3. การสรา้งหอ้งปฏบิตักิารทางสงัคม เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารลดตน้ทนุการผลติขา้ว จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชมุเสวนา การวางแผนปรบัปรงุการลดต้นทนุการผลิตข้าว  

การเสวนาเวทีชาวบา้น “ร่วมคิด ร่วมทาํ ค้นหาความจริงในกระบวนการปลกูข้าว” 

 

การปลกูข้าวในแปลงนา 
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§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ«‹ÍÁà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã¡Å¡ÒÃà¡ÉµÃ 
ปีการศกึษา 2553 สถาบนัวจิยัและพฒันา ร่วมมอืกบัมลูนิธพิระดาบส ไดจ้ดัโครงการ

ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาเครือ่งมอืและเครือ่งจกัรกลเกษตร  เพือ่เป็นการสนองพระราชดาํริ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทีมุ่ง่ใหบ้รกิารความรูแ้ละทกัษะการซ่อมบาํรุงรกัษาเครือ่งจกัรกล

การเกษตรใหแ้ก่เกษตรกรและถอืเป็นการปลกูจติสาํนึกใหแ้ก่นกัศกึษา ในการทาํประโยชน์เพือ่

สว่นรวม การเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะดา้น การซ่อมบาํรุงเครือ่งจกัรกลการเกษตรใหก้บัชนุชน 

เพือ่นํามาสรา้งงาน สรา้งรายได ้  การดาํเนินกจิกรรมไดร้บัความสาํเรจ็ดว้ยดแีละเป็นทีต่อ้งการ

ของชุมชน ในพืน้ทีต่่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 
 

สถานท่ีให้บริการ วนัท่ีให้บริการ 

ณ โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั อุทยัธาน ี 

ตาํบลดอนกลอย อาํเภอหนองขาหย่าง จงัหวดัอุทยัธานี 

31 กรกฎาคม 2553 

5ณ ตาํบลหนองมะค่า อาํเภอโคกเจรญิ จงัหวดัลพบุร ี 28-29 สงิหาคม 2553 

ณ อบต.หนองขนาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุร ี 27-28 พฤศจกิายน 2553 

ณ อบต.ทา่งาม  อาํเภออนิทรบุ์ร ี จงัหวดัสงิหบุ์ร ี 19 ธนัวาคม  2553 

ณ โรงเรยีนวดัอู่ตะเภา อําเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุร ี 27 กุมภาพนัธ ์2554 

ณ เทศบาลตาํบลนาโบสถ ์อาํเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก  

และ อบต.กกแรต อําเภอกงไกรลาส จงัหวดัสุโขทยั 

1-2 เมษายน 2554 

ณ อบต.หนองพนัจนัทณ์ อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุร ี 24 เมษายน 2554 

ณ อบต.ดงกระทงยาม อาํเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ี 21-22 พฤษภาคม 2554 
  

§Ò¹ÍÍ¡Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´à¤Å×èÍ¹·Õè§Ò¹ÍÍ¡Ë¹‹ÇÂºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´à¤Å×èÍ¹·Õè  
ปีการศกึษา 2553 สถาบนัวจิยัและพฒันา ร่วมมอืกบัจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 0

  

ในการ

ออกหน่วยบรกิารจงัหวดัเคลือ่นที ่ เพือ่เป็นการรบัฟงัปญัหาอุปสรรคต่างๆ ในการใหบ้รกิารของ

หน่วยราชการ อนัจะไดท้าํการแกไ้ขไดท้นัทแีละขยายผลในการแกไ้ขปญัหาในโอกาสต่อไป อกีทัง้

ไดนํ้าหน่วยบรกิารทางสาธารณสขุ ออกพืน้ทีใ่หค้าํปรกึษาและบรกิารแก่ประชาชน มกีาร

จาํหน่ายสนิคา้ราคาถกู และบรกิารอืน่ๆ  

สถานท่ีให้บริการ วนัท่ีให้บริการ 

ณ วดัโคกมว่ง ตําบลโคกมว่ง อําเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 22 กรกฎาคม  2553 

5ณ วดัศาลาลอย ตาํบลศาลาลอย อาํเภอทา่เรอื 5จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 519 สงิหาคม 2553 

ณ วดัหนัตรา ตําบลหนัตรา อําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 23 กนัยายน  2553 

ณ วดัโขดเขมาราม ตาํบลบา้นขลอ้ อาํเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 21 ตุลาคม  2553 

ณ วดับา้นสรา้ง ตาํบลบา้นสรา้ง อาํเภอบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 25 พฤศจกิายน 2554 

ณ วดัโคกทอง ตําบลกุฎ ีอําเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 23 ธนัวาคม 2554 

ณ หมูบ่า้นบงึบวั ตําบลนครหลวง อําเภอนครงหลวง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 20 มกราคม 2554 

ณ วดัจุฬามณ ี ตาํบลบา้นกุม่ อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 17 กุมภาพนัธ ์2554 

ณ วดัเกาะราษฎรศ์รทัธาธรรม  ตาํบลลาดงา อาํเภอบางบาล 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

24 มนีาคม 2554 

ณ วดับา้นหบี ตาํบลบา้นหบี อาํเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 21 เมษายน 2554 

ณ วดัลาํบวั ตําบลหนัตะเภา อําเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 19 พฤษภาคม 2554 
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áËÅ‹§ãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔªÒªÕ¾áËÅ‹§ãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÇÔªÒªÕ¾  
  ศนูยค์ลนิิกเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดล้งนามความร่วมมอืดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยร่ีวมกบั

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 2552 และไดจ้ดัตัง้ศนูยค์ลนิิ กเทคโนโลยขีึน้เพือ่ใหบ้รกิาร

คาํปรกึษาดา้นเทคโนโลยแีละบรกิารขอ้มลูผลงานวจิยัเผยแพร่ความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

และถ่ายทอดเทคโนโลยสีูชุ่มชน  โดยการฝึกอบรม ทาํการวจิยัและพฒันาต่อยอดร่วมกนัเพือ่แกป้ญัหาในทอ้งถิน่ ปรบัปรุง

ขบวนการผลติ เพิม่มลูค่าสนิคา้และผลติภณัฑ ์เพือ่เป็นการผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาเศรษฐกจิในชมุชนและเสรมิสรา้งคณุภาพ

ชวีติในสงัคมใหด้ขีึน้ 

 

   

 

 

 
 

  ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดัตัง้ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารผลติร่วมกบัอุตสาหกรรมพฒันา

มลูนิธสิถาบนัไทย-เยอรมนั เพือ่ใหบ้รกิารพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติแก่บคุลากรภาคธรุกจิอุตสาหกรรม ชมุชน 

และบคุลากรของมหาวทิยาลยั ร่วมกนัวจิยัหรอืสรา้งมลูคา่เพิม่จากงานวจิยัและการใหบ้รกิารแก่ภาคธรุกจิอุตสาหกรรม  

สนบัสนุนการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนของนกัศกึษา คณาจารย ์นกัวจิยัของศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและ

มหาวทิยาลยั 

  ศนูยเ์ทคโนโลยแีม่พมิพ ์

ศนูยเ์ทคโนโลยแีมพ่มิพ ์เป็นหน่วยงานในสงักดัคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิโดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจดัตัง้จากโครงการพฒันาการจดัการศกึษาตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาเทคโนโลยกีารออกแบบแมพ่มิพแ์ละชิน้สว่น

อุตสาหกรรม โดยมจีุดประสงคเ์พื่อมุ่งเน้น การพฒันาและฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองในดา้นเทคโนโลยแีมพ่มิพโ์ลหะ แมพ่มิพ์

พลาสตกิ การวเิคราะห์ เพือ่แกป้ญัหาดา้นการออกแบบแมพ่มิพ ์และการบรกิารทางวชิาการแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรม

แมพ่มิพแ์ละชิน้สว่นอุตสาหกรรม รวมถงึการสนบัสนุนการผลติบณัฑติในหลกัสตูรการศกึษาต่างๆ ดงัน้ี ประกาศนียบตัรวชิาชพี

ชัน้สงู สาขาวชิาช่างผลติเครื่องมอืและแม่พมิพ์  หลกัสตูร วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหการ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

หลกัสตูรระยะสัน้ ปลกูพชืไรด้นิ 

 

การออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์(CAD) และ Reverse 

Engineering 

การออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบ (checking Fixture) 

เพือ่วดัขนาดชิน้งานป ัม๊ขึน้รปู 

 

การปรบัคา่พารามเิตอรใ์นงานฉดีพลาสตกิและการทาํนายผลการ

ออกแบบแมพ่มิพฉ์ดีพลาสตกิดว้ยโปรแกรม CADMould 

งานออกแบบจากชิน้งาทีผ่่านการสแกน 3 มติ ิดว้ยโปรแกรม CATIA 

 

ฝึกอบรมตน้กลา้อาชพี 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2553  |  59 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศนูยเ์ทคโนโลยแีม่พมิพ์  มทร.สวุรรณภมูิ  ไดร้บัเชญิจากทางสถาบนัไทย -เยอรมนั  ภายใตโ้ครงการยกระดบัขดี

ความสามารถอุตสาหกรรมแมพ่มิพ ์ปี 2553 ตามยุทธศาสตร ์การยกระดบัความสามารถ ดา้นเทคโนโลยกีารผลติแมพ่มิพค์วาม

เทีย่งตรง และความซบัซอ้นสงูใหเ้ขา้ร่วมจดัแสดงผลงานต่างๆ  ของศนูยเ์ทคโนโลยแีมพ่มิพ์  ประจาํปี 2553 พรอ้มทัง้เผยแพร่

ประชาสมัพนัธศ์กัยภาพของศนูยเ์ทคโนโลยแีมพ่มิพร์วมถงึการใหค้าํปรกึษากบั  ผูป้ระกอบการทีม่าร่วมงาน  ภายใตง้าน Inter 

Mold 2010 ระหวา่งวนัที ่24- 27 มถุินายน 2553 ณ ศนูยแ์สดงสนิคา้ ไบเทค บางนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ศนูยพ์ฒันาทกัษะวศิวกรรมไฟฟ้า 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ไดจ้ดัตัง้ศนูยพ์ฒันาทกัษะวศิวกรร มไฟฟ้าขึน้เพือ่ใหน้กัศกึษาได้

พฒันาคณุภาพดา้นทกัษะในการปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยดีา้นการควบคมุไฟฟ้า  โดยใชส้ือ่การสอนประเภทชดุทดลอง  

Virtual Instrument และ Industrial software for Control system เป็นศนูยฝึ์กอบรมระดบัภมูภิาค  และเป็นศนูยศ์กึษา  คน้ควา้ 

และวจิยั  พฒันาอุปกรณ์การสอนและหน่วยใหบ้รกิารทางวชิาการในการเป็นสถานทีฝึ่กอบรมสาํหรบัสถานประกอบการที่

ตอ้งการเทคโนโลย ีในการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ  เป็นศนูยก์ลางสาํหรบัการพฒันาบคุลากรระหวา่งสถานศกึษา

กบัสถานประกอบการ  เป็นการสรา้งเครอืขา่ยใน สายงานการควบคมุระบบไฟฟ้า  แลกเปลีย่นประสบการณ์  ทัง้จากการสอน 

การวจิยั การปฏบิตังิานและการเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

 

  

  

  

  

  
  

โครงการฝึกอบรมการใชง้าน Lab VIEW สาํหรบัดาตา้แอกควิชัน่และการควบคมุอุปกรณ์ภายนอก  
 

การใชเ้ครือ่งจกัร Wire–cut 

ใหพ้นกังานบรษิทั ไดซนิ จาํกดั 
การออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์(CAD) และ Reverse 

Engineering 

โครงการภายใตก้ารยกระดบัขดีความสามารถอุตสาหกรรมแมพ่มิพปี์ 2553 
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¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒÃ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมกีารใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารเพือ่การประชาสมัพนัธแ์ละเป็นสือ่กลาง

ระหวา่งมหาวทิยาลยักบัคณาจารย ์เจา้หน้าที ่นกัศกึษา และหน่วยงานภายนอก ดงัน้ี 

1. ข่าวสารทางอินเตอรเ์น็ต   

เป็นการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ของมหาวทิยาลยัโ ดยจดัทาํโฮมเพจของมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี       

ราชมงคลสวุรรณภมู ิคอื http://www.rmutsb.ac.th 

 

                        
 2.  จลุสารราชมงคลสุวรรณภมิู 

เพือ่เผยแพร่ขา่วสารการจดักจิกรรมดา้นต่างๆ และความเคลือ่นไหวภายในมหาวทิยาลยัเผยแพร่ไปยงัสถานศกึษา

ต่างๆ และหน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเน่ือง 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.  เอกสารประชาสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษ) 

เพือ่ประชาสมัพนัธข์า่วสารการจดักจิกรรม และโครงการความร่วมมอืของมหาวทิยาลยักบัหน่วยงาน องคก์รและ

สถาบนัการศกึษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

http://www.rmutsb.ac.th/�


 

 

 

¾Ñ¹¸¡Ô¨´ŒÒ¹·íÒ¹ØºíÒÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ¾Ñ¹¸¡Ô¨´ŒÒ¹·íÒ¹ØºíÒÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ  
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โครงการสบืสานวฒันธรรมทอ้งถิน่แผน่ดนิสวุรรณภมู ิ

          ´ŒÒ¹·íÒ¹ØºíÒÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

 ประเดน็ยุทธศาสตร ์ :  สง่เสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

เป้าประสงค ์ :  ปลกูฝงัค่านิยมใหน้กัศกึษาและชมุชนในการอนุรกัษท์าํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรมไทย 

กลยุทธ ์ :   

  1.  สบืสานศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

  2. ปลกูจติสาํนึกดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

  3. สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ  ไดด้าํเนินงานทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม สง่เสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่และ

อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม โดยยดึแนวทางการปฏบิตัเิพือ่แสดงความจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์อนัเป็นสถาบนัสงูสดุ

ของประเทศ ทัง้น้ี ทกุเขตพืน้ทีไ่ดจ้ดักจิกรรมในชว่งระยะเวลาทีส่อดคลอ้งกบัวนัสาํคญัและเทศกาลประเพณีอนัดงีามของไทย  

ทาํใหบ้คุลากรและนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัไดม้กีจิกรรมร่วมกบัชมุชน เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

เป็นแกนนําสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้ขม้แขง็ สามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนืตามทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง  

 นอกจากน้ี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิมนีโยบายใหม้กีารสอดแทรกแนวคดิในการ

ทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม สง่เสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่และ

อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม โดยใหม้กีารประยกุตเ์ขา้กบัรายวชิา

ทีเ่ปิดสอน เพือ่ปลกูฝงั  ใหน้กัศกึษาในฐานะเยาวชน มี

จติสาํนึกในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรมไทยและนํา

ประสบการณ์ดงักล่าวไปใชใ้นการดาํเนินชวีติต่อไป 

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255 3 มหาวทิยาลยั

ไดด้าํเนินการทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม  โดยการจดั

กจิกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
 
 

ช่ือกิจกรรม สถานท่ีดาํเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา 

การจดักิจกรรม 

จาํนวน

ผูเ้ข้ารว่ม (คน) 

โครงการเล่าขานตาํนานสวุรรณภมู ิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 25 ส.ค.53 215 

โครงการสบืสานวฒันธรรมทอ้งถิน่

แผ่นดนิสวุรรณภูม ิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

7 - 8 ก.ค.53 520 

โครงการราชมงคลสวุรรณภมูร่ิวมใจ  

สบืสานศลิปวฒันธรรมไทย ครัง้ที ่5 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

7 - 8 ก.ค.53 

 

1,015 

โครงการสมัมนาทางวฒันธรรมและ

สิง่แวดลอ้ม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

25 ส.ค.53 126 
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ช่ือกิจกรรม สถานท่ีดาํเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา 

การจดักิจกรรม 

จาํนวน

ผูเ้ข้ารว่ม (คน) 

โครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรม 

สรา้งเครอืขา่ย 

มหาวทิยาลยัพนมเปญ  

ราชอาณาจกัรกมัพชูา 

19 – 23 ส.ค.53 11 

โครงการจดัพพิธิภณัฑน์าฏศลิป์ไทย 

ในแต่ละภาค 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
11 พ.ค.53 272 

โครงการศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
16 ก.ค.53 204 

โครงการพฒันาวถิชีวีติไทยรมิน้ํา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
6 ม.ค.53,16 ก.ค.53 376 

โครงการวจิยัภมูปิญัญาและวถิชีวีติไทย มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
ส.ค. – ก.ย.53 215 

โครงการศนูยก์ารเรยีนรูท้างศาสนา

ศลิปวฒันธรรมและหตัถกรรมไทย 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

31 ก.ค.53 1,000 

โครงการยกยอ่งผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ 

ต่อทอ้งถิน่ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

27 ส.ค.53 312 

โครงการสง่เสรมิเอกลกัษณ์ทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

3 ก.พ.53,13 ม.ค.

53,17 ก.ค.53,28 ก.ค.

53,7 ก.ย.53 

1,610 

โครงการสบืสานตาํนานเพลงพืน้บา้น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

28-29 ม,ิย.53 55 

โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

14 ม.ค.53,                    

10 ก.พ.53,                    

12-30 ก.ค.53,              

18 ม.ิย.53,                    

21 ก.ค.53,30 ก.พ.53, 

1,177 

โครงการเขา้คา่ยคุณธรรม จรยิธรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

2 - 4 ก.ค.53,                

10 - 12 ก.ค.53,             

16 - 17 ก.ค.53,                

27 - 29 ส.ค.53 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการยกยอ่งผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ต่อทอ้งถิน่ โครงการอบรมสอนแทรกคณุธรรม จรยิธรรม 
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ช่ือกิจกรรม สถานท่ีดาํเนินกิจกรรม 
ระยะเวลา 

การจดักิจกรรม 

จาํนวน

ผูเ้ข้ารว่ม (คน) 

โครงการอบรมสอนแทรกคุณธรรม

จรยิธรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

12 ม.ีค.53,            

18 ม.ีค.53,            

21 ก.ค.53,                   

12 ม.ีค.53,            

12 พ.ค.53,              

10 - 12 ก.ค.53 

748 

โครงการแหล่งเรยีนรูเ้ชงิวฒันธรรม

ทอ้งถิ่น 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

9 ม.ีค.53,              

13 ม.ค.53,31 ก.ค.53,             

20 ก.ค.53,19 ม.ค.53 

368 

โครงการแหล่งเรยีนรู ้"ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง" 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

30 ม.ิย.53,              

7 ก.ค.53,                   

14 ก.ค.53,                   

17 ก.ค.53,                    

18 ก.ค.53,10 ส.ค.53 

1,449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

โครงการแหล่งเรยีนรูเ้ชงิวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

 

โครงการเพลงพืน้บา้นสพุรรณบรุ ี

 
 

โครงการเล่าขานตาํนานสวุรรณภมู ิ

โครงการเขา้คา่ยคณุธรรมจรยิธรรม 

 
 

โครงการศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ทอ้งถิน่ 
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 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ :  เร่งผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

    เป้าประสงค ์ :   

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีณุภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีณุภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

    กลยุทธ ์ : 

1. ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพเพิม่ขึน้ 

2. พฒันาศกัยภาพอาจารยใ์นดา้นองคค์วามรูท้กัษะ IT และภาษาต่างประเทศ 

3. พฒันาระบบเครอืขา่ย IT และวทิยบรกิาร เพือ่รองรบัการเรยีนการสอนและการใหบ้รกิารนกัศกึษา 

4. พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองเพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอกและเพิม่ 

คุณภาพมาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

 
    

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ  

การพฒันาส่งเสริมบุคลากร 

 ในปีงบประมาณ 2553 มหาวทิยาลยัไดม้กีารสง่เสรมิบคุลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ       

มกีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพไดจ้ดัโครงการทีเ่พิม่ศกัยภาพใหก้บับคุลากรในมหาวทิยาลยั  

1. การจดัอบรมตามโครงการของหน่วยงานทีไ่ดจ้ดัสรรงบประมาณประจาํปี 2553 เพื่อพฒันาบุคลากรตาม       

ความจาํเป็นและตอ้งการตามภาระงานของหน่วยงานและมหาวทิยาลยั โดยองิแผนยุทธศาสตร ์ 

2. กาํหนดแผนพฒันาบคุลากรทีจ่ะเชือ่มโยงกบั Core competency โดยใชก้ระบวนการจดัความรู ้

2.1 การอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมทางไกลผา่นดาวเทยีม  

2.2 การจดัอบรมเพิม่เตมิ Core Competency เป็นมอือาชพี ในหวัขอ้การบรหิารผลการปฏบิตังิานของมหาวทิยาลยั 

โดยจดัโครงการพฒันาฝึกอบรมบคุลากรมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ 49 โครงการ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันาบุคลากร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

อบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS for Windows ข ัน้พืน้ฐานเพือ่การวจิยั 
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คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

1 โครงการพฒันาบคุลากร 25-26 ม.ีค. 53 

 

โรงแรม กรนี รเิวอร์ ฮลิล ์

จ.กาญจนบรุ ี

คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารสรา้งสือ่การเรยีนการสอนดว้ย  

Macromedia  Flash สาขาวชิาระบบสารสนเทศ ศนูยว์าสกุร ี

31 ก.ค.-1 ส.ค.53,              

7 - 8 ส.ค.53,                         

14 ส.ค.53 

หอ้งปฏบิตักิาร

คอมพวิเตอร ์(8303) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยว์าสกุร ี

3 โครงการพฒันาบคุลากร ( “ทาํงานด ีมคีวามสขุ ยุค2010”) 24 - 25 ม.ีค. 53 โรงแรมลองบชี ชะอาํ 

 จ.เพชรบุร ี

4 โครงการอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 

SPSS for Windows ขัน้พืน้ฐานเพือ่การวจิยั 

24 - 25 ม.ีค. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยว์าสกุร ี

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

5 โครงการการมสีว่นร่วมในการพฒันายทุธศาสตรค์ณะ

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

3 - 5 ม.ิย. 53 หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคาร 23 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

6 โครงการสง่เสรมิผูม้จีรรยาบรรณวชิาชพีคณาจารยแ์ละสง่เสรมิ

คณุธรรมจรยิธรรมดเีด่น 

7 ก.ค. 53 หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคาร 23 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

7 โครงการสอนยคุใหมท่ีเ่น้นผูเ้รยีนดว้ยการพฒันาทกัษะและ

ประสบการณ์ 

30 ม.ิย. 53 หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคาร 23 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

8 โครงการสง่เสรมิการตพีมิพผ์ลงานวจิยัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ 23 ม.ิย. 53 หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคาร 23 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

9 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัทาํฐานขอ้มลูงานวจิยัของนกัวจิยั

และวเิคราะหศ์กัยภาพของงานวจิยั 

28 ก.ค. 53 หอ้งประชุมชัน้ 2 อาคาร 23 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

10 โครงการพฒันาบคุลากร   3 - 4 พ.ค. 53  โรงแรมกรนีรเีวอรฮ์วิล ์

รสีอรท์ อ.ศรสีวสัด ์ 

จ.กาญจนบรุ ี
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คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

11 โครงการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร รายวชิาสาขาวทิยาการ

คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

11 - 12 ม.ีค. 53 หอ้งมหาราช  

อาคารวทิยบรกิาร  

ศนูยห์นัตรา 

12 โครงการสง่เสรมิระบบประกนัคุณภาพแก่อาจารย ์ 4 - 5 ก.ย. 53 หอ้งประชุมเจา้พระยา   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยว์าสกุร ี

13 โครงการเตรยีมความพรอ้มในการเปิดหลกัสตูรใหม ่ 8 - 9 ก.ย. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยน์นทบรุแีละสพุรรณบรุ ี

14 โครงการพฒันาบคุลากร  1-2 เม.ย.53 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์

ซติีจ้อมเทยีน อ.สตัหบี  

จ.ชลบรุ ี

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์

15 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒแิห่งชาต ิ(Thailand Quatification Framework , TQF) 

24 ม.ีค.53 อาคาร 5 หอ้งเจา้พระยา                

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยน์นทบรุ ี

16 โครงการอบรมการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการภายใตฐ้านสมรรถนะ  

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์

30 ก.ค.53 สาํนกัวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยน์นทบรุ ี

17 โครงการพฒันาบคุลากร 25 – 26 ม.ีค.53  โรงแรมกุยบุรโีฮเทล & 

รสีอรท์ อ.เมอืง 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์

18 โครงการพฒันาหลกัสตูรใหม ่คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละ 

สถาปตัยกรรมศาสตร ์

25 – 26 ม.ค.53 อาคาร 18 ชัน้ 5 หอ้ง 

18506 มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมูศินูยน์นทบุร ี        
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คณะศลิปศาสตร ์

19 โครงการประกาศเกยีรตคุิณคณะศลิปศาสตร ์ 31 ม.ีค.-2 เม.ย.53 โรงแรมเกาะชา้ง 

รโีซเทล จ.ตราด 

20 โครงการพฒันาบคุลากร (โครงการพฒันาความรูแ้ละทกัษะในวชิาชพี

บคุลากรสายวชิาการ ประจาํปี 2553 

31 ม.ีค.-2 เม.ย.53 โรงแรมเกาะชา้ง 

รโีซเทล จ.ตราด 

กองนโยบายและแผน 

21 โครงการประชมุสมัมนาการจดัทาํคาํเสนองบประมาณรายจา่ยประจาํปี

งบประมาณ  พ.ศ.2554 

12 พ.ย.52 หอ้งประชุมชัน้ 4  

อาคารสาํนกังานอธกิารบดี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยห์นัตรา 

22 โครงการประชมุสมัมนาการทบทวนแผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 - 2554) 

10 - 12 ก.ย.53 โรงแรม เซน ไฮดอ์ะเวย ์ 

รสีอรท์ จงัหวดักาญจนบรุ ี

23 โครงการประชมุสมัมนาการจดัทาํรายงานผลการปฏบิตัติามคาํรบัรอง

การปฏบิตัริาชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 

12 พ.ย.53 หอ้งประชุมชัน้ 3 อาคาร

วทิยบรกิารฯ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

24 โครงการประชมุสมัมนาและการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน 

และบรหิารงบประมาณ พ.ศ.2553 

29 ม.ีค.53                

27 พ.ค.53 

หอ้งประชุมชัน้ 4  

อาคารสาํนกังานอธกิารบดี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยห์นัตรา 

25 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการพฒันาสมรรถนะบคุลากรเพือ่

เสรมิสรา้งศกัยภาพในการปฏบิตังิานดา้นต่างประเทศ 

9 ส.ค.53 หอ้งประชุมชัน้ 4 อาคาร

สาํนกัอธกิารบด ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

กองบรหิารงานบคุคล 

26 โครงการอบรมสมัมนา เรือ่ง แผนปฏบิตังิานกาํหนดสมรรถนะ 

(Competency) ของตาํแหน่งงานบคุลากรสายวชิาการ 

ก.ย. - ต.ค.54 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ทัง้ 4 ศนูย ์

27 โครงการพฒันาบคุลากรทางดา้นภาษาองักฤษมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

เม.ย.53 อาคารศลิปศาสตร ์ศนูยห์นัตรา 

 

28 โครงการอบรม เรือ่ง การบรหิารงานบคุคล 10 ส.ค.53 หอ้ง 2214  

อาคารศลิปศาสตร ์ศนูยห์นัตรา 

29 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนกังานมหาวทิยาลยัพนกังานราชการ

บรรจุใหม ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

10  - 12 พ.ค.53 วงัยาวรเิวอรไ์ซต ์ 

รสีอรท์จ.นครนายก 

30 โครงการสมัมนา เรือ่ง ระเบยีบสวสัดกิารแก่บคุลากรมหาวทิยาลยั 19 ส.ค.53 หอ้ง 2214  

อาคารศลิปศาสตร ์ศนูยห์นัตรา 
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กองบรหิารทรพัยากรนนทบรุ ี

31 โครงการอบรม “ศลิปะการวางตนของคนทาํงาน” 29 ม.ิย.53 หอ้งประชุมเจา้พระยา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยน์นทบรุ ี

กองบรหิารทรพัยากรสพุรรณบรุ ี

32 

 

 

 

สวุรรณภูมริวมใจใชพ้ลงังานอย่างรูคุ้ณค่า 16 ม.ิย.53 หอ้งราชพฤกษ ์

อาคารอาํนวยการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยส์พุรรณบรุ ี

33 เสรมิสรา้งจรยิธรรม  คุณธรรม  เพือ่พฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ 25 ม.ีค.53 หอ้งราชพฤกษ ์อาคาร

อาํนวยการ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยส์พุรรณบรุ ี

34 โครงการพฒันาบคุลากร (โครงการพฒันาคุณภาพบคุลากรสาํนกังาน

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม)ิ 

6 - 7 พ.ค.53 โรงแรมชลจนัทรพ์ทัยา 

รสีอรท์ จ.ชลบรุ ี

กองพฒันานกัศกึษา 

35 อบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันางานดา้นกจิการนกัศกึษา 19 - 21 พ.ค.53 หอ้งประชุมชัน้ 2  

อาคารศรพีทิยาคาร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 

36 โครงการแขง่ขนักฬีาบคุลากร สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ครัง้ที ่29 “กนัเกราเกมส”์ 

8 พ.ค.53 อ.วารนิชาํราบ  ต.ท่าคลอ้ 

จ.อุบลราชธานี 
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ท่ี ช่ือโครงการ ระยะเวลา สถานท่ีจดั 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 

37 สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การเขยีนโครงการวจิยัและแผนงานวจิยั 31 พ.ค. -  

1 ม.ิย.53 

หอ้งประชมุเจา้พระยา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา,ศนูยว์าสกุร ี

38 ประชมุเชงิปฏบิตักิารขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารวจิยัของมหาวทิยาลยั    28 ม.ิย.53 

 

 

 

หอ้งประชุมชัน้ 4 

สาํนกังานอธกิารบด ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ 

ศนูยห์นัตรา 

40 ประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาศกัยภาพนกัวจิยั 21 ม.ิย.53 ต.วดัดาว จ.สพุรรณบรุ ี

41 โครงการประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร การพฒันานกัวจิยัรุ่นใหม ่  7 - 9 เม.ย.53 โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์

 จ.พระนครศรอียธุยา 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

42 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารแนวทางพฒันาหลกัสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

21 - 23 เม.ย.53 ชลพฤกษ์ รสีอรท์                  

จ.นครนายก 

43 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนบทความวชิาการและ

งานวจิยั” 

21 ก.ค. 53 

 

หอ้งประชุมชัน้ 4 อาคาร

วทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยน์นทบรุ ี

44 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การพฒันาการเรยีนการสอนในระดบั 

อุดมศกึษา โดยใชง้านวจิยัทางการศกึษา” 

19 - 20 ก.ค.53 ศนูยว์ทิยบรกิารฯ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยน์ทบรุ ี

45 โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพบคุลากรในระบบงานทะเบยีน  

ปีงบประมาณ  2553 

15 ก.ค.53 อาคาร 12 ชัน้ 2 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยห์นัตรา 
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ท่ี ช่ือโครงการ ระยะเวลา สถานท่ีจดั 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

46 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน

ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 

25 ส.ค.53 บุไทร โฮมสเตย ์ 

จ.นครราชสมีา 

47 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “แนวทางการจดัการและประเมนิ

หลกัสตูร ยุคเศรษฐกจิฐานความรูเ้พื่อสรา้งลกัษณะของบณัฑติ 

ทีพ่งึประสงค”์ 

16 ม.ีค.53 

 

หอ้งประชุมเจา้พระยา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิ

ศนูยว์าสกุร ี

48 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 

“การพฒันาสือ่การสอนเพือ่การเรยีนการสอนยคุใหม่” 

19 - 20 ก.ค.53 หอ้งประชุมชัน้ 4 

วทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยน์นทบรุ ี

49 โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “การพฒันาหลกัสตูรการศกึษา 

เชงิบรูณาการตามหลกัสหวทิยาการ” 

23 ส.ค.53 หอ้งกรุงศรอียุธยา1  

โรงแรมกรุงศรรีเิวอร ์

 จ.พระนครศรอียธุยา 
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 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมกีารดาํเนินงานพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง โดยมรีะบบ

และกลไกในการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกจิ ไดแ้ก่ การประกนัคณุภาพการศกึษา กจิกรรม 5 สง่ผลให้

มหาวทิยาลยัมกีารพฒันาทางดา้นวชิาการและการบรหิารจดัการอยา่งรวดเรว็ โดยมรีะบบและกลไกในการพฒันาคณุภาพ  

ดงัน้ี 
 

การประกนัคณุภาพการศึกษา 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิดาํเนินการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

มาอยา่งต่อเน่ือง โดยในปีการศกึษา 2553 มหาวทิยาลยัไดด้าํเนินกจิกรรมดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 
 

กิจกรรมด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาท่ีสาํคญั 

ท่ี ช่ือโครงการ 
ระยะเวลาการจดั

กิจกรรม 
สถานท่ีจดักิจกรรม 

 คณะบรหิารธรุกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ   

1 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “การเขยีนรายงานการ

ประเมนิตนเอง” (Self Assessment Report : SAR) 

17 - 18 พ.ค. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ี

2 โครงการทบทวนเกณฑแ์ละดชันีตวับง่ชีจ้ากการประเมนิ

คณุภาพการศกึษาภายในของหน่วยงาน 

19 - 20 พ.ค. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ี

3 โครงการประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาการเรยีน 

การสอน 

22 - 23,27 ม.ค.53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยน์นทบรุ ี

4 โครงการอบรมใหค้วามรูเ้พือ่เตรยีมความพรอ้มในการประเมนิ

คณุภาพการศกึษา รอบที ่3 

25 ส.ค.53 อาคาร 5 หอ้งเจา้พระยา

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยน์นทบรุ ี

 สาํนกัคณุภาพการศกึษา   

5 โครงการประชมุทบทวนระบบและกลไกประกนัคณุภาพของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

24-25 ม.ีค. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

6 โครงการประชุมตรวจประเมนิคุณภาพภายในระดบัคณะ 

ประจาํปีการศกึษา 2552 

11 ม.ีค. 53 

5 เม.ย. 53 

7 - 9 เม.ย. 53 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

7 โครงการประชมุตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบั

มหาวทิยาลยั ประจาํปีการศกึษา 2552 

1 - 3 ก.ย. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

8 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา ระดบัอุดมศกึษา เพือ่การขยายผล 

(หลกัสตูรที ่3) 

26 - 28 เม.ย 53 อาคารวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ศนูยน์นทบรุ ี

9 โครงการตรวจประเมนิกจิกรรม 5 ส ประจาํปี 2553 15 - 16,23 ก.ค.53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

10 โครงการสง่เสรมิใหผู้นํ้านกัศกึษามคีวามรูแ้ละทกัษะดา้นการ

ประกนัคณุภาพการศกึษา 

17 - 18 ม.ิย. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิทัง้ 4 ศนูย ์

11 โครงการมอบรางวลัหน่วยงานคุณภาพประจาํปีการศกึษา 

2552 และประชุมปรบัปรุงแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 

9 , 27  ก.ย. 53 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
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การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ของมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิประจาํ ปีการศกึษา 2553 

(มถุินายน 2553 – พฤษภาคม 2554) ตามตวับง่ชีแ้ละเกณฑม์าตรฐานของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และตวับง่ชี้

ตามนโยบายของรฐับาล 3 ด ีโดยไดด้าํเนินตรวจสอบขอ้มลูตามตวับ่งชี ้และนําเสนอผลการประเมลิ ผลการวเิคราะห ์จุดแขง็/

แนวทางเสรมิจดุแขง็ จดุทีค่วรพฒันา/ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง เพื่อใหม้หาวทิยาลยันําไปปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพ

การศกึษาภายในมหาวทิยาลยัต่อไป 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิรบัการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ประจาํปีการศกึษา 

2553 ระหวา่งวนัที ่29 - 31 สงิหาคม 2554  โดยผลการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ตามตวับง่ชีข้อง สกอ. ทัง้หมด 

23 ตวับง่ชี ้ได ้ 4.05 คะแนน อยู่ในระดบัด ีรายละเอยีดผลประเมนิสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ  

องคป์ระกอบคณุภาพ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องคป์ระกอบที ่1 
 

5 
 

5 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่2 2.73 3.75 4.00 3.40 พอใช ้

องคป์ระกอบที ่3   4.00   4.00 ด ี

องคป์ระกอบที ่4 2.91 4.50   3.97 ด ี

องคป์ระกอบที ่5   4.50   4.50 ด ี

องคป์ระกอบที ่6   5.00   5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่7   4.50   4.50 ด ี

องคป์ระกอบที ่8   5.00   5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่9   4.00   4.00 ด ี

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้องทุกองคป์ระกอบ 2.78 4.33 4.00 4.05 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ด ี ด ี ด ี   

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

มาตรฐานที ่1 ดา้นคุณภาพบณัฑติ   4.29 4.00 4.00 ด ี

มาตรฐานที ่2 ดา้นการบรหิารจดัการอุดมศกึษา                      

  ก ดา้นธรรมาภบิาลของการบรหิารการอุดมศกึษา 

   

4.33 

   

4.29 

 

ด ี

  ข ดา้นพนัธกจิของการบรหิารการอุดมศกึษา  2.78 4.50   3.85 ด ี

มาตรฐานที ่3 ดา้นการสรา้งและพฒันาสงัคม

ฐานความรูแ้ละสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

  4.33   4.50 ด ี

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้องทุกองคป์ระกอบ 2.78 ด ี 4.00 4.05 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ด ี ด ี ด ี  
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 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. ดา้นนกัศกึษาและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 
4.33 4.00 4.29 

ด ี

 

2. ดา้นกระบวนการภายใน 5.00 4.22   4.30 ด ี

3. ดา้นการเงนิ 2.91 5.00   3.96 ด ี

4. ดา้นบคุลากรการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 1.60 4.50   3.05 พอใช ้

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้องทุกองคป์ระกอบ 2.78 4.33 4.00 4.05 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ด ี ด ี ด ี   

 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

1. มาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพรอ้มในการ

จดัการศกึษา 

     

(1)    ดา้นกายภาพ 5.00   5.00 ดมีาก 

(2)    ดา้นวชิาการ 1.60 3.33  2.64 พอใช ้

(3)    ดา้นการเงนิ  5.00  5.00 ดมีาก 

(4)    ดา้นการบรหิารจดัการ  4.50  4.50 ด ี

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชี้ของมาตรฐานที ่1 2.73 4.20  3.86 ด ี

2. มาตรฐานดา้นการดาํเนินการตามภารกจิของ

สถาบนัอุดมศกึษา 

     

(1)    ดา้นการผลติบณัฑติ  4.33 4.00 4.25 ด ี

(2)    ดา้นการวจิยั 2.91 4.50  3.97 ด ี

(3)    ดา้นการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม  4.50  4.50 ด ี

(4)    ดา้นการทาํนุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรม  5.00  5.00 ดมีาก 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชี้ของมาตรฐานที ่2 2.91 4.50 4.00 4.29 ด ี

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งชีข้องทุกมาตรฐาน 2.78 4.33 4.00 4.05 ด ี

ผลการประเมนิ พอใช ้ ด ี ด ี ด ี  
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จดุแขง็/แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุตามรายองคป์ระกอบคณุภาพ 

 

องคป์ระกอบท่ี 1   ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงคแ์ละแผนดาํเนินการ 
 

จดุแขง็ 

1. มหาวทิยาลยั ไดก้าํหนด ปณิธาน การผลติบณัฑติ ทีน่่าสนใจมาก คอื “คนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน ” พรอ้มทัง้ ไดต้ัง้

วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ทีค่ลอ้งจองกนั นําไปสูก่ารวางเป้าหมายของภารกจิทีเ่หมาะสมกบั คณุลกัษณะของบณัฑติตามความ

ตอ้งการ ของสงัคม ไดจ้ดัทาํแผนกลยุทธ ์ตลอดจนแปลง แผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏบิตักิาร เผยแพร่นําไปปฏบิตัใินหน่วยงาน

ต่างๆ มกีารกาํหนดอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัสมรรถนะหลกัของบคุลากร ไวเ้ป็นหลกัฐานเรยีบรอ้ย  

จดุท่ีควรพฒันา 

1. กาํหนดและหาแนวทางเสรมิวเิคราะห ์จดัทาํแผนกลยทุธ ์และทาํแผนปฏบิตักิาร ในการใชภ้าษา ต่างประเทศ 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์

 

องคป์ระกอบท่ี 2   การผลิตบณัฑิต 
 

จดุแขง็ 

1. มหาวทิยาลยัฯ มปีรชัญาในการเรยีนการสอนชดัเจนคอื การผลติบณัฑติทีเ่ป็น “คนด ีมคีวามรู ้  

รกัสูง้าน” และมกีารกาํหนดอตัลกัษณ์อยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ “Hands on มุ่งเน้น การผลติบณัฑตินกัปฏบิตัิ  Technology-based 

Teaching and Training และ Professional-oriented” และมกีารนําสมรรถนะหลกัมาเป็นตวักาํหนดคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึ

ประสงค ์

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. จดัทาํแผนกลยทุธใ์นการพฒันานกัศกึษา และแนวทางทีเ่ป็นระบบในการแปลงแผนกลยทุธไ์ปสู ่ 

การปฏบิตัเิชือ่มโยงการเรยีนการสอน กจิกรรมพฒันานกัศกึษา และควรมตีวัวดัระหวา่งการดาํเนินงาน และ  

ตวัวดัผลลพัธ ์

2. ควรมตีวัวดัทีเ่ชื่อมโยงกบัหลกัสตูร ทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ ในมุมมองคุณลกัษณะของหลกัสตูร ควรเป็น

อยา่งไรจงึสามารถตอบโจทยป์รชัญาการสอนและสมรรถนะหลกัของบณัฑติทีพ่งึประสงคไ์ด ้ 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2554 กาํหนดใหต้อ้งมคีณะกรรมการ รบัผดิชอบ ควบคมุ

กาํกบัใหม้กีารดาํเนินงาน การดาํเนินงานทกุหลกัสตูร เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน หลกัสตูร สภาวชิาการควรมบีทบาทในการ

ควบคมุ กาํกบัการดาํเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นระบบ  

2. การวจิยัในชัน้เรยีน  

3. แผนพฒันาบคุลากรทัง้สายวชิาการ และ สายสนบัสนุนตามเกณฑป์ระกนัคณุภาพการศกึษา 

4. ระบบการนําผลประเมนิไปปรบัปรุงการทาํงาน 

5. อตัราตาํแหน่งวชิาการ 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1. สภาวชิาการควรมแีผนกลยทุธท์ีส่อดคลอ้งกบัภาระกจิ และเชือ่มโยงหรอืแปลงแผนกลยทุธร์ะดบัมหาวทิยาลยัมา

สูแ่ผนกลยทุธข์องสภาวชิาการ และสภาวชิาการ ควรมกีารตดิตามประสทิธผิลของแผนงานโครงการ โดยเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วกบั

การบรหิารหลกัสตูร การวจิยัในชัน้เรยีน การพฒันา คณุภาพนกัศกึษาตามอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั  

2. เพิม่เตมิหรอืทบทวนแผนพฒันาบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนุน ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการ

สอน แมว้่ามหาวทิยาลยัมปีฐมนิเทศสาํหรบับุคลากรใหม่ แต่ความรูเ้หล่านัน้อาจยงัไม่เพยีงพอหรอืมเีทคโนโลยใีหม่ จงึควรมี

แผนพฒันาในสว่นน้ีใหม้คีวามชดัเจนเพิม่ขึน้ 
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3. ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัมรีะบบงานทีช่ว่ยในการประเมนิความพงึพอใจของกจิกรรมและภารกจิต่างๆ แต่ระบบการ

นําผลการประเมนิมาปรบัปรุงยงัไมช่ดัเจน 

4. แหล่งสนบัสนุนการเรยีนรู ้เชน่ ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์หอ้งสมดุ ระบบ Self Access ควรมขีอ้มลู สรุป

วเิคราะห ์และสงัเคราะหใ์หเ้หน็การเชื่อมโยงของประสทิธผิล เช่น อตัราการสบืคน้ฐานขอ้มลู น่าจะเป็นขอ้มลูสะทอ้นคุณภาพ

งานวจิยัของอาจารยแ์ละบณัฑติศกึษา เพิม่เตมิกจิกรรมเสรมิการเรยีนรูใ้นรปูแบบกจิกรรมสนัทนาการ สง่เสรมิการเรยีนแบบ

หอ้งเรยีนเสมอืนจรงิ และมขีอ้มลู สรุปในการวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

5. มหาวทิยาลยัฯ ควรมนีโยบายทีช่ดัเจนในการนําผลประเมนิมาปรบัปรุงการทาํงาน และสรา้งนวตักรรม และควร

มกีารกระตุน้ใหม้กีารสรา้งนวตักรรม ในการทาํงานในรปูแบบต่างๆ หรอืจดัใหม้กีารประกวด นวตักรรม ทัง้น้ีนวตักรรมใหม่ๆ  

ตอ้งชว่ยลดตน้ทนุในการทาํงานทีส่ามารถประเมนิเป็นเชงิปรมิาณ และสรา้งความยัง่ยนืและมคีวามสขุในการทาํงานภายในองคก์ร  

6. ทบทวนผลการดาํเนินการดา้นพฒันาอาจารยใ์นสว่นของตาํแหน่งทางวชิาการ และคณุวฒุอิาจารย ์

 ทีอ่ตัราการเพิม่ยงัไมส่งู ทัง้น้ีอาจทบทวนทัง้กระบวนการในการดาํเนินงาน คณุภาพผลงานของอาจารย ์อยา่งไรกต็าม

มหาวทิยาลยัควรวเิคราะหเ์ทยีบกบัเป้าหมายทีว่างไวด้ว้ย (ไม่พบตวับ่งชีน้ี้ในแผนกลยุทธ ์5 ปีระดบัมหาวทิยาลยั) สาํหรบัอตัรา

การเพิม่คณุวฒุอิาจารยเ์ป้าหมายกาํหนดไว ้5% (สิน้ปี 54) แต่ไมม่ขีอ้มลูชดัเจนวา่มหาวทิยาลยัดาํเนินการไดต้ามเป้าหรอืไม่ 
 

องคป์ระกอบท่ี 3   กิจกรรมพฒันานักศึกษา 
 

จดุแขง็ 

1. มหาวทิยาลยั มกีารจดับรกิารแก่นกัศกึษาคอืมกีารใหค้าํปรกึษาทางวชิาการการบรกิารขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อนกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่า 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. พฒันาระบบสารสนเทศทีร่องรบักจิกรรมนกัศกึษาปจัจบุนัและศษิยเ์ก่า 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. นกัศกึษาขาดความสนใจในกจิกรรมทีม่หาวทิยาลยักาํหนด มกีารร่วมกจิกรรมเฉพาะนกัศกึษาบางสว่น 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1. มหาวทิยาลยัควรพฒันาระบบการใหก้ารปรกึษา ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีน่กัศกึษาสามารถ เขา้ถงึขอ้มลูและมี

สว่นร่วมในกจิกรรมทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 
 

องคป์ระกอบท่ี 4   การวิจยั 
 

จดุแขง็ 

1. มผีลงานวจิยัทีม่คุีณภาพเป็นจาํนวนมากทีไ่ดนํ้าเสนอในการประชมุวชิาการในระดบันานาชาต ิ

2. มแีผนงานในการพฒันานกัวจิยัมอืใหม ่และนกัวจิยัพีเ่ลีย้ง 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ใชก้ระบวนการจดัการความรู ้และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การกาํหนดเป้าหมาย การรวบรวม องคค์วามรู ้

ทกัษะทีเ่กดิจากประสบการณ์การทาํวจิยัทีม่คุีณภาพ ทีเ่ป็นความสามารถเฉพาะดา้นของแต่ละศาสตร ์ใหก้บันกัวจิยัมอืใหมไ่ด้

ใชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ศกึษาวจิยัเสรมิจากระบบนกัวจิยัพีเ่ลีย้ง   

2. ทาํระบบนกัวจิยัพีเ่ลีย้งใหเ้ขม้แขง็ซึง่จะชว่ยผลกัดนัใหเ้กดินกัวจิยัมอืใหมไ่ดต้ามเป้าหมาย นอกเหนือ จากการ

จดัอบรมการวจิยั 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. การวางแผนงานดา้นการวจิยั การสง่เสรมิงานดา้นการวจิยั การเผยแพร่ การตพีมิพ ์ไม่ชดัเจน ไม่มวีตัถุประสงค์

ของแผนงาน เป้าหมายในเชงิปรมิาณ  และเชงิคุณภาพ  รวมทัง้เป้าหมายการนําไปใชป้ระโยชน์ต่อการเรยีน การสอน การวจิยั  

และการพฒันาชมุชน เพือ่ใหส้อดรบักบัเป้าหมายการประกนัคณุภาพ  
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2. ความเขา้ใจกบัอาจารยท์กุคนในการผลติผลงานวจิยั การเผยแพร่ผลงาน  การตพีมิพ ์ ตามแนวทาง ของการ

ประกนัคณุภาพ รวมทัง้เป้าหมายแผนงานดา้นการวจิยั 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา สง่เสรมิการวจิยั ทัง้ในระดบัสถาบนั และคณะวชิา ควรมสีว่นร่วม ในการ

จดัทาํแผนการพฒันางานวจิยัของมหาวทิยาลยั โดยมเีป้าหมายการผลติผลงานวจิยั เป้าหมายเชงิคณุภาพ แนวทางการสง่เสรมิ

อยา่งชดัเจน และคาํนึงถงึความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายผลผลติดา้นการวจิยัในแผนยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัและการประกนั

คุณภาพ  

2. กาํหนดผูร้บัผดิชอบในการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงาน ดา้นการสง่เสรมิการวจิยัในภาพรวมของ ระดบั

สถาบนั ระดบัหน่วยงาน และมรีะบบการรายงาน เพือ่สามารถนําไปใชใ้นการปรบัปรุง แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยั

การดาํเนินการตามแผนจะตอ้งมกีารตดิตามเป็นระยะ ๆ    เพือ่ประเมนิความสาํเรจ็ของงาน รวมทัง้จดัระบบตดิตามการ

ประเมนิผลในมติขิองความพงึพอใจของบุคลากร คุณภาพงานวจิยั และการนําไปใชป้ระโยชน์ 

3. การจดัเตรยีมขอ้มลูหลกัฐานอา้งองิ เพือ่การตรวจและประเมนิคณุภาพ ใหส้ะดวก ต่อการตรวจ และประเมนิ 

4. ควรใชห้ลกัการจดัการความรู ้เพือ่ทาํใหเ้กดิการรวบรวมความรู ้การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ  

การเผยแพร่ เกีย่วกบัทกัษะการวจิยั กระบวนการวจิยั ของผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญไปยงันกัวจิยัมอืใหม ่

วิธีปฏิบติัที่ดี/นวตักรรม 

1. การสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยวจิยัเฉพาะดา้น เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นประสบการณ์ ทกัษะเทคนิคต่างๆ ในการทาํวจิยั     

2. การจดัระบบการสรา้งขวญัและกาํลงัใจ  ใหจ้งูใจต่อการพฒันางานวจิยัทีม่คีณุภาพ 
 

องคป์ระกอบท่ี 5   การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็ 

1. มกีารดาํเนินงานเพือ่การบรกิารวชิาการแก่สงัคม ซึง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อชมุชน และสงัคม ทัง้ใน ระดบัสถาบนั 

และระดบัคณะวชิาเป็นจาํนวนมาก 

2. มคีวามร่วมมอืดา้นบรกิารทางวชิาการเพือ่การเรยีนรู ้และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน และ ภาคเอกชน

อยา่งต่อเน่ือง ทัง้ในระดบัคณะและสถาบนัซึง่เสรมิจดุเน้นทีด่ใีหด้กีบัสถาบนั 

3. สถาบนัมบีคุลากรทีม่อีงคค์วามรูแ้ละพรอ้มในการถ่ายทอดในงานบรกิารวชิาการ 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. สถาบนัควรมกีลไกในการดาํเนินงานบรกิารวชิาการระหวา่งคณะใหม้ากขึน้เพือ่สรา้งความเขม้แขง็  

ในพนัธกจิในงานบรกิารวชิาการของสถาบนั 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรปรบักลไกการบรหิารงานการบรกิารวชิาการยงัไมเ่ป็นระบบทาํใหย้ากต่อการสงัเคราะห์  

2. ผูบ้รหิารควรมนีโยบายการบรูณาการงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม กบัการเรยีนการสอนและการวจิยั และมี

วธิกีารถ่ายทอดทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลไปสูก่ารปฎบิตั ิ
 

องคป์ระกอบท่ี 6   การทาํนุบาํรงุศิลปะและวฒันธรรม 
 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. การตดิตามและประเมนิผลโดยบคุลากร นกัศกึษา ชมุชน ในภาพรวม ของการดาํเนินการ ตามแผนงาน ดา้น

การทาํนุบาํรุงศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่  

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1. ใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบดาํเนินการสาํรวจการนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการเขา้ร่วมกจิกรรมโครงการ ตามแผนงานไป

ใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชวีติ ของตนเองของชมุชน สรา้งคณุคา่ ใหก้บัตนเอง   
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2.   แผนงานดา้นการทาํนุบาํรุงฯ  ตอ้งพยายามผสมผสานความถนดัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และความรู ้ความสามารถของ

บคุลากรของชมุชนในการสรา้งเสรมิคุณค่าทางศลิปะและวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีด่งีามใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ ์ ซึง่อาจดาํเนินการโดย

ร่วมมอืกบัองคก์รภายนอก 

วิธีปฏิบติัที่ดี/นวตักรรม 

1. ศกึษาดงูานดา้นการทาํนุบาํรุงศลิปะและวฒันธรรมจากสถาบนัอืน่   
 

องคป์ระกอบท่ี 7   การบริหารจดัการ 
 

จดุแขง็ 

1. สภามหาวทิยาลยัปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายกาํหนดครบถว้น และมกีารประเมนิตนเองตามหน้าทีแ่ละบทบาทของ

สภามหาวทิยาลยั 

2. ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ มกีารกาํกบัดแูลตดิตามผลการดาํเนินงาน สนบัสนุนบคุลากรใหม้สีว่นร่วมในการบรหิารจดัการ  

3.  ผูบ้รหิารบรหิารงานดว้ยหลกัธรรมภบิาล 

4. การพฒันาและใชง้านระบบสารสนเทศเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  

5. ผูบ้รหิารมนีโยบายสนบัสนุนการพฒันาระบบสารสนเทศ  

6. ผูบ้รหิารและบคุลากรของหน่วยงาน มคีวามเชีย่วชาญในงานทีร่บัผดิชอบ สามารถระบปุจัจยัเสีย่ง  

ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. พฒันาระบบสารสนเทศใหค้รอบคลุมการทาํงานทางดา้นการบรหิารจดัการ 

2. เสรมิความรูด้า้นกระบวนการจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่งใหก้บัหวัหน้าหน่วยงานและบคุลากรในหน่วยงาน

เพือ่ใหก้ารจดัทาํแผนบรหิารความเสีย่งมคีวามสมบรูณ์มากขึน้ 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. จาํนวนระบบสารสนเทศไมส่อดคลอ้งกบัจาํนวนทรพัยากรเครือ่งแมข่า่ย  

2. การพฒันาระบบเป็นการวา่จา้งบรษิทัดาํเนินการ เจา้หน้าทีย่งัไมช่าํนาญในการพฒันาโปรแกรม  

3.  การดาํเนินงานระบบบรหิารความเสีย่งไมไ่ดร้ายงานผลการดาํเนินงานต่อสภามหาวทิยาลยั 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1.  จดัหาทรพัยากรเครือ่งแมข่า่ยใหส้อดรบักบัจาํนวนระบบสารสนเทศทีเ่พิม่มากขึน้ 

2.  พฒันาเจา้หน้าทีใ่หม้คีวามชาํนาญในการพฒันาโปรแกรม 

3.  ดาํเนินการตดิตามประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง และรายงานสภามหาวทิยาลยัใหท้นั

ตามกาํหนดเวลา 
 

องคป์ระกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 
 

จดุแขง็ 

1. มหาวทิยาลยัมแีผนและ จดัทาํแนวทางจดัหาทรพัยากรทางดา้นการเงนิ หลกัเกณฑก์ารจดัสรร การวาง แผน 

การใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้จดัทาํรายงานทางการเงนิอยา่งเป็นระบบ ม ีหน่วย งานตรวจสอบภายใน

และภายนอก คอยตรวจ ตดิตามการใชเ้งนิ รายงานใหผู้บ้รหิารคอยกาํกบั เร่งรดั ตดิตาม การใชจ้า่ยเงนิ ใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมาย 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรหาทางประยกุตร์ะบบการใชเ้งนิสามมติผินวกเขา้กบัระบบปจัจบุนัเพือ่ความรวดเรว็ และถกูตอ้ง ในการ

ตดิตามการใชจ้า่ยเงนิ 
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จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรหาทางช่วยเหลอืบุคลากรทีต่อ้งการ ขอกนัเงนิเหลื่อมปี เพื่อไปร่วมประชุมวชิาการต่างประเทศ ใน ช่วงเดอืน

ตุลาคมถงึเดอืนพฤศจกิายนไดท้นั 
 

องคป์ระกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 

จดุแขง็ 

1. มหาวทิยาลยัมรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มทางการจดั

การศกึษาของมหาวทิยาลยั 

2. ผูบ้รหิารและบคุลากรของมหาวทิยาลยัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อการประกนัคณุภาพการศกึษา 

3. มหาวทิยาลยัมรีะบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุนการประกนัคณุภาพการศกึษาครบถว้น 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาและแนวทางในการดาํเนินงาน ประกนั

คณุภาพการศกึษาแก่บคุลากรอยา่งต่อเน่ือง 

2. สนบัสนุนทรพัยากรทัง้ดา้นเวลางบประมาณและอตัรากาํลงัในการพฒันาระบบสารสนเทศทีใ่หข้อ้มลูสนบัสนุน

ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ือง 

จดุท่ีควรพฒันา 

1. มหาวทิยาลยัยงัไมม่แีนวปฏบิตัทิีด่หีรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาทีห่น่วยงานพฒันา ขึน้เอง 

2. กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศกึษายงัมไีมม่าก 

ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุ 

1.  ใหก้ารสนบัสนุนบคุลากรใหม้กีารพฒันา/สรา้งแนวปฏบิตัทิีด่ ีหรอืงานวจิยัดา้นการประกนัคณุภาพ การศกึษา 

2.  ใหก้ารสนบัสนุนบคุล ากรและนกัศกึษามกีจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการประกนัคณุภาพการศกึษา อยา่ง

ต่อเน่ือง และขยายชอ่งทาง/กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หห้ลากหลายโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

      จากผลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า ปจัจยันําเขา้และผลลพัธอ์ยู่ในเกณฑพ์อใช้  แต่ 

มหาวทิยาลยัฯ มกีระบวนการอยใูนระดบัดผีลลพัธอ์ยูใ่นระดบัดซีึง่ผลลพัธท์ีไ่ดต้ํ่ากวา่ปีทีผ่า่นมาอาจจะมาจากสาเหตุของการที่

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาไดเ้ปลีย่นแปลงเกณฑป์ระเมนิคณุภาพการศกึษาใหม ่อยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณาจาก

ภาพรวมพบวา่มหาวทิยาลยัควรรบีจดัทาํแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาใหร้องรบัการประเมนิคณุภาพภายในของปีการศกึษา  

2554 ซึง่เกณฑใ์หมน้ี่จะมคีวามเขม้ในเรือ่งของหลกัสตูรและการประกนัคณุภาพ  ในการประเมนิครัง้น้ีพบวา่ องคป์ระกอบที ่2 

และ 4 ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใชห้ลกัสตู ร รวมทัง้มกีารประเมนิลงระดบัรายวชิาหลายตวัชีว้ดั อกีทัง้ในสว่นของปจัจยั

นําเขา้ดา้นคณุภาพ อาจารยม์หาวทิยาลยัฯ ตอ้งมแีผนในการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและกระบวนการในการบรหิารการศกึษา ตอ้ง

มกีารทบทวนวธิกีารดาํเนินงานและการประกนัคุณภาพหลกัสตูรการจดัเกบ็ขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการกาํกบัตดิตามควรมกีารปรบัปรุง

กระบวนการกาํกบัตดิตามและการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของอาจารยส์ภาวชิาการควรมบีทบาทในการควบคมุกาํกบัการ

ดาํเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นระบบควรมแีผนการวจิยัในชัน้เรยีน  แผนพฒันาบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนุนตามเกณฑ์

ประกนั คณุภาพการศกึษาควรทบทวนการดาํเนินการดา้นพฒันาอาจารยใ์นสว่นการของตาํแหน่งทางวชิาการและคณุวฒุิ

อาจารย ์ สาํหรบัอตัราการเพิม่คุณวฒุอิาจารยเ์ป้าหมายกาํหนดไว ้ 5% (สิน้ปี 54) แต่ไมม่ขีอ้มลูชดัเจนวา่ มหาวทิยาลยั

ดาํเนินการไดต้ามเป้าหรอืไม่   การวางแผนงานดา้นการวจิยัควรมหีน่วยงานกลางของมหาวทิยาลยั ในการเป็นตวัแทนรบั

งานวจิยัจากภายนอกเพือ่สนบัสนุนสง่เสรมิงานดา้นการวจิยัและควรมแีนวทางใหก้ารใหร้างวลัหรอืยกยอ่งนกัวจิยัทีไ่ดเ้ผยแพร่

ผลงานตพีมิพ ์ รวมถงึการนําไป ใชป้ระโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและการพฒันาชมุชนเพือ่ใหส้อดรบักบัเป้าหมายการประกนั

คุณภาพ  
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ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 

จากผลการประเมนิพบวา่การดาํเนินงานในดา้นการบรหิารจดัการอุดมศกึษาดา้นพนัธกจิ ของการบรหิาร การ

อุดมศกึษาอยูใ่นเกณฑด์ดีา้นมาตรฐานคุณภาพบณัฑติและดา้นการสรา้ง และพฒันาสงัคมฐานความรูแ้หง่ 

การเรยีนรูอ้ยูใ่นเกณฑพ์อใช้   ซึง่จะสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิของปจัจยันําเขา้และผลลพัธท์ีไ่ดผ้ลการประเมนิระดบัพอใช ้

มหาวทิยาลยัควรหาวธิเีร่งด่วน ในการพฒันาคุณวฒุอิาจารยใ์หม้คีณุวฒุริะดบัปรญิญาเอกเพิม่มากขึน้ และควรสนบัสนุน

สง่เสรมิอาจารยท์าํผลงานใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการพรอ้มทัง้แนวทางการใหก้ารสนบัสนุนงานวจิยัตามกลุ่มสาขาวชิา 

 

ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

  ปจัจบุนัมหาวทิยาลยัมบีคุลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนในอตัราที ่ 573.5 : 476 ซึง่เป็นสดัสว่น 1.2 : 1  

น่าจะเป็นสดัสว่นทีเ่หมาะสมแต่พบวา่ยงัมปีระเดน็ดา้นการบรหิารจดัการดา้นภาระงานทีเ่หมาะสมของสายวชิาการซึง่

บคุลากรสว่นหน่ึงมองวา่เป็นปญัหาในการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัและดา้นคณะวชิายงัมบีคุลากรสายสนบัสนุนไม่

เพยีงพอ ดงันัน้ มหาวทิยาลยัควรมกีารศกึษาวเิคราะห ์ความเหมาะสมทัง้ภาระงานทัง้สายสนบัสนุน สายวชิาการ และสาย

บรหิาร การกระจายอาํนาจหรอืรวมศนูยใ์นการบรหิาร   

 

ข้อสรปุตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

หลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยัทีใ่ชใ้นการเปิดสอนในปีการศกึษา 2553 ยงัคงเป็นหลกัสตูรตามมาตรฐาน อุดมศกึษา 2551 

ซึง่มหีลายองคป์ระกอบทีย่งัไมไ่ดด้าํเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 แต่ผลการ

ประเมนิทีไ่ดใ้นมาตรฐานดา้นศกัยภาพและความพรอ้มในการจดัการศกึษา (2) ดา้นวชิาการผลการประเมนิอยูใ่นระดบัตอ้ง

ปรบัปรุงซึง่อาจเกดิจากมหาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่เน้น ผลติบณัฑติในระดบัปรญิญาตรเีป็นหลกั และบคุลากรผูส้อน

สว่นใหญ่ยงัคงมวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาโท และมตีาํแหน่งทางวชิาการในระดบัรองศาสตราจารย ์ศาสตราจารยน้์อย ซึง่เป็น

ผลใหป้จัจยันําเขา้และ ผลลพัธ ์ไดค้ะแนนน้อย  ซึง่รวมไปถงึการพฒันาศกัยภาพดา้นการวจิยัทีม่หาวยิาลยัใหก้ารสนบัสนุน ใน

การทาํวจิยัควรจะใหก้ารสนบัสนุนบคุลากรทาํวจิยัทีต่รงกบัสาขาวชิาทีส่อนและงบประมาณสนบัสนุนตามกลุ่มสาขาวชิา  

 

  



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2553  |  83 
 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃµÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃµÒÁ¤íÒÃÑºÃÍ§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ  

ตามทีภ่าครฐัโดย ก.พ.ร. ไดก้าํหนดใหท้กุสว่นราชการ รวมทัง้สถาบนัอุดมศกึษาดาํเนินการพฒันาการปฏบิตัริาชการ

และทาํขอ้ตกลงผลงานกบัผูบ้งัคบับญัชา ในลกัษณะของคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการทีส่อดคลอ้งกบัแผนปฏบิตัริาชการประจาํปี

งบประมาณของหน่วยงานซึง่เป็นโครงการต่อเน่ืองตัง้แต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.2547 เป็นตน้มา และใหม้กีารตดิตามประเมนิผล

การปฏบิตัริาชการตามคาํรบัรองอยา่งมคุีณภาพ และเป็นกลาง ทัง้น้ีเพือ่ใหส้ถาบนัอุดมศกึษามกีารปฏบิตัริาชการสอดคลอ้งกบั

หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี  มุ่งเน้นประสทิธผิล  ประสทิธภิาพ  คณุภาพของการใหบ้รกิาร  และการพฒันาองคก์รโดย  

ก.พ.ร. จะนําผลการประเมนิดงักล่าวมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการจดัสรรสิง่จงูใจใหแ้ก่สถาบนัอุดมศกึษาอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม

ต่อไป 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดใ้หค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการพฒันาการปฏบิตัริาชการตามกรอบ 

ของคาํรบัรองฯ ทีไ่ดต้กลงไวก้บั  สกอ. โดยเริม่ตัง้แต่การทีอ่ธกิารบดไีดเ้ขา้ร่วมประชมุในการเจรจาขอ้ตกลงกบัคณะกรรมการ

เจรจาขอ้ตกลงและประเมนิผลตามตวัชีว้ดัต่างๆ ของ ก.พ.ร. ทัง้น้ีเพือ่ร่วมกนัพจิารณาความเหมาะสมของตวัชีว้ดั  คา่เป้าหมาย  

และเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการมหาวทิยาลยัฯ  สาํหรบัการบรหิารจดัการภายในเพือ่ใหม้กีาร

กาํกบัตดิตามผลสมัฤทธิข์องการดาํเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ  มหาวทิยาลยัไดม้อบหมายใหร้องอธกิารบดแีละ

ผูช้ว่ยอธกิารบดทีีร่บัผดิชอบงานดา้นต่างๆ  เป็นผูก้าํกบัดแูลการปฏบิตังิานและใหห้น่วยงานระดบั  คณะ สถาบนั สาํนกั กอง 

และบคุลากรผูร้บัผดิชอบงานตามทีป่รากฏในคาํรบัรอง  ทาํหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงาน  เกบ็รวบรวมขอ้มลูและจดัทาํรายงาน  โดย

มหาวทิยาลยัไดก้าํหนดใหม้กีารตดิตามผลการปฏบิตังิานเป็นระยะๆ และรายงานความสาํเรจ็ของตวัชีว้ดัต่างๆ ต่อ ก.พ.ร. ตาม

กาํหนดเวลาเป็นรายงวด 6 เดอืน 9 เดอืน และ 12 เดอืน 

ซึง่มหาวทิยาลยัไดร้บัความร่วมมอืเป็นอยา่งดจีากทกุฝา่ย  และมกีารพฒันาการปฏบิตัริาชการอยูใ่นเกณฑท์ีด่ตีามระดบั

ที ่ก.พ.ร. กาํหนดไวด้งัน้ี 

 

ผลการประเมิน ระดบัคะแนนท่ีได้รบั 

มพีฒันาการดเีลศิ ทาํไดเ้กนิเป้าหมายอยา่งมาก ซึง่การดาํเนินการเชน่นัน้ตอ้งใช ้

ความพยายามสงูมากหรอืพจิารณามติอิืน่เพิม่เตมิ เชน่ การประหยดั เป็นตน้ 

5 

 

มพีฒันาการดเียีย่ม ทาํไดเ้กนิเป้าหมาย ตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมาก  4 

มพีฒันาการด ีทาํไดต้ามเป้าหมาย  3 

มพีฒันาการพอใช ้(ควรปรบัปรุง)  2 

ไมม่พีฒันาการ (ตอ้งปรบัปรุง)  1 

 

 

 

 

 

 



84  |  RMUTSB Annual Report 2010 
 

ผลการดาํเนินงานตามคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2553 จากการประเมนิของ ก.พ.ร.

และ สมศ. สรุปดงัน้ี 

 

มิติ

ท่ี 
ตวัช้ีวดั 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนกั 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนกั 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนกั 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนกั 

ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ําหนกั 

1 ดา้นประสทิธผิล 4.1860 3.7654 2.1966 1.1932 1.1916 

2 ดา้นคณุภาพ 4.4280 2.7960 0.4704 0.6137 0.6969 

3 ดา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 2.4920 2.6860 0.3186 0.3490 0.4702 

4 ดา้นการพฒันาสถาบนั 5.0000 4.0335 0.8950 1.0890 1.3450 

ผลการดาํเนินงานภาพรวม 

จากคะแนนเตม็ 5 

4.2175 3.5657 3.8806 3.2449 3.8037 

 

ผลจากการประเมนิตนเองตามกรอบตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 

และ พ.ศ.2553 ของการเป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  ซึง่แยกออกมาจากภาพรวมของสถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคลเดมิ พบว่า ผลการดาํเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายของมหาวทิยาลยัฯ ทีไ่ดใ้หค้าํรบัรองไวก้บั ก.พ.ร. คอืไดค้่าคะแนน

ถ่วงน้ําหนกัรวมเทา่กบั 4.2157, 3.5657, 3.8806, 3.2449 และ 3.8037 และตามลาํดบั โดยมคีา่เป้าหมายอยูท่ีร่ะดบั  3 คะแนน 

สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ในสว่นของตวัชีว้ดับางรายการทีไ่มเ่ป็นไปตามแผนมหาวทิยาลยั โดยอธกิารบดไีดจ้ดัใหม้กีารประชมุ

ผูบ้รหิารเพือ่พจิารณ าถงึจดุอ่อน  รวมทัง้ปญัหาและอุปสรรคของการปฏบิตัริาชการในเรือ่งนัน้ๆ  และไดก้าํหนดแนวทางการ

พฒันาและมอบหมายใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 
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 มหาวทิยาลยัไดม้กีารลงนามความร่วมมอืกบัองคก์ร/สถาบนัการศกึษา ทัง้ในและต่างประเทศ โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะ

ดาํเนินโครงการ/กจิกรรมทางวชิาการทีส่ง่เสรมิความเขม้แขง็ทางวชิาการและพฒันาสถาบนัสูร่ะดบัสากลเพือ่มุง่สูก่ารยอมรบั

ทางวชิาการในระดบัภมูภิาคหรอืนานาชาตต่ิอไป 

ในปี 2548-2553 มหาวทิยาลยัไดม้กีารลงนามความร่วมมอืกบัหน่วยงานและสถาบนัการศกึษา และมกีจิกรรมร่วมกนั

ดงัต่อไปน้ี 

ความรว่มมือกบัหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาภายในประเทศ 

หน่วยงาน/องคก์ร  

(Name of Institute) 

รายละเอียด  

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

สถานสอนภาษาสมาคมนกัเรยีนเก่า

สหรฐัอเมรกิา (A.U.A.) 

ความร่วมมอืทางวชิาการ จดัการเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษแก่นกัศกึษาและประชาชนใน

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ณ ศนูยว์าสกุร ี

16  กรกฎาคม 2545 

บรษิทั ไอทไีอท ีจาํกดั 

 

 

1ความร่วมมอืทางวชิาการ ในการจดัตัง้ศนูย์

ทดสอบมาตรฐานสากล Microsoft Office 

Specialist  ( MOS ) 

26  มกราคม  2548 

มหาวทิยาลยันเรศวร ความร่วมมอืทางวชิาการ จดัการเรยีนการสอน

ระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการจดัการโรงแรม

และการทอ่งเทีย่ว ศนูยว์าสกุร ี

1  ธนัวาคม  2548 

กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานทดแทนสภา

อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ความร่วมมอืดา้นการวจิยัและพฒันา และดา้น

พฒันาบคุลากร 

21  ธนัวาคม  2548 

จงัหวดันนทบรุ ี

 

 

โครงการศนูยก์ารเรยีนรูร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทางภมูศิาสตรเ์พือ่การพฒันา 

จงัหวดันนทบรุ ี

28  กุมภาพนัธ ์ 2549 

ศนูยส์ง่เสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่8  

กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม 

- โครงการพฒันาการรวมกลุ่มและเชือ่มโยง

อุตสาหกรรม 

- โครงการสรา้งและพฒันาบรกิรธรุกจิ

อุตสาหกรรม 

11  เมษายน  2550 
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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

มลูนิธพิระดาบส - ดาํเนินกจิกรรมช่วยเหลอืชุมชน 

- ใหบ้รกิารวชิาการ 

24  พฤษภาคม  2550 

บรษิทั เอกรฐัโซล่าร ์จาํกดั ความร่วมมอืทางวชิาการในการพฒันา 

เทคโนโลยเีซลสแ์สงอาทติยแ์ละพฒันาบคุลากร 

4  มถุินายน  2550 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ความร่วมมอืทางวชิาการในการสนบัสนุนการจดั

การศกึษาในระบบการศกึษาทางไกล เพือ่การ

ขยายโอกาสทางการศกึษาตามพระราชบญัญตัิ

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 

1  สงิหาคม  2550 

NECTEC โครงการพฒันากาํลงัคนดา้นไฟฟ้า 

อเิลก็ทรอนิกส ์คอมพวิเตอร ์และซอฟตแ์วร ์

27  กนัยายน  2550 

โรงเรยีนสรวงสทุธาวทิยา 

โรงเรยีนสามชกุรตัยโภคาราม 

โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลยั   

โรงเรยีนสระกระโจมโสภณพทิยา 

โครงการความร่วมมอืสง่เสรมิสนบัสนุนการ

จดัการเรยีนการสอนดา้นวชิาชพี 

28  เมษายน  2551 

โรงเรยีนด่านชา้งวทิยา 

วทิยาลยัเทคนิคราชบุร ี2 และ  

วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษก 

สมทุรปราการ 

โครงการความร่วมมอืสง่เสรมิสนบัสนุนการ

จดัการเรยีนการสอนดา้นวชิาชพี 

23  พฤษภาคม  2551 

สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการสง่เสรมิ

สขุภาพ (สสส.) 

เจตจาํนงร่วมสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัสรา้งเสรมิ

สขุภาพ 

11  มถุินายน  2551 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย 

บนัทกึขอ้ตกลงทางวชิาการและวจิยัในโครงการ

งานวจิยัพฒันากระบวนการผลติและทดสอบ

บลอ็กประสานจากของเหลอืใช ้

30  มถุินายน  2551 
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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลธรรมเสน บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื ดา้นการบรกิาร 

ทางวชิาการแก่สงัคม 

10  กรกฎาคม  2551 

อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธสิถาบนั 

ไทย-เยอรมนั (TGI) 

บนัทกึความร่วมมอืทางวชิาการ เรือ่ง จดัตัง้ศนูย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ เพือ่ขยายการบรกิาร

ของสถาบนัไทย-เยอรมนั เขตพระนครศรอียธุยา 

27  สงิหาคม  2551 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

บนัทกึความร่วมมอื โครงการ “เสรมิสรา้งศกัยภาพ

ผูป้ระกอบการไทย” 

10  กนัยายน  2551 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

โดยศนูยภ์าษาไทยสรินิธร 

โครงการความร่วมมอืทางวชิาการ เพือ่ทดลอง

จดัการเรยีนการสอนรายวชิา  การเขยีนยอ่หน้า 

(Paragraph writing) แบบ E-Learning 

10  กนัยายน  2551 

สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั

พระนครศรอียธุยา 

บนัทกึความร่วมมอื เรือ่ง ศนูยว์ฒันธรรม 16  กนัยายน  2551 

โรงเรยีนทปีงักรวทิยาพฒัน์    

(วดัน้อยใน) ในพระราชปูถมัภ ์

บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมอืทางวชิาการ 18  มนีาคม  2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย               

คณะสตัวแพทยศ์าสตร ์

บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ เพือ่จดัการ

เรยีนการสอนรายวชิาทางดา้นสตัวศาสตร ์ 

แบบ e-Learning 

2  มถุินายน  2552 

นายกองคก์ารนกัศกึษา 9 มทร. ความร่วมมอืการพฒันานกัศกึษาเพือ่สง่เสรมิ

สนบัสนุนการประกนัคณุภาพการศกึษา

ระดบัอุดมศกึษา 

10  กรกฎาคม  2552 

สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั 

(สกว.)  

บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการการวจิยัเพือ่

การพฒันาประเทศ 

22  กรกฎาคม  2552 

โรงเรยีนสาธติครสิเตยีนวทิยา 

 (Global English School) 

บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมอืทางวชิาการ 9  กนัยายน  2552 
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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ             

ดา้นมาตรวทิยา 

27  ตุลาคม  2552 

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ การพฒันาบคุลากรดา้นการบญัชแีละการสอบบญัชี

ภาคสหกรณ์ภายใตร้ะบบบรหิารการจดัการดา้น

การเงนิการบญัชขีองสหกรณ์ทีจ่ดัจา้งผูส้อบบญัชี

ภาคเอกชน 

30  ตุลาคม  2552 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืเครอืขา่ยถ่ายทอด

เทคโนโลย ี“คลนิิกเทคโนโลย”ี 

21  ธนัวาคม  2552 

บรษิทัไทรน้อยเพาเวอรก์รนี จาํกดั ลงนามความร่วมมอืโครงการจดัตัง้โรงไฟฟ้า 

พลงังานขยะแบบไพโรโลซลิ และแก๊สซฟิิเคชัน่ 

25  มกราคม  2553 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรอียธุยา 

มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี 

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครนิทร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ในพระ

บรมราชปูถมัภ ์

ความร่วมมอืทางวชิาการดา้นการประกนัคณุภาพ

การศกึษา 

4  กุมภาพนัธ ์ 2553 

วทิยาลยัอาชวีศกึษานครสวรรค ์ บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ เพือ่การ

จดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร

เทยีบโอน ภาคสมทบ สาขาวชิาการบญัช ี

การตลาด และเทคโนโลยสีารสนเทศธรุกจิ 

8  มนีาคม  2553 

A-HOST (Application Hosting 

Services) Co.; Ltd. 

บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการการ

พฒันาการเรยีนการสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตร์

บณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรข์องคณะ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

25  มนีาคม  2553 
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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ ความร่วมมอืทางดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 12  พฤษภาคม  2553 

สาํนกังานการทอ่งเทีย่วและกฬีา    

จ.พระนครศรอียุธยา  

ความร่วมมอืทางวชิาการ (จดัสหกจิศกึษา) 25  พฤษภาคม 2553 

ศนูยพ์ฒันาฝีมอืแรงงาน 

พระนครศรอียุธยา  

ความร่วมมอืทางวชิาการ (บรกิารวชิาการและวจิยั) 25  พฤษภาคม 2553 

องคก์ารบรกิารสว่นตาํบลหนัตรา 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบา้นเกาะ 

ความร่วมมอืทางวชิาการและ 

กจิกรรมทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 

25  พฤษภาคม 2553 

อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธสิถาบนั 

ไทย-เยอรมนั (TGI) 

ความร่วมมอืพฒันาบคุลากรอุตสาหกรรม  

โครงการผลติช่างออกแบบแม่พมิพป์ ัม๊ขึน้รปูโลหะ

ป้อนภาคอุตสาหกรรมภายใตโ้ครงการยกระดบัขดี

ความสามารถอุตสาหกรรมแมพ่มิพ ์

25  พฤษภาคม 2553 

วทิยาลยัอาชวีศกึษานครสวรรค ์ ความร่วมมอืจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 12 มถุินายน 2553 

คณะกรรมการหมูบ่า้นกระทุม่ด่าน  

อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

ลงนามความร่วมมอืในการดาํเนินตามโครงการ

สง่เสรมิเครือ่งมอืเครือ่งจกัรการทาํนาขา้ว 

26 มกราคม 2554 

บรษิทั ตรปี ัน้จัน่ โมบาย จาํกดั บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืโครงการสง่เสรมิ

สนบัสนุนและใหค้าํปรกึษาดา้นการตลาด  

ระบบไฮดรอลกิส ์ระบบนิวแมตกิส ์ 

ดา้นการออกแบบและการผลติ 

26 มกราคม 2554 

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

(มหาชน)  

การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาดา้นวทิยาศาสตร์

การประมง 

29 มนีาคม 2554 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

เครอืขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษาระหวา่งสถาบนั 24 พฤษภาคม 2554 
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ความรว่มมือกบัหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 

หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

ประเทศ 

(Country) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(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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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

ประเทศ 

(Country) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(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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หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

ประเทศ 

(Country) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(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 

 

 



94  |  RMUTSB Annual Report 2010 

 

 

หน่วยงาน/องคก์ร 

(Name of Institute) 

ประเทศ 

(Country) 

รายละเอียด 

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

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 

 

China Agricultural University 

(CAU) 

China Academic Exchange and Collaboration 

1.Exchange of faculty members and 

experts 

2.Exchange of students 

3.Human resource development 

cooperation 

4.Joint conferences and academic 

programs 

5.Cultural exchange 

6.Other academic activities and exchange 

relevant to international collaboration  

July16, 2010 
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พิธีรบัพระราชทานปริญญาบตัร  

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช      

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให ้สมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสดจ็พระราชดาํเนิน

แทนพระองค ์พระราชทานปรญิญาบตัรแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา 

ประจาํปีการศกึษา 2552 จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี              

ราชมงคลสวุรรณภูม ิณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับุร ีเมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2553 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ราชมงคลสุวรรณภมิูสมัพนัธ ์ครัง้ท่ี 5  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดักจิกรรมเดนิการกุศล “ราชมงคลสวุรรณภมูสิมัพนัธ ์ครัง้ที ่5 ” 

เพือ่เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีโดยมหีวัหน้าสว่นราชการ  ประชาชน คณะผูบ้รหิาร 

คณาจารย ์เจา้หน้าที ่และนกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรม เดนิการกุศลเพือ่สรา้งความสามคัคแีละความร่วมมอื  ณ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ีเมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2553 

 

 

        

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ   

จดัพธิวีางศลิาฤกษอ์าคารอาคารเรยีนรวมและเอนกประสงค์ 
โดยมีศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ นายแพทยเ์กษม วฒันชยั 

องคมนตรแีละนายกสภามหาวทิยาลยัฯ  เป็นประธานใน

พธิวีางศลิาฤกษอ์าคารเรยีนรวมและ เอนกประสงค ์ณ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ ศนูยห์นัตรา 

มอีธกิารบด ีผูบ้รหิาร คณาจารย ์และนกัศกึษา เขา้ร่วมพธิ ี

เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2553 
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กฐินสามคัคีปี 2553 

วนัที ่21 พฤศจกิายน  2553 มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิจดักฐนิสามคัค ีปี 2553 

โดยมีคณะผูบ้รหิาร  คณาจารยแ์ละเจา้หน้าที ่ร่วมงาน

ทอดกฐนิสามคัค ีประจาํปี 2553 ณ วดัไผ่โสมนรนิทร์   

ต.หนัตรา อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชมงคลสุวรรณภมิู น้อมเกล้าฯ ถวายราชสดดีุ 

 วนัที ่ 11 สงิหาคม 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี 

ราชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดัพธิถีวายราชสดุดลีงนามถวายพระพร 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเดจ็

พระนางเจา้ฯพระบรมราชนีินาถ เพือ่เป็นการน้อมราํลกึ     

ในพระมหากรุณาธคิณุ  ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

 

 

  

 

ราชมงคลสุวรรณภมิู น้อมเกล้าฯ ถวายพระพร 

 วนัที ่2 ธนัวาคม 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี          

ราชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดั พธิถีวายราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรต ิ

ถวายพระพรชยัมงคล ถวายสตัยป์ฏญิาณ และลงนามถวายพระพ 

เน่ืองในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  

โดย มคีณะผูบ้รหิาร คณาจารยแ์ละนกัศกึษาร่วมในพธิี      

ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ  

ศนูยห์นัตรา 
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ครบรอบ 6 ปี มทร.สวุรรณภมิู  

ครบรอบ 6 ปี มทร.สวุรรณภูม ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิไดจ้ดัพธิปีระกาศราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรติ

และถวายพระพรชยัมงคลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองใน

โอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภูม ิ วนัที ่18 มกราคม 2554 ณ หอประชุม มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา โดยมกีจิกรรมตกับาตร

ขา้วสารอาหารแหง้ ณ สวนปา่เฉลมิพระเกยีรต ิและพธิวีางพานพุม่

ถวายเครือ่งราชสกัการะ กล่าวคาํประกาศราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรต ิ

ถวายพระพรชยั  
 

วนัสงกรานตม์หาวิทยาลยั 

วนั ที่ 8 เมษายน  2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี         

ราชมงคลสวุรรณภมู ิจดังานวนัสงกรานต ์โดยภายในมกีารจดั

กจิกรรมอาท ิสงฆน้ํ์าพระ ก่อเจดยีท์ราย การละเล่นพืน้บา้น 

เพือ่เป็นการอนุรกัษว์ฒันธรรมและประเพณีไทย 

 

9 ราชมงคลรว่มใจสืบสานวฒันธรรมไทย 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูจิดัประชมุ

เพือ่เตรยีมความพรอ้มการดาํเนินงานโครงการ 9 ราชมงคล 

ร่วมใจสบืสานวฒันธรรมไทย ครัง้ที ่2/2553 และนิทรรศการ

ผลงานนกัศกึษา เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
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Lion Clubs มอบโอกาสนักศึกษา มทรส. 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิได้

คดัเลอืกนกัศกึษาทีม่คีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ

ไดด้ ีมคีวามสารถดา้นศลิปะและวฒันธรรมไทยไปเผยแพร่

แก่ชาวต่างชาต ิจาํนวน 2 คน ระหว่างวนัที ่9 – กรกฎาคม ถงึ 

8 สงิหาคม 2554 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก์      

ในการเขา้ร่วมโครงการ Lions Denmark Youth Camps 

and Exchange 2011 ไดแ้ก่ นางสาวพชัราภรณ์ เรงิรกัษ ์

และนางสาวกนิษฐา นยัมานพ นกัศกึษาสาขาวชิา

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล คณะศลิปศาสตร ์ 

ซากรุะท่ีระลึก  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  

ไดร้บัมอบตน้ซากุระ จาํนวน 9 ตน้จากสมาคมซากุระ  

ไทย – ญีปุ่น่ และนําไปปลกู เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2554 

ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิบรเิวณ

ดา้นหน้าอาคารศรพีทิยาคาร เพือ่เป็นทีร่ะลกึในโอกาสที่

เดนิทางมาเยีย่มชมมหาวทิยาลยัพรอ้มสรา้งความสมัพนัธ์

อนัดรีะหว่างไทยกบัญีปุ่น่ 

รณรงคป์ลกูหญ้าแฝก 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  

ร่วมกบัคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

จดัไดจ้ดัโครงการรณรงคป์ลกูหญา้แฝก เมือ่วนัที ่22 

กนัยายน 2553 ณ แนวคนักัน้น้ําดา้นหลงั มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา เพือ่เป็นการ

อนุรกัษด์นิและน้ําและฟ้ืนฟูสภาพสิง่แวดลอ้ม ปีที ่2 “ร่วม

สรา้งกาํแพงชวีติ ปลกูหญา้แฝกเพือ่พชิติพลกิฟ้ืนแผ่นดนิ” 
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โครงการสนับสนุนนักประดิษฐร์ุน่ใหม่ 

           มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ

ร่วมกบั สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ ไดจ้ดังาน

การขยายผลสิง่ประดษิฐส์ูก่ารใชป้ระโยชน์ สนบัส นุน             

นกัประดษิฐรุ่์นใหมท่ีไ่ดร้บัรางวลั ประจาํปี 2553 ระหวา่ง

วนัที ่ 14 - 16 กนัยายน 2553 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี 

ราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยส์พุรรณบรุ ี
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บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 25บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 255533  

  

  

 ปริญญาครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

 

ฯพณฯ บรรหาร ศลิปอาชา  เคยดาํรงตําแหน่งนายกรฐัมนตรี

คนที ่21 ของประเทศ  เป็นผูค้ดิรเิริม่และสนบัสนุนในการก่อตัง้

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตสพุรรณบรุ ีเมือ่ปี 2536  

โดยไดข้อใหก้ระทรวงศกึษาธกิารจดัตัง้สถาบนัการศกึษาระดบัสงู 

ทีเ่ปิดสอนถงึระดบั ปรญิญาตรขีึน้ทีจ่งัหวดัสพุรรณบรุ ีเพือ่เป็นการ

กระจายโอกาสทางการศกึษาสูช่นบท และรองรบัการขยายตวั

ทางดา้นอุตสาหกรรมของภาคตะวนัตก วทิยาเขตสพุรรณบรุี    

มคีวามเจรญิกา้วหน้ามาเป็นลาํดบั  จนปจัจบุนัไดเ้ปลีย่นเป็น  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยส์พุรรณบรุ ี 

 

   

  

  

  

  

  

ปริญญาบริหารธรุกิจดษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (การจดัการ) 

 

นายเจรญิ สริวิฒันภกัดี  ปจัจบุนัดาํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ประธานกรรมการ

บรษิทั เบยีรไ์ทย (1991) จาํกดั (มหาชน) และประธานกรรมการกลุ่ม

บรษิทั สรุากระทงิแดง จาํกดั ประธานกรรมการบรษิทั ทซีซี ีแลนด ์จาํกดั 

ประธานกรรการบรษิทั เบอรบ์ ียคุเกอร ์จาํกดั (มหาชน) ประธาน

กรรมการบรษิทั เครอือาคเนย ์จาํกดั และประธานกรรมการบรษิทั 

ทซีซี ีโฮลติง่ จาํกดั นายเจรญิ สริวิฒันภกัด ีเป็นผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็

อยา่งยิง่ในวชิาชพีดา้นบรหิารธกุจิ ปจัจบุนัมธีรุกจิมากมาย ซึง่ทกุอยา่ง

เป็นการลงทนุอยา่งรอบคอบและมกีลยทุธ ์ในการทาํธรุกจิจาก

ความสาํเรจ็ในการประกอบวชิาชพีโดยใชค้วามรู ้ความสามารถ   

ในการบรหิารจดัการจนเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลและการเป็น

ผูท้าํคุณประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิ 
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 ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

นายบุญประสทิธิ ์ ตัง้ชยัสขุ ปจัจบุนัเป็นประธานกรรมการ ผูจ้ดัการ

บรษิทั เอ-โฮสต ์จาํกดั และกรรมการบรษิทั เอบซีเีอส จาํกดั  3นายบุญประสทิธิ ์

ตัง้ชยัสขุ 3

 

 เป็นผูท้ีใ่หค้วามสาํคญักบัการศกึษาและมุ่งทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลอืใน

การพฒันาทกัษะของนกัศกึษาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยสนบัสนุนการ

จดัการศกึษาในหลกัสตูรสหกจิศกึษาใหก้บัหลายหน่วยงาน เชน่ สถาบนัเทคโนโลยี

ไทย-ญีปุ่น่ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวทิยาลยันอรท์เชยีงใหม่  รวมทัง้ไดใ้ห้

ความร่วมมอืกบัคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลสวุรรณภมูิ เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนการจดัการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร

บณัฑติ  สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละสาขา วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ       

ในลกัษณะของโครงการสหกจิศกึษา และไดม้กีารลงนามความร่วมมอืทางวชิาการ

กบัมหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาหลกัสตูร การพฒันาอาจารย ์และการใหค้าํปรกึษา

และคาํแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั   

 

 

 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (พืชศาสตร)์ 

นายทองเหมาะ แจม่แจง้ ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นเกษตรดเีด่นแหง่ชาต ิ

อาชพีทาํนา ประจาํปี 2549 ไดร้บัการเชดิชเูกยีรตเิป็นครภูมูปิญัญาไทยรุ่นที ่4 

ของสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร และไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นปราชญ์

ชาวบา้น ของสถาบนัการพฒันาการเรยีนรูเ้กษตรอนิทรยี ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 

เป็นตน้แบบของเกษตรในการทาํเกษตรธรรมชาต ิเป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญ

ทางดา้นเกษตรกรรมและการพฒันาพนัธุข์า้ว จนไดร้บัการยอมรบัและเชญิให้

เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูไ้ปทัว่ประเทศ เป็นผูท้รงภูมปิญัญาดา้น

เกษตรกรรม (ขา้ว) โดยใชภ้มูปิญัญาไทย มกีารอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดบอ้มดว้ยการทาํนาแบบอนิทรยี ์นอกจากน้ีนายทองเหมาะ แจม่แจง้ เป็นผูท้ีม่ ี

จติสาธารณะสงู มคีวามพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืสงัคม โดยเสยีสละและอุทศิตนเพื่อ

ถ่ายทอดความรูท้างดา้นการเกษตร การทาํนาและประสานงานกบัเครอืขา่ย

ปราชญช์าวบา้นและการพฒันาศนูยข์า้วสวุรรณภมูต่ิอไป 
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ผลงานดีเด่นของอาจารยแ์ละบคุลากร ประจาํปีการศึกษา 2553 ท่ีได้รบัการประกาศเกียรติคณุ ยกย่อง หรอื

รางวลัทางวิชาการ  
 

 
ผลงาน/รางวลั ช่ือผูไ้ด้รบัรางวลั 

หน่วยงาน                  

ท่ีมอบรางวลั 

 รางวลัผูท้าํคณุประโยชน์

ด้านการศึกษา           

ประจาํปี 53 

ผศ.วา่ที ่ร.ต.ธนู 

ทดแทนคณุ 

คณะศลิปศาสตร ์ สาํนกังาน

คณะกรรมการ 

สกสค.กระทรวง 

ศกึษาธกิาร 

 

 

 

 

รางวลัผูท้าํคณุประโยชน์

ด้านการศึกษา           

ประจาํปี 53 

รศ.กนก  อุไรสกุล คณะเทคโนโลย ี

การเกษตรและ

อุตสาหกรรม

เกษตร 

 

สาํนกังาน

คณะกรรมการ 

สกสค.กระทรวง 

ศกึษาธกิาร 

 รางวลัครตู้นแบบ  

ในงานการประชมุวชิาการ

เครอืขา่ยสถาบนัอุดมศกึษา

เขตภาคกลางเพือ่พฒันา

บณัฑติอุดมคตไิทย 

ประจาํปี 2553 

อ.พโิชต พงษ์พานิช คณะศลิปศาสตร ์

สาขาวชิา

สงัคมศาสตรแ์ละ

มนุษยศาสตร ์

 

กระทรวง 

ศกึษาธกิาร 

 รางวลัข้าราชการพลเรอืน

ดีเด่น ประจาํปี 2553 

ผศ.ทรงวทิย ์

เจรญิกจิธนลาภ 

คณะบรหิารธรุกจิ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กระทรวง 

ศกึษาธกิาร 

 รางวลัข้าราชการพลเรอืน

ดีเด่น ประจาํปี 2553 

ผศ. เตอืนใจ 

อาชวีะพนิช  
 

คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

และสถาปตัยกรรม

ศาสตร ์

กระทรวง 

ศกึษาธกิาร 
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ผลงาน/รางวลั ช่ือผูไ้ด้รบัรางวลั 

หน่วยงาน                  

ท่ีมอบรางวลั 

 รางวลัการยกย่องเชิดชู

เกียรติเป็นปชูนียบคุคล

ด้านภาษาไทย ประจาํปี

พ.ศ.2553 

ดร.บุญสมหญงิ  

พลเมอืงด ี

คณะศลิปศาสตร ์ สาํนกังาน 

วฒันธรรม 

จงัหวดั

พระนครศรอียธุยา 

 
  

¼Å§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¼Å§Ò¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ  
ผลงานนกัศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2553 ทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิณุยกยอ่งหรอืรางวลัในดา้นวชิาการ วชิาชพี 

คุณธรรม จรยิธรรม หรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติ 

 

ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงานท่ี 

มอบรางวลั 
วนั/เดือน/ปี 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เยาวชนสตรีดีเด่นของจงัหวดัสุพรรณบุรีประจาํปี พ.ศ.2553 

นางสาวรตันา  สสีด 

 

 

สาขาวชิา 

การบญัช ี

เยาวชนสตรีดีเด่น 

ของจงัหวดัสพุรรณบรุ ี

ประจาํปี พ.ศ.2553 

สภาองคก์าร 

พฒันาเดก็และ

เยาวชน 

 

8 ส.ค. 53 

การแข่งขนัขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุ่งระดบัอดุมศึกษาแห่งประเทศไทย 

นายอภชิาต  จุมพล  

 

 
 

สาขาวชิา

เทคโนโลย ี

สารสนเทศธรุกจิ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 

การขบัรอ้งเพลงไทยลกูทุ่ง

ระดบัอุดมศกึษา 

แห่งประเทศไทย 

ณ หอประชุม

ธาํรง บวัศร ี

มหาวทิยาลยั

บรูพา 

 

9 ก.ย. 53 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงานท่ี 

มอบรางวลั 
วนั/เดือน/ปี 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจดัสมัมนาทางวิชาการและการแข่งขนัทกัษะวิชาการ  

ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทัง้ 9 แห่ง 

นางสาวจริาภรณ์  พนัธุน์าค 

 

สาขาวชิา 

การจดัการ 

รางวลัท่ี 1  

การประกวด 

เขยีนแผนพฒันาชมุชน 

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับรุ ี

20 - 22 ส.ค. 53 

นางสาวภทัรศิา  รืน่จติต ์ สาขาวชิา 

การจดัการ 

รางวลัท่ี 3  

การประกวด 

เขยีนแผนพฒันาชมุชน 

นางสาวณาฑ ี อนุสนธิ ์ สาขาวชิา 

การบญัช ี

รางวลัชมเชย 

การประกวด 

เขยีนแผนพฒันาชมุชน 

การประกวดเขียนแผนพฒันาชุมชน 

นางสาวณาฑ ี อนุสนธิ ์ สาขาวชิา 

การบญัช ี

รางวลัชมเชย  

การประกวด 

เขยีนแผนพฒันาชมุชน 

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลย ี

ราชมงคลธญับรุ ี

20 - 22 ส.ค. 53 

นางสาวสนิุสา  ลายสาน สาขาวชิา 

ระบบสารสนเทศ

และคอมพวิเตอร ์

รางวลัท่ี 1  

การแขง่ขนัตอบปญัหา 

วชิาการ 

นายซุกการี ่ มสีวสัดิ ์ สาขาวชิา 

การบญัช ี

รางวลัท่ี 3  

การแขง่ขนัตอบปญัหา 

วชิาการ 

นายชนาวทิย ์อยูส่ะอาด สาขาวชิา

การตลาด 

รางวลัชมเชย  

การแขง่ขนัตอบปญัหา 

วชิาการ 

ผลการแข่งขนัการนําเสนอแนวความคิด DAIRRY BUSINESS PLAN  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ครัง้ท่ี 5 

นางสาวปวณีะ หวานชะเอม 

นางสาวชรณิทพิย ์เทพสถติ 

นางสาวสพุรรณิการ ์ ไมห้อม 

สาขาวชิา 

การตลาด 

 ศนูยส์พุรรณบรุ ี

รางวลัรองชนะเลิศ 

อนัดบัท่ี 2  

รางวลัชนะเลศิ 

จากการแขง่ขนัประกวด 

กองเชยีร ์

องคก์ารสง่เสรมิ

กจิการโคนม

แห่งประเทศไทย 

11 ม.ค. 54 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงานท่ี 

มอบรางวลั 
วนั/เดือน/ปี 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

การแข่งขนั TK MOS Olympic 2010  ครัง้ท่ี 8  

นายจตุพร  ทรายทอง สาขาวชิา

วทิยาการ

คอมพวิเตอร ์

 

รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 2  

ผลการแขง่ขนัโปรแกรม 

Microsoft Excel 2007 

(Version English) 

คณะ

วศิวกรรมศาสตร์

จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

6 ก.ค. 53 

นายวรียศ  นมัคนิสรณ์ สาขาวชิา

วทิยาการ

คอมพวิเตอร ์

 

รางวลัชมเชยอนัดบัท่ี 3  

ผลการแขง่ขนั TK MOS 

Olympic 2010 ครัง้ที ่8 

โปรแกรม Microsoft Excel 

2007 (Version English) 

การแข่งขนั Certiport 2010 “Worldwide Competition on Microsoft Office” 

นายกมัปนาท ศรมีิง่เมอืงนิเวช  สาขาวชิา

เทคโนโลยี

คอมพวิเตอร ์

รางวลัอนัดบัท่ี 6 

ผลงานการแขง่ขนั 

Microsoft Office  

Excel 2003 

 ณ เมอืง Utah 

ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 

5 - 12 ส.ค. 53 

นายศรญัย ูลิม้สวสัดิ ์ สาขาวชิา

เทคโนโลยี

คอมพวิเตอร ์

รางวลัอนัดบัท่ี 10 

ผลการแขง่ขนั 

 Microsoft Office  

Word 2003 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ สถาปัตยกรรมศาสตร ์

ผลงานการแข่งขนัการเรียนรูห้รรษากบัพลงังานนิวเคลียร ์

นางสาวปรยีานุช  เจยีมพุก 

นางสาวสกุญัญา  สทุธใิจ 

นางสาวเบญจามาส สงัขส์วุรรณ 

สาขาวชิา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รางวลัชนะเลิศ

ระดบัประเทศ 

ไอเดยีรุ่นเลก็ 

สถาบนัเทคโนโลยี

นิวเคลยีรแ์ห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 

5 ก.ย. 53 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงานท่ี 

มอบรางวลั 
วนั/เดือน/ปี 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ สถาปัตยกรรมศาสตร ์

การประกวดประดิษฐก์ระทงประเภทสวยงาม 

นายบุญสงิห ์ สงิหส์มุา 

นางสาวจฑุามาศ  วชิาทน  

นายอทิธพิล  นิลแร่ 

สาขาวชิา

วศิวกรรม 

ไฟฟ้า 

รางวลัขวญัใจ

กรรมการและ  

รางวลัชนะเลิศ 

ผลงานการประกวด

ประดษิฐก์ระทงประเภท

สวยงาม 

เทศบาลนคร

นนทบรุ ี 

จงัหวดันนทบรุ ี

21 พ.ย. 53 

การแข่งขนัวิชาการวิศวกรรม ครัง้ท่ี 3 

นายพุฒพินัธ ์ จนัทรก์ระจ่าง 

 

นายเดชา โฉมงามด ี
 

 

 

 

นายกฤษณะ  พลภาค 

 

นางสาวจริาภรณ์  โชตมิณีชยั 

สาขาวชิาวศิวกรรม 

อุตสาหการ 

สาขาวชิาวศิวกรรม 

เครือ่งกล 
 

สาขาวชิา 

วศิวกรรมโยธา 

สาขาวชิาวศิวกรรม

อเิลก็ทรอนิกส ์

และโทรคมนาคม 

รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัท่ี 1  

การแขง่ขนัทกัษะ

วชิาการวศิวกรรมศาสตร์

ภาคทฤษฏ ี

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลย ี

ราชมงคลอสีาน 

(วทิยาเขตขอนแก่น) 

1-3 ธ.ค. 53 

นายณฐัวชั  วฒันะธงชยั 

นายวมิุต ิ มณีทศัน์ 

นายศกัดิ ์ เอกเอีย่มทรพัย ์

 

สาขาวชิา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

รางวลัชนะเลิศ 

การแขง่ขนัทกัษะ

วชิาการวศิวกรรมศาสตร์

การทดลองวงจรดจิติอล 

นายสปุรชีา  บุตรเพชร 

นายยุทธนา  ยวงยอ้ย 

นายอาทติย ์ อยูส่ขุ 

สาขาวชิา

วศิวกรรมไฟฟ้า 

รางวลัชนะเลิศ  

อนัดบัท่ี 2 

การแขง่ขนัทกัษะ

วชิาการวศิวกรรมศาสตร์

การควบคมุระบบ

อตัโนมตัดิว้ย PLC 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงานท่ี 

มอบรางวลั 
วนั/เดือน/ปี 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละ สถาปัตยกรรมศาสตร ์

การแข่งขนัวิชาการวิศวกรรม ครัง้ท่ี 3 

นายกรกช  ศรสีมพนัธ ์

นายธนัวา  ทองอนิ 

นายทะนงศกัดิ ์ ฉตัรแถม 

สาขาวชิา 

วศิวกรรมโยธา 

รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัท่ี 1 

การแขง่ขนัทกัษะ

วชิาการวศิวกรรมศาสตร์

การแขง่ขนัคอนกรตี 

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลย ี

ราชมงคลอสีาน 

(วทิยาเขตขอนแก่น) 

1-3 ธ.ค. 53 

นายสทุวิสั  เปรมจติต ์

นายศรายธุ  โกษะ 

นายพลชยั  เกลีย้งเกลา 

สาขาวชิาวศิวกรรม 

อุตสาหการ 

รางวลัชนะเลิศ 

การแขง่ขนัทกัษะ

วชิาการวศิวกรรมศาสตร์

การปรบัเครือ่งมอืกล 

นายวชัรชยั  อาบนาค 

นายววิฒัน์  โวงประโคน 

นายกฤษณะวฒัน์  บวัศร ี

สาขาวชิาวศิวกรรม 

อุตสาหการ 

รางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัท่ี 1 

การแขง่ขนัทกัษะวชิาการ

วศิวกรรมศาสตรก์ารเขยีน

แบบเครือ่งมอืกลดว้ย

คอมพวิเตอร ์(CAD) 

นายเกยีรตศิกัดิ ์ ศรหีะรญั 

นายวชัรนิทร ์ ยนืยง 

นายศราวฒุ ิ กฐนิหอม 

สาขาวชิาวศิวกรรม 

อุตสาหการ 

รางวลัชนะเลิศ               

อนัดบัท่ี 2 

การแขง่ขนัทกัษะ

วชิาการวศิวกรรมศาสตร์

การแขง่ขนัโครงสรา้ง

จุลภาคเหลก็ 

คณะศิลปศาสตร ์

เยาวชนดีเด่นประจาํปี 2553     

นางสาวจง แซ่สง สาขาวชิา 

ท่องเทีย่วและ 

การโรงแรม 

รางวลัเยาวชนดีเด่น 

สภาสงัคมสงเคราะหแ์ห่ง

ประเทศไทยใน 

พระบรมราชปูถมัภ ์

ประจาํปี 2553 

สภาสงัคมสงเคราะห์

แห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชปูถมัภ ์

20 ก.ย. 53 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั 
หน่วยงานท่ี 

มอบรางวลั 
วนั/เดือน/ปี 

คณะศิลปศาสตร ์

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One IDOLระดบั ภาคกลางและตะวนัออก 

นายอชริะ ศรจีนัทรง์าม สาขาวชิาท่องเทีย่ว 

และการโรงแรม 

ผา่นเข้ารอบการ

ประกวดเยาวชน

ตน้แบบเก่งและด ี 

To Be Number One 

IDOL ระดบัภาคกลาง

และตะวนัออก  

(25 จงัหวดั) 

กรมสขุภาพจติ 

กระทรวง

สาธารณสขุ 

22 ม.ค. 54 

ผลการแข่งขนักีฬาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 7 “ตะวนัออก” 

นายสทุธโิชค  สอนไม ้

นางสาวสกุณา เตรม ี

สาขาวชิาท่องเทีย่ว 

และการโรงแรม 

การประกวด 

SportBoy & 

SportWomen 

รางวลัขวญัใจ 

ชาวราชมงคลประเภท

ชาย/รางวลัชนะเลศิ

ประเภทหญงิ 

มทร.ตะวนัออก           

จ.ชลบรุ ี

1 ก.พ. 54 

การแข่งขนัการประกวดรอ้งเพลงไทยลกูทุ่งเสียงทองระดบัอาชีวศึกษาและอดุมศึกษาของนักศึกษา 

นางสาววมิลมาศ  เหมล ี สาขาวชิา

ท่องเทีย่ว 

และการโรงแรม 

รางวลัชนะเลิศ(หญิง) 

 

ศาลากลางจงัหวดั

พระนครศรอียธุยา 

15 ธ.ค. 53 

นายปราโมทย ์แดงสมสะอาด 

 

สาขาวชิา

ท่องเทีย่ว 

และการโรงแรม 

รางวลัชมเชย (ชาย) 

 

นางสาวสกุณา เตรม์ ี สาขาวชิา

ท่องเทีย่ว 

และการโรงแรม 

รางวลัชมเชย (หญิง) 
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ท่ีปรกึษา 

ผศ.จรยิา หาสติพานิชกุล อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ  

รศ.ดร.มณัฑนีย ์เศรษฐภกัด ีรองอธกิารบดี  

ผศ.อร่าม คุม้กลาง  รองอธกิารบด ี

ผศ.ยทุธนา หรริกัษาพทิกัษ์  รองอธกิารบด ี

นางสาวสรุยีร์ตัน์ โงว้วฒันา  รองอธกิารบด ี

ผศ.ดร.ศริกุิล คล่องคาํนวณการ  รองอธกิารบด ี

รศ.สหายพล มชีนึูก  รองอธกิารบด ี

ผศ.พมิลพรรณ ธนารกัษ์  ผูช้ว่ยอธกิารบด ี

นายพงศว์ทิย ์วุฒวิริยิะ ผูช้่วยอธกิารบดี  

นางสาวอุไรวรรณ สมบตัสิริ ิผูช้ว่ยอธกิารบดี  
 

คณะผูจ้ดัทาํ 

นางสาวสรุยีร์ตัน์ โงว้วฒันา  รองอธกิารบด ี

นายพฒันพงศ ์วรรณวไิล  ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน 

นางสริพิร เรอืงสรุตัน์  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

นางสาวสวุรชัต ์ดมีาก  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

นางสาวหน่ึงฤทยั ทองอยู่  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

นางสาวรตันา พวงสอน  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
 

ขอขอบคณุ 

คณะ / สถาบนั / สาํนกั / กอง ทีใ่หค้วามอนุเคราะหข์อ้มลูและภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
To be number 1 idol 
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