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ประวติัและพฒันาการของมหาวิทยาลยั 

 

 จากจุดเริม่ต้นของวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา ในปี พ.ศ. 2518 ทีมุ่่งเน้น

การผลติบณัฑติจนสรา้งความเชื่อถอืต่อเน่ืองมาเป็น สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ในปี 

พ.ศ. 2531 และในปี พ.ศ. 2548 ได้ปรบัเปลี่ยนบทบาทและภารกิจเป็น มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล ตามประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548

  

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู เป็น 1 ใน 9 มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคล ซึ่งไดร้วมกลุ่ม วทิยาเขตในกลุ่มภาคกลาง 3 จงัหวดั 4 วทิยาเขต 

ไดแ้ก่ วทิยาเขตพระนครศรอียุธยาหนัตรา วทิยาเขตพระนครศรอียุธยาวาสกุร ีวทิยาเขต

นนทบุร ีและวทิยาเขตสุพรรณบุร ีมฐีานะเป็นสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั ภายใตก้ารกํากบั

ดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยให้เป็นสถาบนัอุดมศึกษาด้าน

วิชาชีพและเทคโนโลยี มวีตัถุประสงค์ให้การศกึษา ส่งเสรมิวชิาการและวชิาชพีชัน้สูง   

ที่เน้นการปฏบิตั ิทําการสอน ทําการวจิยั ผลติครูวชิาชพี ให้บรกิารทางวชิาการในด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ส ังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์

สิง่แวดล้อม โดยให้ผู้สําเรจ็อาชวีศกึษามโีอกาสในการศกึษาต่อด้านวชิาชพีเฉพาะทาง

ระดบัปรญิญาเป็นหลกั  

วนัที่14 พฤศจกิายน 2549 มกีารจดัตัง้ส่วนราชการในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิประกอบดว้ย 10 หน่วยงาน คอื สาํนกังานอธกิารบด ีคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบรหิารธุรกจิและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี คณะวศิวกรรมศาสตร์และ

สถาปตัยกรรมศาสตร ์ คณะศลิปศาสตร ์ สถาบนัวจิยัและพฒันา สาํนกัวทิยบรกิารและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน  

  วนัที่ 3 ตุลาคม 2550 มีการแบ่งส่วนราชการในสํานักงานอธิการบด ี

ออกเป็น 7 หน่วยงาน คอื กองกลาง กองคลงั กองนโยบายและแผน กองบรหิารงานบุคคล 

กองพฒันานกัศกึษา กองบรหิารทรพัยากรนนทบุร ีและกองบรหิารทรพัยากรสพุรรณบุร ี 

  วนัที่ 24 กนัยายน 2552 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

ศนูยว์าสุกร ีไดม้กีารก่อตัง้วทิยาลยัจดัการ  โดยใหเ้ป็นหน่วยงานภายในมฐีานะเทยีบเท่า

คณะ มคีณะกรรมการอํานวยการ เป็นผูบ้รหิารงาน และรายงานตรงต่อสภามหาวทิยาลยั 

ในวิทยาลัยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของ

คณะกรรมการอํานวยการและมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับ

บณัฑติศกึษา  

  วนัที ่26 พฤษภาคม 2553 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ

ไดร้บัพระราชทานนามอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื่อใช้

ในการจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิซึ่งได้นํา

ความกราบบงัคมทลูสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทราบฝา่ละอองพระบาท 

และพระราชทานชื่ออาคารดงักล่าวว่า “ศรีพิทยาคาร” หมายถงึ อาคารแห่งความรูอ้นัเป็น

สริมิงคล 
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พืน้ท่ีและสถานท่ีตัง้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

 

 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิมพีืน้ที่รวมทัง้หมด 1,283 ไร่ โดยมทีี่ตัง้สาํหรบัจดัการศกึษา    

ใน 3 จงัหวดั 4 ศนูย ์ดงัน้ี  

 

 

 

ศนูยห์นัตรา        

(เป็นทีต่ ัง้ของสาํนกังานอธกิารบด)ี  

เลขที ่60 หมู ่3 ถ.สายเอเชยี (กรงุเทพฯ – นครสวรรค)์  

ต.หนัตรา อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000  

โทรศพัท ์0 3570 9103   โทรสาร 0 3570 9105 

 

ศนูยว์าสกุรี         

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

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

 

ศนูยน์นทบรีุ       

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

โทรศพัท ์0 2969 1369-74  โทรสาร 0 2525 2682 

 

ศนูยส์พุรรณบุรี     

เลขที ่450 หมู ่6 ถ.สพุรรณบุร ี- ชยันาท ต.ยา่นยาว อ.สามชุก จ.สพุรรณบุร ี72130  

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

 

 

707 ไร ่

31 ไร ่

35 ไร ่

10 ไร ่

หนัตรา 

วาสกุร ี

นนทบุร ี

สพุรรณบุร ี
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

 

 

ตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยั 

ตราสญัลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ 

ประกอบดว้ย ดวงตราพระราชลญัจกรประจาํพระองคพ์ระมหากษตัริย ์

รชักาลท่ี 9 อยู่ภายในวงกลมมีรูปดอกบวั 8 กลีบ เหนือวงกลมมีเลข 

๙ และพระมหาพชิยัมงกุฎครอบใตว้งกลม มแีถบโคง้รองรบัภายในบรรจุอกัษร 

ชื่อ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู ดวงตราพระราชลญัจกร 

เลข ๙ และพระมหาพชิยัมงกุฎ สื่อความหมายถงึ มพีระมหากรุณาธคิุณ

ที่ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดุลยเดช ทรงพระราชทาน  

พระบรมราชานุญาต ให้เชญิพระราชลญัจกรประจําพระองค์และพระมหาพชิยั

มงกุฎ เป็นเครื่องหมายราชการ รูปดอกบวั 8 กลบี สื่อความหมายถงึความ    

สดชื่นเบกิบาน ทีก่่อใหเ้กดิปญัญาแผข่จรไปทัว่สารทศิ 
 

 

 

สีประจาํมหาวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิได้กําหนด 

“สีทอง” เป็นสปีระจํา มหาวิทยาลยัตามความหมายของสุวรรณภูม ิ    

ซึ่งหมายถึง แผ่นดนิทอง หรอืดนิแดนที่มคีวามอุดมสมบูรณ์มัง่คัง่ 

เจรญิรุง่เรอืง มคีา่ประดุจทองคาํ   

 

 

 

ต้นไม้ประจาํมหาวิทยาลยั       

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ เลอืกตน้ ลลีาวดสีุวรรณภูม ิ

เป็นตน้ไมป้ระจํามหาวทิยาลยั ซึ่งมคีวามทนทานต่อทุกฤดูกาล ยิง่มอีายุ

ยนืยาว  ยิง่มคีุณคา่          

ลลีาวดสีุวรรณภูม ิมดีอกสเีหลอืงทองกลิน่หอมจรุงใจ จงึหมายความว่า  

ชาวสุวรรณภูมทุิกคนจะมคีวามอดทน มคีวามดงีาม มคีุณค่าประดุจต้น    

ลลีาวดสีวุรรณภมู ิ
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ปณิธาน 

บณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ “คนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน” 

 

วิสยัทศัน์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ มุ่งเน้นความเป็นเลศิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี พฒันาคน  

ดา้นวชิาชพีสูม่าตรฐานสากล และเสรมิสรา้งสงัคมใหม้คีุณภาพอยา่งยัง่ยนื 

 

พนัธกิจ  

1. จดัการศกึษาเพื่อพฒันาคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คีุณภาพ คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชพีในระดบัสากล ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ  

2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ์ นวตักรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยแีละสรา้งมูลค่าเพิม่ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสงัคม  

3. บรกิารวชิาการทีห่ลากหลาย มคีุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของสงัคม  

     4. ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม สง่เสรมิภมูปิญัญาทอ้งถิน่และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

5. บรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันางาน 

ใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร  

 

 

ภารกิจ 

1. ผลตินกัศกึษาใหม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ชาํนาญดา้นวชิาชพีและเทคโนโลยตีามมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2. เป็นศนูยบ์รกิารทางวชิาการ วชิาชพี และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

3. สรา้งสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม และผลงานวจิยั ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

4. ทาํนุบํารุงศาสนา สบืสานศลิปวฒันธรรมไทย และอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สง่เสรมิระบอบประชาธปิไตย 

อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 

5. พฒันาผู้บรหิารและบุคลากรทุกระดบัของมหาวทิยาลยั ให้มคีวามรู ้ความสามารถ ตามมาตรฐานสากล

พฒันากลไกคุณภาพการบรหิารงานของมหาวทิยาลยั 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์

1. เรง่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 

2. สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี 

3. สง่เสรมิและสนบัสนุนการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสงัคม 

4. สง่เสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมไทยและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
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เป้าประสงค ์

1. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ 

3. เพื่อวจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ของทอ้งถิน่และประเทศ 

4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสงัคมใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการพฒันาตนเอง

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัของประเทศ 

5. ปลกูฝงัคา่นิยมใหน้กัศกึษาและชุมชนในการอนุรกัษ์ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมไทย 

 

 

 

กลยทุธ ์

1. ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพเพิม่ขึน้ 

2. สง่เสรมิสนับสนุนและจดัการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการและเพิม่โอกาสทาง

การศกึษาใหแ้ก่ประชาชน 

3. พฒันาศกัยภาพอาจารยใ์นดา้นองคค์วามรูท้กัษะ IT และภาษาต่างประเทศ 

4. พฒันาระบบเครอืขา่ย IT และวทิยบรกิาร เพื่อรองรบัการเรยีนการสอนและการใหบ้รกิารนกัศกึษา 

5. สรา้งความเชื่อมโยงระหวา่งการสอนและการวจิยัโดยเน้น Research-based Approach 

6. พฒันานกัศกึษาใหม้คีุณภาพและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

7. พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองเพือ่รองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกและเพิม่

คุณภาพมาตรฐานการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

8. สง่เสรมิวจิยัและสรา้งนวตักรรมทีส่ามารถนําไปสูก่ารพฒันาการเรยีนการสอน 

9.  สนับสนุนและจดัใหม้กีารวจิยัทีม่คีุณภาพตามจุดเน้นความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี     

สูชุ่มชน 

10. สรา้งนกัวจิยัมอือาชพีทีม่จีรยิธรรมและคุณธรรม 

11. จดัหาแหลง่ทุนเพือ่สนบัสนุนงานวจิยั 

12. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชน 

13. สง่เสรมิใหบุ้คลากรและนกัศกึษามสีว่นรว่มในการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและสงัคม 

14. สรา้งเครอืขา่ยกบัสถานประกอบการและหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

15. จดัทาํฐานขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญและองคค์วามรูด้า้นบรกิารสงัคมเพือ่เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง 

16. จดัตัง้ศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะทาง 

17. สบืสานศลิปวฒันธรรมไทยและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

18. ปลกูจติสาํนึกดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

19. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมไทยและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
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อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

1. มุง่เน้นการผลติบณัฑตินกัปฏบิตั ิ (Hands on) 

2. มุง่เน้นการเรยีนการสอนในสาขาวชิาต่างๆ โดยใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นฐาน (Technology-based 

Teaching and Training) 

3. มุ่งเน้นการผลติบุคลากรมคีวามเชีย่วชาญในงานอาชพี หรอืมคีวามเป็นมอือาชพี ซึ่งประกอบดว้ย 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)  

 

 

 

 

 

คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิได้กําหนดคุณลกัษณะของบณัฑติที ่

พงึประสงคไ์ว ้5 ประการ ดงัน้ี 

1. ใฝ่รู้ หมายถงึ รกัในความรู ้มุง่ม ัน่แสวงหาความรู ้เพือ่แกป้ญัหาและพฒันาตนเอง 

2. มีความคิดเชิงระบบ หมายถงึ การคดิพจิารณาสิง่ใดในลกัษณะที่เป็นองค์รวม

และสามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัองคป์ระกอบยอ่ยไดอ้ยา่งครอบคลุมครบวงจร 

3. ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถงึ มทีกัษะในการถ่ายทอด นําเสนอขอ้มูล 

ข่าวสาร รวมถงึความสามารถ   ในการใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 

การสือ่สาร 

4. เป็นมืออาชีพ หมายถงึ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในศาสตร์วชิาชพีเป็นอย่างด ีมทีกัษะ

ความชาํนาญในการปฏบิตัแิละประพฤตปิฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีอยา่งเครง่ครดั 

5. มีจิตสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรู้และคํานึงถึงส่วนรวม เป็นจิตที่คิด

สรา้งสรรค ์เป็นกุศล และมุง่ทาํกรรมด ีเพือ่เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม 
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โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการ  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหต ุ:                          ส่วนราชการท่ีจดัตัง้โดย      

                         พ.ร.บ. / กฎกระทรวง /  

                         ประกาศกระทรวง 

                         ส่วนราชการท่ีจดัตัง้เป็นการภายใน  

                         โดยสภามหาวิทยาลยั 

หมายเหต ุ:  

- มหาวิทยาลยัประกาศจดัตัง้วิทยาลยัการจดัการ โดยมีผลบงัคบัใช้

ตัง้แต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2552  

สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

สาํนักงานอธิการบดี 

สาํนักคณุภาพการศึกษา 

สาํนักสหกิจศึกษา 

กองบริหารทรพัยากร 

วาสกุรี 

 

คณะ สถาบนั สาํนัก 

ศิลปศาสตร ์

เทคโนโลยีการเกษตร 

และอตุสาหกรรมเกษตร 

วิศวกรรมศาสตรแ์ละ 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์

ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

บริหารธรุกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

 

วิทยาลยัการจดัการ 

 

ส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 

วิทยบริการและ                 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิจยัและพฒันา 

กองบริหารทรพัยากร 

นนทบรีุ 

กองบริหารทรพัยากร 

สพุรรณบรีุ 

กองพฒันานักศึกษา 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองคลงั 

กองกลาง 
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โครงสร้างบริหารโครงสร้างบริหาร  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

อธิการบดี 

สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนักงานตรวจสอบภายใน 

รองอธิการบดี 

ผูช่้วยอธิการบดี 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนักงานอธิการบดี 
คณบดี  ผูอ้าํนวยการสถาบนั ผูอ้าํนวยการสาํนัก 

รองคณบดี ผูอ้าํนวยการกอง 
รองผูอ้าํนวยการ

สถาบนั 

รองผูอ้าํนวยการ

สาํนัก  
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สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู (วาระดาํรงตาํแหน่ง 9 ธนัวาคม 2553 -  8 ธนัวาคม 2556) 

 

 

ศ.กติตคิุณ ดร.วษิณุ เครอืงาม 

นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

 

ศ.ดร.ปรชัญา  เวสารชัช ์

อุปนายกสภามหาวทิยาลยั 

  

    

    
ดร.กจิจา  ใจเยน็ ดร.ธติริตัน์ วศิาลเวทย ์ นางประดษิฐา จงวฒันา รศ.ดร.พนิิต ิรตะนานุกุล 

    
นายมงคล มว่งเขยีว นายวลัลภ มานะธญัญา รศ.ดร.วบิลูย ์ชื่นแขก รศ.ดร.วไิลศกัดิ ์กิง่คาํ 

    
นายสูบุ่ญ วฒุวิงศ ์ นายโอภาส เขยีววชิยั ดร.พชิยั สนแจง้ น.ส.วลยัรตัน์ ศรอีรณุ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ โดยตาํแหน่ง 

   

 

ผศ.จรยิา หาสติพานิชกุล  

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ

ผศ.ดร.นนทโชต ิ  อุดมศร ี

ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ท่ีเลือกจากกรรมการบริหารฯ 

    
รศ.ดร. มณัฑนีย ์เศรษฐภกัด ี

รองอธกิารบด ี

น.ส.สรุยีร์ตัน์ โงว้วฒันา          

รองอธกิารบด ี

ผศ.อรา่ม คุม้กลาง 

รองอธกิารบด ี

ผศ.เพิม่ศกัดิ ์อยูเ่ป็นสขุ  

คณบด ี

  

  

ผศ.ไพศาล บุรนิทรว์ฒันา 

คณบด ี

นายสวุฒุ ิตุม้ทอง 

ผูอ้าํนวยการสถาบนั/สาํนกั 

  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ท่ีเลือกจากคณาจารยแ์ละข้าราชการ 

    
นายกฤตยต์นยั ธารารตันสวุรรณ น.ส.เกษสริ ิ ศกัดานเรศว ์ นายเฉลมิ ขนุเอยีด นายพฒันพงศ ์ วรรณวไิล 
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กรรมการสภามหาวิทยาลยัฯ ท่ีเลือกจากคณาจารยแ์ละข้าราชการ 

  

  

ผศ.ภรภทัร ตนัวนุีกลู นายสมชาย   กลางวงษ์   

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยัฯ           ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

    
    ผศ.ดร.ศริกุิล คลอ่งคาํนวณการ วา่ทีร่อ้ยตร ีวญิ� ูมัน่ธรรม ดร.บุญสมหญงิ พลเมอืงด ี
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

 

 

 

 

ผศ.จรยิา  หาสติพานิชกุล 

อธกิารบด ี

    
รศ.ดร.มณัฑนีย ์เศรษฐภกัด ี                   

รองอธกิารบด ี

ผศ.ดร.ศริกุิล  คล่องคาํนวณการ 

รองอธกิารบด ี
น.ส.สรุยีร์ตัน์  โงว้วฒันา 

รองอธกิารบด ี

รศ.สหายผล  มชีนึูก 

รองอธกิารบด ี

   

 

ผศ.จาตุรนต ์ ธนะสมบรูณ์ 

รองอธกิารบด ี

ผศ.ยทุธนา  หรริกัษาพทิกัษ์ 

รองอธกิารบด ี

ผศ.อรา่ม คุม้กลาง 

รองอธกิารบด ี

 

    
ผศ.พมิลพรรณ  ธนารกัษ์ 

ผูช้ว่ยอธกิารบด ี

นายพงศว์ทิย ์ วฒุวิริยิะ 

ผูช้ว่ยอธกิารบด ี

ผศ.กติต ิบุญเลศินิรนัดร ์

ผูช้ว่ยอธกิารบด ี

ผศ.สวุทิย ์วงษ์ยนื 

ผูช้ว่ยอธกิารบด ี

 

   

ผศ.ดวงฤด ีศุภตมิสัโร 

ผูช้ว่ยอธกิารบด ี
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คณบดี 
 

   
นายเพิม่ศกัดิ ์อยูเ่ป็นสขุ 

คณบดคีณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 
 

ผศ.ฐติมิา  จโินวฒัน์ 

คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร 

ผศ.ไพศาล  บุรนิวฒันา 

คณบดคีณะบรหิารธุรกจิและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   
ดร.เอนก  เจรญิภกัด ี

คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

รศ.นภทัร  วจันเทพนิทร ์

คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์

และสถาปตัยกรรมศาสตร ์

นางนิรมล จนัทรแ์ยม้ 

คณบดคีณะศลิปศาสตร ์

 

  

รศ.ดร.มณัฑนีย ์เศรษฐภกัด ี                   

รองอธกิารบด ีรกัษาการตาํแหน่ง 

คณบดวีทิยาลยัการจดัการ 

  

ผูอ้าํนวยการสถาบนั/สาํนัก 
 

   
นายดเิรก  ฉิมชนะ 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 

นายสวุฒุ ิ ตุม้ทอง 

ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิยบรกิาร 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นางสมใจ บุญสรรค ์

ผูอ้าํนวยการสาํนกัสง่เสรมิวชิาการ 

และงานทะเบยีน 
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ผูอ้าํนวยการ  

 

   
วา่ที ่ร.ต.วญิ� ู มัน่ธรรม 

ผูอ้าํนวยการกองกลาง 

นางชลอ  หนูอนิทร ์

ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

นายพฒันพงศ ์ วรรณ์วไิล 

ผูอ้าํนวยการกองนโยบายและแผน 

   
น.ส.พชัราภรณ์  จนัทรฉ์าย 

ผูอ้าํนวยการกองบรหิารงานบุคคล 

นายอนนท ์ บชูาพนัธ ์

ผูอ้าํนวยการกองพฒันานกัศกึษา 

นายจริะวฒัน์  ใจอ่อนน้อม 

ผูอ้าํนวยการ 

กองบรหิารทรพัยากรนนทบุร ี

    
ผศ.อภชิาต ิพรหมโชต ิ

ผูอ้าํนวยการ 

กองบรหิารทรพัยากรสพุรรณบุร ี

ผศ.สรุพล สงัฆโสภณ 

ผูอ้าํนวยการ 

กองบรหิารทรพัยากรวาสกุร ี

ผศ.กฤษฎ ีสขุฉาย ี

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกัคุณภาพการศกึษา 

  

 

นายดาํเนิน  ไชยแสน 

ผูอ้าํนวยการ 

สาํนกัสหกจิศกึษา 

ผศ.สวุชัร  ภทัรกุลพงษ์ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน 

ตรวจสอบภายใน 
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ทรพัยากรการดาํเนินงาน 
 

1. การบริหารงบประมาณ  

มหาวทิยาลยัใชห้ลกับรหิารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยกําหนดเป้าหมายที่จะให้มกีารใช้งบประมาณ

อยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2554 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รบัจดัสรรงบประมาณทัง้สิ้น 

854,100,490.00 บาท โดยเป็นงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 673,184,300 บาท (78.82%) งบประมาณเงนิผลประโยชน์ 

(เงนิรายได)้ 180,916,190 บาท (21.18%)  

 

จาํนวนงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามประเภทงบรายการ 
 

งบรายการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

จาํนวนเงิน (บาท)  ร้อยละ 

งบบุคลากร    174,972,700  25.99 

งบดาํเนินงาน      98,574,000  14.64 

งบลงทุน    249,997,300  37.14 

เงนิอุดหนุน      72,880,300  10.83 

รายจา่ยอื่น      76,760,000  11.40 

รวมทัง้ส้ิน    673,184,300  100.00 

 

จาํนวนงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามผลผลิต 

 

ผลผลิต 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

จาํนวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 506,285,800 75.21 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 148,475,200 22.06 

ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 5,959,000 0.89 

ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 4,736,000 0.70 

ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี 5,778,300 0.86 

ผลงานทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 1,950,000 0.29 

รวมทัง้ส้ิน 673,184,300 100.00 
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จาํนวนงบประมาณเงินผลประโยชน์ (เงินรายได้) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามประเภทงบ

รายการ 
 

งบรายการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

จาํนวนเงิน (บาท)  ร้อยละ 

งบบุคลากร 42,042,450.00 23.24 

งบดาํเนินงาน 40,505,220.00 22.39 

งบลงทุน 14,725,060.00 8.14 

งบอุดหนุน 8,003,680.00 4.42 

งบรายจา่ยอื่น 15,440,120.00 8.53 

งานฟารม์ 787,500.00 0.44 

รายไดห้อพกัสวสัดกิารนกัศกึษา 2,961,600.00 1.64 

สมทบคา่ไฟฟ้ามหาวทิยาลยั 7,371,470.00 4.07 

สมทบกองทุนวจิยั 7,371,470.00 4.07 

สมทบกองทุนสหกจิศกึษา 1,014,390.00 0.56 

งบกลาง 40,693,230.00 22.49 

รวมทัง้ส้ิน 180,916,190.00 100.00 

 

จาํนวนงบประมาณเงินผลประโยชน์ (เงินรายได้)  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีได้รบัจดัสรร จาํแนกตามผลผลิต 
 

ผลผลิต 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

จาํนวนเงิน (บาท)  ร้อยละ 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 75,720,910.00 41.85 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 42,676,550.00 23.59 

ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 942,220.00 0.52 

ผลงานทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรม 706,500.00 0.39 

ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี - - 

ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 670,350.00 0.37 

โครงการงานฟารม์ 787,500.00 0.44 

รายไดห้อพกัสวสัดกิารการนกัศกึษา 2,961,600.00 1.64 

เงนิสมทบคา่ไฟฟ้ามหาวทิยาลยั 7,371,470.00 4.07 

เงนิสมทบกองทุนวจิยั 7,371,470.00 4.07 

สมทบกองทุนสหกจิศกึษา 1,014,390.00 0.56 

งบกลาง 40,693,230.00 22.49 

รวมทัง้ส้ิน 180,916,190.00 100.00 
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2. การบริหารจดัการทรพัยสิ์นของมหาวิทยาลยั 

ในสว่นของการหารายไดแ้ละการบรหิารทรพัยส์นิ มหาวทิยาลยัไดใ้หค้วามสาํคญัเพื่อใหม้รีายไดเ้พิม่ 

(Income Generation) จากรายได้หลกัของมหาวทิยาลยัหรอืรายได้ประจําที่ได้รบัจดัสรรจากแหล่งรายได้หลกัของ

มหาวทิยาลยั  และบรหิารทรพัยากรของมหาวทิยาลยัทีม่อียูจ่าํกดัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ จงึไดก้ําหนดโครงสรา้งของ

มหาวทิยาลยัใหม้ฝีา่ยหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิไวใ้นกองกลาง สาํนกังานอธกิารบด ี ใหม้บีทบาทหน้าทีใ่นการบรหิาร

ทรพัยส์นิดา้นอาคารสถานทีแ่ละการสรา้งผลติภณัฑ์เพื่อการหารายได ้  ทําแผนการตลาด  ดําเนินการดา้นการตลาด   

เพื่อการหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิ ทาํฐานขอ้มลูทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดข้องมหาวทิยาลยั จดัการสทิธปิระโยชน์

จากทรพัยส์นิและไดแ้ต่งตัง้บุคลากรใหด้าํเนินการหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิ ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

• รบันโยบายจากสภามหาวทิยาลยั เกี่ยวกบัแนวทางการหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิโดยยดึหลกั

สาํคญั คอื ลดการสญูเสยี และการเพิม่ช่องทางการหารายได ้ เริม่ดว้ยการแต่งตัง้คณะกรรมการ

บรหิารการเงนิและทรพัยส์นิ โดยมอีุปนายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธานคณะกรรมการ        

โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะมหีน้าทีก่ํากบัดูแล ระบบการบรหิารการเงนิและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั   

ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

• ดาํเนินการสาํรวจขอ้มูลการหารายไดแ้ละบรหิารทรพัยส์นิ ในศนูยพ์ืน้ทีท่ ัง้ 4 แห่งของมหาวทิยาลยั เพื่อให้

ทราบถงึการหารายได ้และการบรหิารทรพัย์สนิของมหาวทิยาลยัที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั 

• ดาํเนินการสาํรวจทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยัที่เป็นอาคารสถานที่และเครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ

นํามาเป็นฐานขอ้มูล ในการหารายไดใ้หก้บัมหาวทิยาลยัและใชป้ระโยชน์จากทรพัย์สนิใหคุ้ม้ค่า 

• จดัทาํฐานขอ้มูลทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั ทุกศูนยพ์ืน้ที่ ทัง้ดา้นที่ดนิสิง่ก่อสรา้ง และทรพัยากร

บุคคล 

• ดําเนินการลดต้นทุนในการบรหิารการเงนิ โดยรวบรวมเงนิรายไดท้ีม่อียู่เพื่อนําไปจดัซื้อหอพกัคนื

เพื่อไม่ใหม้หาวทิยาลยัต้องเป็นภาระในการจ่ายค่าดอกเบี้ยเงนิกู้สรา้งหอพกัในอตัราที่สงูและระยะเวลา

ยาวนานอกีต่อไป ทัง้น้ีโดยคําแนะนําและความช่วยเหลอืเป็นอย่างดจีากประธานคณะกรรมการบรหิาร

การเงนิและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั ในการตดิต่อประสานงานกบัสถาบนัการเงนิ (เจา้หน้ี) จนสามารถ

ชาํระหน้ีไดก้่อนกาํหนด  โดยไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียม 

• ดําเนินการจดัระบบและกําหนดระเบยีบการเช่าพื้นที่ เพื่อธุรกิจของภาคเอกชน เช่น เช่าพื้นที่ติดตัง้ตู้

เอทเีอม็ ป ัม๊น้ํามนั รา้นคา้ เป็นต้น 

• ดาํเนินการจดัระบบการฝากเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยักบัสถาบนัการเงนิทีม่ ัน่คงในรปูแบบของการลงทุน

ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางหน่ึงให้กับมหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการ บรหิารการเงนิฯ 
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3. การพฒันาระบบกายภาพของมหาวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัมสีถานศกึษาทัง้ 4 พืน้ที ่ต่างกม็ปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนานโดยเฉพาะศนูยห์นัตรามอีายุ

มากกวา่ 70 ปี ศนูยว์าสกุรแีละศนูยน์นทบุรมีอีายุมากกวา่ 50 ปี และศนูยส์พุรรณบุรซีึง่จดัตัง้ใหมท่ีส่ดุกม็อีายุมากกวา่                

10 ปี สภาพของสิง่ก่อสรา้งและสภาพแวดลอ้มต่างๆ ภายในแต่ละศูนย ์ สว่นใหญ่อยู่ในภาวะชํารุดทรุดโทรมตอ้งการ   

การพฒันาทางดา้นกายภาพค่อนขา้งมาก ในช่วงเริม่ต้นของการเป็นมหาวทิยาลยัจงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการวางผงัแม่บท 

ของมหาวทิยาลยัทัง้ 4 พืน้ทีโ่ดยมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก เป็นทีป่รกึษา เพื่อทาํหน้าทีจ่ดัทาํแผนแมบ่ทการพฒันาดา้น

กายภาพของมหาวทิยาลยั ต่อมาหลงัจากทีม่หาวทิยาลยัมสีภามหาวทิยาลยัตามกฎหมายของมหาวทิยาลยัเรยีบรอ้ยแลว้ 

สภามหาวทิยาลยัโดยท่านนายกสภามหาวทิยาลยักไ็ดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ ผงัแม่บทชุดใหม ่ โดยมกีรรมการชุดเดมิ

บางส่วนและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลยัเป็นประธานคณะกรรมการและเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอก คณะกรรมการชุดใหมน้ี่ไดร้ว่มกนัจดัทาํผงัแมบ่ทของพืน้ทีท่ ัง้ 4 ศนูย ์กําหนดลาํดบัความสาํคญัของพืน้ทีแ่ละ

สิง่ก่อสรา้งทีต่อ้งปรบัปรงุใหม ่เพือ่ของบประมาณก่อสรา้งใหมแ่ละหรอืปรบัปรงุใหม ่

 

ผลการดาํเนินการพฒันาและปรบัปรงุทางดา้นกายภาพ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มดีงัน้ี 

 

รายละเอียดโครงการก่อสร้างท่ีได้รบัการจดัสรร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

ท่ี ช่ือโครงการ/งาน ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ศนูยพื์น้ท่ี ท่ีได้รบัจดัสรร

ทัง้หมด 

ประจาํปี  

พ.ศ.2554 

 ผลผลิตผูส้าํเรจ็การศึกษาด้านสงัคมศาสตร ์  89,577,183 50,517,200  

1 อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารดา้นภาษาและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ พรอ้มครุภณัฑ ์ 

(อาคาร 10 ชัน้) 

2552-2554 89,577,183 50,517,200 นนทบุร ี

ผลผลิตผูส้าํเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 448,889,000 199,480,100  

1 อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (อาคาร 10 ชัน้) 

2551-2555 198,999,000 23,878,000 หนัตรา 

2 อาคารเรยีนรวมและเอนกประสงคพ์รอ้ม

ครภุณัฑ ์(อาคารหอประชุมใหญ่และอาคาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

2552-2554 249,890,000 138,688,500 หนัตรา 

3 อาคารเรยีนปฏบิตักิารและเอนกประสงค ์ 2554-2556 125,400,000 23,826,000 หนัตรา 

4 ปรบัปรงุอาคารสวสัดกิาร (โรงอาหาร)  2554 4,500,000 4,500,000 นนทบุร ี

5 ปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารศนูยน์นทบุร ี 2554 4,500,000  4,500,000 นนทบุร ี

6 ปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารศนูยว์าสกุร ี 

(อาคาร 4, 5) 

2554 4,087,600 4,087,600 วาสกุร ี

รวม 7 รายการ 670,683,783 249,997,300  
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4. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ E-University 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิดําเนินการภายใต้แผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550-2554) โดยในแผนดงักลา่วไดก้าํหนด การดาํเนินงานในการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและวทิยบรกิาร เพื่อกา้วสูก่ารเป็น e-University ภายใตก้ารจดัทาํแผนแมบ่ทดา้นวทิยบรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดงัน้ี 

1. การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ได้ดําเนินการพฒันาระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์

ตัง้แต่ปี งบประมาณ พ.ศ.2549-2554 แบ่งเป็นการพฒันาเครอืข่ายภายในศูนย์ ด้านการเพิม่ประสทิธภิาพระบบ

เครอืขา่ย โดยมกีารเชื่อมต่อระหวา่งศนูย ์ไดร้บัวงจรความเรว็ 1 Gbps จากสาํนกังานพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การศกึษา สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยนําเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัไปขยายวงจรการเชื่อมต่อในแต่ละ

ศนูยพ์ืน้ที ่มายงัศนูยน์นทบุร ีจาก 10 Mbps เป็น 50 Mbps 

1.2 พฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัและความมัน่คงในการใช้งานระบบเครือข่าย 

สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศไดพ้ฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัและความมัน่คง

ในการใชง้านระบบเครอืขา่ย ไดแ้ก่ พฒันาระบบยนืยนัตวัตนในการใชง้านอนิเตอรเ์น็ต พฒันาระบบไฟรว์อลล์สาํหรบั

รองรบัเครอืขา่ยความเรว็สงู (Firewall) พฒันาระบบเครอืขา่ยไรส้าย (Wireless Network) พฒันาระบบแมข่า่ยรองรบังาน

ระบบ MIS พฒันาระบบโทรศพัท์ผ่านระบบเครอืข่าย (VoIP) และพฒันาระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครอืข่าย (Video 

Conference) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.2.1 พฒันาระบบยืนยนัตวัตนในการใช้งานอินเตอรเ์น็ต 

เพื่อรองรบัพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550  โดย

มหาวทิยาลยัจดัอยู่ในประเภทหน่วยงานที่ใหบ้รกิารผูอ้ื่นเขา้ใชอ้นิเตอรเ์น็ต จะต้องจดัเกบ็ขอ้มูลจราจรคอมพวิเตอร ์ไวไ้ม่

น้อยกวา่ 90 วนั ทาํใหส้าํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศตอ้งจดัทาํระบบยนืยนัตวับุคคล และระบบเกบ็ขอ้มลู

จราจรคอมพวิเตอร ์ดา้นการตรวจจบัขอ้มลูจราจรคอมพวิเตอร ์โดยการจดัเกบ็บญัชผีูใ้ชง้านใน Active Directory เป็น

การลงทะเบยีนผูใ้ชง้านทัง้ในสว่นของอาจารยเ์จา้หน้าที ่นกัศกึษา และผูเ้ขา้รบับรกิารหรอืผูม้าเยอืนของมหาวทิยาลยั ทัง้น้ี

เมื่อผูใ้ชง้านเริม่ออกอนิเตอรเ์น็ตจะตอ้งป้อนบญัชรีายชื่อและรหสัผ่านที ่ Authenticate Gateway ก่อนใชง้านอนิเตอรเ์น็ต 

ขอ้มลูการจราจรคอมพวิเตอรท์ี ่ Firewall และการใชง้านบรกิารบน Web Server E-Mail Server จะถูกรวบรวมและ

เขา้รหสัขอ้มลูเกบ็เขา้ไวใ้นเครือ่ง Log Management ซึง่ในระบบ Log Management จะมดีว้ยกนัสองระบบ คอื สว่นที่

ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูตาม พรบ. และสว่นทีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ารใชง้านอนิเตอรเ์น็ตของผูใ้ชง้าน ในปีงบประมาณ 2553 

ไดม้กีารจดัหาระบบควบคุมการเขา้ถงึเครื่องคอมพวิเตอร์ จํานวน 2500 IP และมกีารขยายเพิม่ในปีงบประมาณ 2554        

อกีจาํนวน 2500 IP ครอบคลุม 4 ศนูยพ์ืน้ที ่ 

1.2.2 พฒันาระบบรกัษาความปลอดภยั 

ได้ดําเนินการจดัหาอุปกรณ์รกัษาความปลอดภยัของระบบเครือข่าย โดยในส่วนของศูนย์พื้นที ่    

จะมปีระสทิธภิาพรองรบัปรมิาณขอ้มลูอยูท่ี ่600 Mbps และทีศ่นูยก์ลางอยูท่ี ่1 Gbps ดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูไดม้ี

การจดัหาระบบป้องกนัสแปม (จดหมายขยะ เช่น โฆษณาขาย Viagra, rolex ฯลฯ) ในการรบั-ส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

ระบบป้องกนัไวรสัในเครือ่งคอมพวิเตอร ์และเครือ่งแมข่า่ยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสส์าํหรบับุคลากรและนกัศกึษา 

1.2.3 พฒันาระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) 

โดยไดต้ดิตัง้อุปกรณ์ Access point ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 a/g/n ทีม่คีวามเรว็การเชื่อมต่อ 

54/300 Mbps ตัง้แต่ พ.ศ. 2549 โดยเริม่จากศูนยน์นทบุร ีศนูยว์าสุกร ีและเมื่อตดิตัง้อุปกรณ์กระจายสญัญาณระดบัอาคาร     

ทีศ่นูยห์นัตราและศูนยส์ุพรรณบุรแีลว้ ในปี 2550 จงึไดต้ดิตัง้ Access point โดยครอบคลุมพืน้ทีใ่นแนวราบ ทัง้ 4 ศนูย ์

จาํนวน 30 จุด ในปี 2552 มกีารตดิตัง้เพิม่เตมิอกี 89 จุด ซึง่ปจัจุบนัปี 2554 ไดม้กีารตดิตัง้อุปกรณ์ Access point จาํนวน

ทัง้สิน้ 119 จุด 
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1.2.4 พฒันาระบบแม่ข่ายรองรบังานระบบ MIS 

การพฒันาระบบแม่ข่ายเพื่อรองรบัการทําหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการบรกิารระบบ MIS มุ่งเน้น  

ความง่ายและความรวดเรว็ในการดูแลรกัษาระบบ จงึใช้เทคโนโลยขีอง windows และยงัมุ่งเน้นการใชท้รพัยากรเครื่อง

คอมพวิเตอรแ์มข่า่ยใหคุ้ม้ค่า โดยการใชเ้ทคโนโลย ี Virtual Machine ในการจาํลองเครื่องคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย ทาํใหส้ามารถ 

มเีครื่องบรกิารที่มากกว่าเครื่องแม่ขา่ยจรงิ ทัง้น้ีไดมุ้่งเน้นการใชโ้ปรแกรมของ VMware Hypervisor และ Microsoft 

Hyper-V server 2008 เป็นการลดการใชพ้ลงังาน ประหยดัค่าไฟฟ้าในหอ้งศนูยก์ลางเครอืขา่ย ปีงบประมาณ 2554 ไดม้ี

การจดัหาเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่ายแบบเสมอืน (Hypervisor) จํานวน 2 เครื่อง มหีน่วยประมวลผล 24 แกนและ

หน่วยความจาํ 64 GByte เพื่อรองรบัการขยายการใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร ทาํใหส้ามารถบรหิารการใช้

ทรพัยากรของเครื่องแมข่า่ย การสาํรองขอ้มลู รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพในการยา้ยการทํางาน (Fail Over and High 

Availability) 

1.2.5 พฒันาระบบโทรศพัทผ์า่นระบบเครือข่าย (VoIP) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒันาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยที่มี

หน่วยงานอยูใ่น 4 พืน้ที ่ซึง่เดมิไมส่ามารถตดิต่อกนัเป็นการภายในได ้การพฒันาระบบโทรศพัทผ์่านระบบเครอืขา่ยไดเ้ขา้มา

เป็นสว่นผลกัดนัใหม้กีารตดิต่อสื่อสารเป็นการภายใน สง่ผลใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายในส่วนค่าโทรศพัท์ทางไกล ซึ่งไดท้ํา

การตดิตัง้เลขหมายในปี 2550 จํานวน 30 เลขหมาย ในปี 2552 เพิม่เป็นจํานวน 89 เลขหมาย และในปี 2554 เพิม่เป็น

จาํนวน 109 เลขหมาย รวมทัง้สิน้ 277 เลขหมาย 

1.2.6 พฒันาระบบประชมุทางไกลผา่นระบบเครือข่าย (Video Conference) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทําการจดัหาระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ

เครอืขา่ย (Video Conference) เพื่อรองรบัการเรยีนการสอนและการบรหิารจดัการภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิโดยระบบสามารถเลอืกรปูแบบการประชุมตัง้แต่ 2 ถงึ 4 จุด พรอ้มกนั 

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาได้จดัทําโครงการพฒันาและขยายเครอืข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพฒันาการศกึษาเพื่อรองรบัการศกึษาทัง้ระบบ (NedNet) ภายใต้งบประมาณโครงการไทยเขม้แขง็     

ซึง่ไดเ้ลอืกศูนยน์นทบุรแีละศูนยส์พุรรณบุรเีป็นโหนดกระจายระดบัจงัหวดันนทบุร ีและ สพุรรณบุร ีซึง่จะปรบัความเรว็

การเชื่อมต่อของทุกศนูยพ์ืน้ทีเ่ป็น 1Gbps   

1.3  พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ และบริการแก่บคุลากรและนักศึกษา 

สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้อกแบบระบบ MIS เพื่อรองรบัการบรหิารจดัการ

มหาวทิยาลยั ซึง่ระบบทาํการเชื่อมต่อฐานขอ้มลูทีม่อียูเ่ขา้ดว้ยกนัตามรปูแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบห้องสมุด 
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ในปี 2550-2552 สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศไดด้ําเนินการจดัวางระบบสารสนเทศเพื่อ   

เป็นส่วนช่วยใหผู้บ้รหิารใชใ้นการบรหิารและการตดัสนิใจ อกีทัง้รองรบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ ด้านการจดัการ

เรยีนการสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการบรหิารจดัการ ซึง่มรีะบบสารสนเทศทีใ่หบ้รกิารทัง้สิน้ 16 ระบบ 

ในปี 2553 ได้มีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมจํานวน 3 ระบบ เพื่อรองรับด้านการจัดการเรียนการสอน              

1 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบการจดัการเรยีนรู ้ (LMS) และดา้นการบรหิารจดัการ 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 

(HRD) และระบบบรหิารจดัการความรู ้(KMS) 

ในปี 2554 ไดม้กีารพฒันาระบบเพิม่เตมิจํานวน 4 ระบบ เพื่อรองรบัดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ ระบบงบประมาณ 

(Budget) ระบบพสัดุ (INV) ระบบการเงนิ (Finance) และระบบบญัช ี(Account)  

โดยในปี 2550-2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมรีะบบสารสนเทศทัง้สิ้น 23 ระบบ       

ซึ่งแบ่งเป็น ดา้นการเรยีนการสอนจํานวน 5 ระบบ ดา้นวจิยัจํานวน 1 ระบบ ดา้นบรกิารวชิาการจํานวน 3 ระบบ ดา้นบรหิาร

จดัการจํานวน 10 ระบบ และด้านการเงนิจํานวน 4 ระบบ เพื่อรองรบัการให้บรกิารกบัหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั     

เพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ โดยมกีารเขา้ถึงขอ้มูลในส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งด้วยระบบรกัษา   

ความปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 1. ดา้นการเรยีนการสอน 

  1.1 ระบบทะเบยีนและประมวลผล 

  1.2 ระบบศษิยเ์ก่านกัศกึษา (E-Alumni System) 

  1.3 หอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Library) 

  1.4 ระบบอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ 

  1.5 ระบบการจดัการเรยีนรู ้(Leaning Management System : LMS) 

 2.ดา้นการวจิยั 

   2.1 ฐานขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่การสบืคน้ 

 3. ดา้นวชิาการ 

  3.1 ระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์(Geographic Information System : GIS) 

  3.2 ระบบลงทะเบยีนฝึกอบรม 

   3.3 ศนูยท์ดสอบจดัระดบัความรูค้วามสามารถทางดา้นคอมพวิเตอร ์ 

        MOS & Prometric Testing Center 

 4.ดา้นบรหิารจดัการ 

  4.1 ไดอารอีอนไลน์ (Rmutsb Blog) 

  4.2 ระบบสารสนเทศ (Faculty Information System : FIS) 

  4.3 ระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 

  4.4 สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Document) 

  4.5 Network Status Report 

  4.6 RMUTSB WebMail 

  4.7 ระบบบนัทกึภาระงาน 

  4.8 ระบบรายงานสาํหรบัผูบ้รหิาร (Executive Information System : EIS) 

   4.9 ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล  

        (Human Resource Management Information System : HR-MIS) 

  4.10 ระบบบรหิารจดัการความรู ้(Knowledge Management System : KMS) 
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 5.ดา้นการเงนิ 

  5.1 ระบบงบประมาณ (Budget Management Information System) 

5.3 ระบบพสัดุ (Inventory Management Information System) 

  5.3 ระบบการเงนิ (Finance Management Information System) 

  5.4 ระบบบญัช ี(Account Management Information System) 

 1.4 การพฒันาศนูยท์ดสอบมาตรฐาน ICT 

 ปีงบประมาณ 2554 ไดต้ดิตัง้ศนูยท์ดสอบมาตรฐาน ICT จาํนวน 3 ศนูย ์ไดแ้ก่ ศนูยว์าสกุร ีศนูยส์พุรรณบุร ี

รองรบัการทดสอบ Microsoft Office Specialist และศนูยน์นทบุร ีรองรบัการทดสอบ Microsoft Office Specialist และ

เป็นศนูยท์ดสอบ Prometric รหสั THOM6 และมกีารจดัตัง้ศูนย ์CAP (CompTIA) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่ออบรม

และทดสอบมาตรฐานดา้นIT 
 

 2. การพฒันาระบบวิทยบริการ 

 2.1 ระบบห้องสมดุ มกีารพฒันาโดยใชร้ะบบหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ในโครงการความ

รว่มมอืกบั สกอ. โดยในปี 2554 มทีรพัยากรสารสนเทศทีใ่หบ้รกิาร ดงัน้ี 

 

หนงัสอืภาษาไทย (เลม่) 115,619 

ภาษาต่างประเทศ (เลม่) 11,697  

นวนิยาย (เลม่) 3,399 

เรือ่งสัน้ (เลม่) 1,457 

วทิยานิพนธ/์ปรญิญานิพนธ/์วจิยั  (เลม่) 1,537 

สือ่โสตทศันวสัดุ (รายการ) 933 

หนงัสอืพมิพ ์(รายการ) 49 

วารสารภาษาไทย (รายการ) 610 

วารสารภาษาองักฤษ (รายการ) 45 

 2.2 ศนูยก์ารเรียนรู้ด้วยตวัเอง ประกอบดว้ยการบรกิาร สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบอนิเตอรเ์น็ต หอ้งฉาย

ภาพยนตร ์เป็นตน้ 

 2.3 งานด้านบริหารและการจดัการ 

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิมกีารดําเนินงานดา้นการบรหิารจดัการร่วมกบัสาํนัก

วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศในภายใตแ้ผนพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2550-2554) โดยในแผนดงักล่าวไดก้ําหนด การดําเนินงานในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิย

บรกิารเพือ่กา้วสูก่ารเป็น  e-University โดยจดัทาํแผนแมบ่ทดา้นวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บคุลากร 

ปีการศกึษา 2554 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิมบุีคลากรทัง้สิน้ 1,073 คน จาํแนกตามประเภท

บุคลากร เป็นบุคลากรสายวชิาการ จาํนวน 571 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 502 คน  

 โดยมสีดัสว่นบุคลากรสายวชิาการ : บุคลากรสายสนบัสนุน = 53 : 47 

บคุลากร ปีการศึกษา 2554 จาํแนกตามหน่วยงานและสายงาน 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 82 18 100 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 72 29 101 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 159 36 195 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 94 16 110 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 88 21 109 

ศลิปศาสตร ์ 76 15 91 

สาํนกังานอธกิารบด ี - 292 292 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 3 3 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน - 51 51 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน - 15 15 

สถาบนัวจิยัและพฒันา - 6 6 

รวม 571 502 1,073 

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 

 

 

บคุลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2554 จาํแนกตามประเภทและหน่วยงาน 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 
ประเภทบคุลากร 

รวม 
ข้าราชการ

พลเรือน 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

พนักงาน

ราชการ 

ลกูจ้าง 

ประจาํ 

ลกูจ้าง

ชัว่คราว 

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 49 21 1 - 11 82 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 58 10 3 - 1 72 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 79 51 1 - 28 159 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 47 34 1 - 12 94 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 67 19 1 - 1 88 

ศลิปศาสตร ์ 34 22 3 2 15 76 

รวม 334 157 10 2 68 571 

ร้อยละ 58.49 27.50 1.75 0.35 11.91  

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 
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บคุลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2554 จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั 
วฒิุการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 3 60 19 82 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 8 58 6 72 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 139 15 159 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 10 75 9 94 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 9 67 12 88 

ศลิปศาสตร ์ 3 53 20 76 

รวม 38 452 81 571 

รอ้ยละ 6.65 79.16 14.19  

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 

 

บคุลากรสายวิชาการ  ปีการศึกษา 2554 จาํแนกตามตาํแหน่งทางวิชาการ 

คณะ รองศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ อาจารย ์ รวม 

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 2 18 50 70 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 9 38 21 68 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 35 93 130 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 1 17 63 81 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 2 16 68 86 

ศลิปศาสตร ์ 2 16 38 56 

รวม 18 140 333 491 

รอ้ยละ 3.67 28.51 67.82   

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 

 

บคุลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2554 จาํแนกตามวฒิุการศึกษา 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั วฒิุการศึกษา 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ตํา่กว่าปริญญาตรี รวม 

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม - 9 9 18 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - 9 20 29 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 34 2 36 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 11 5 16 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - 12 9 21 

ศลิปศาสตร ์ - 12 3 15 

สาํนกังานอธกิารบด ี 10 167 115 292 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 2 - 3 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน - 33 18 51 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน 2 10 3 15 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 2 4 - 6 

รวม 15 303 184 502 

รอ้ยละ 2.99 60.36 36.65   

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 
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บคุลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2554 จาํแนกตามประเภทบคุลากร 

คณะ/สาํนัก/สถาบนั ข้าราชการ 

พลเรือน 

พนักงาน 

มหาวิทยาลยั 

พนักงาน 

ราชการ 

ลกูจ้าง 

ประจาํ 

ลกูจ้าง 

ชัว่คราว 
รวม 

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม - 3 4 1 10 18 

เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - 5 4 9 11 29 

บรหิารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 5 3 - 28 36 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 7 3 - 6 16 

วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ - 4 1 - 16 21 

ศลิปศาสตร ์ - 4 3 - 8 15 

สาํนกังานอธกิารบด ี 29 88 6 62 107 292 

สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1 - - 1 3 

สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 1 22 - 2 26 51 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน 2 8 1 2 2 15 

สถาบนัวจิยัและพฒันา - 6 - - - 6 

รวม 33 153 25 76 215 502 

ร้อยละ 6.57 30.48 4.98 15.14 42.83   

ขอ้มลู ณ 1 เมษายน 2554 กองบรหิารงานบุคคล 
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คณะท่ีเปิดสอน 

 

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

จดัการศกึษาเพื่อพฒันาบณัฑติให้มคีวามรูค้วามสามารถทัง้ทางด้านครุ

ศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

รวมถงึการสรา้งและพฒันาทกัษะในการถ่ายทอดความรู ้ทกัษะทางการสอน และการมี

มนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีเพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษา สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี

ความสขุ 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยูท่ีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิศนูย์

สพุรรณบุร ีเลขที ่450 หมู ่6 ถนนสพุรรณบุร ีตําบลยา่นยาว อําเภอสามชุก จงัหวดั

สพุรรณบุร ี72130  

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร  

จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้

ความสามารถและทกัษะในการนําเทคโนโลยใีนดา้นต่างๆ มาประยุกต์ใช ้

เพือ่การพฒันาศกัยภาพในงานเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

อีกทัง้สามารถดําเนินการเชิงธุรกิจและปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ นอกจากน้ียงัสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นคว้าใน

รูปแบบของการทําวจิยัและการให้บรกิารทางวชิาการที่ตรงตามความ

ตอ้งการของสงัคมดว้ย 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยู่ที่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หนัตรา เลขที่ 60 หมู่ 3ถนนสายเอเชยี 

(กรุงเทพฯ – นครสวรรค์) ตําบลหนัตรา อําเภอพระนครศรอียุธยา 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 

 

 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จดัการเรยีนการสอน โดยมุ่งเน้นใหน้ักศกึษาไดนํ้าทฤษฎไีป

ประยุกต์ใช ้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานในภาคธุรกจิทัง้ในดา้นการ

บัญชี การเงิน การตลาด และการบริหารและจัดการองค์กร โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนางานด้านโปรแกรมและ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เพื่อใชใ้นงานดา้นการบรหิารจดัการทางธุรกจิ

และการพัฒนางานบริการของหน่วยงานต่ างๆ  ได้อย่ า งมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยูท่ีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภูม ิ ศนูยว์าสกุร ีเลขที ่ 19 หมู ่ 3 ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสกุร ี

อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000  
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คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 จดัการเรยีนการสอน เพื่อผลติบณัฑติที่มคีวามรูด้า้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทัง้ดา้น

ทฤษฎีและปฏบิตั ิโดยมกีารพฒันาและจดัทําหลกัสตูร ทีต่อบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน 

และตลาดแรงงานทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต เพื่อใหน้ักศกึษาไดป้ฏบิตัจิรงิ สามารถวเิคราะห ์

วจิยั ทางดา้นวทิยาศาสตรด์ว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั รวมทัง้มคีวามสามารถบรหิารจดัการและ

บาํรงุรกัษาสภาพแวดลอ้มทีท่นัต่อโลกวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยู่ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ ศนูยห์นัตรา 

เลขที ่60 หมู ่3 ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 

 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 จดัการเรยีนการสอนใหบ้ณัฑติมคีวามรู ้ มคีวามเชีย่วชาญเกี่ยวกบัการ

ประดษิฐ ์คดิคน้ พฒันา ออกแบบ การนําเสนองาน การควบคุมงาน และการ

ตรวจสอบงานด้านวศิวกรรมศาสตร์ในสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้งตามมาตรฐานของ

สภาวิศวกร โดยการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยตี่างๆ มาใชใ้หม้ปีระสทิธภิาพเพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ นอกจากน้ี

ยงัผลติบณัฑติดา้นสถาปตัยกรรมศาสตร ์ใหม้คีวามเชีย่วชาญในดา้นเทคโนโลยี

สถาปตัยกรรม มคีวามโดดเด่น  ในดา้นการออกแบบ และการนําเสนองานดว้ย

ระบบมลัตมิเีดยี 

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยูท่ีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

ศนูยน์นทบุร ีเลขที ่ 7/1 ถนนนนทบุร1ี ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมอืง จงัหวดั

นนทบุร ี11000  

 

คณะศิลปศาสตร ์ 

  ด้านการเรยีนการสอนและพฒันางาน อย่างต่อเน่ืองด้วยการบรกิาร การเรยีนการสอนในหมวดวชิาศกึษา

ทัว่ไป ใหก้บันักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิเพื่อการสื่อสารสากลในทุกสาขาวชิานอกจากนัน้ยงั

ผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ในการสือ่สารภาษาต่างประเทศ และการบรกิารดา้นการท่องเทีย่วโดยมกีารฝึกงาน

ในสถานประกอบการจรงิเพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูด้า้นภาษา ทัง้ดา้นการฟงั การพดู การอ่านและการเขยีนรวมทัง้ทกัษะ

การใหบ้รกิารต่างๆ อยา่งมอือาชพี   

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยูท่ีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา เลขที ่60 หมู ่3 ตําบลหนัตรา 

อาํเภอพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000  

 

วิทยาลยัการจดัการ 

เป็นหน่วยงานที่มุ่งมัน่ในการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญา

โท M.B.A. ให้แก่นักบรหิารทัง้ภาครฐัและเอกชน มาตัง้แต่ปี 2549 โดย

เป้าหมายของหลกัสูตรมุ่งมัง่เน้นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

และมุง่ทีจ่ะสรา้ง CEO มอือาชพี ใหส้ามารถทาํงานไดใ้นองคก์รทุกประเภท  

สาํนักงานคณบดี ตัง้อยู่ที่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยว์าสกุร ีเลขที ่19 หมู ่3 ถนนอู่ทอง ตําบลท่าวาสกุร ีอําเภอ

พระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 13000 
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หลกัสตูร  
 

หลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2554 เปิดสอน 6 คณะ 46 หลกัสตูร คอื ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 13 หลกัสตูร 

ปรญิญาตร ี32 หลกัสตูร และปรญิญาโท 1 หลกัสตูร 
 

หลกัสตูร ประจาํปีการศึกษา 2554 จาํแนกตามคณะและระดบัการศึกษา 
 

คณะ หลกัสตูร ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 

  

  

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู   6 - - 

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ - 5 - 

อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ   - 4 - 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร                       

และอุตสาหกรรมเกษตร 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู   1 - - 

วทิยาศาสตรบณัฑติ   - 6 - 

คณะบรหิารธุรกจิและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู   6 - - 

บรหิารธุรกจิบณัฑติ   - 4 - 

วทิยาศาสตรบณัฑติ   - 1 - 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี วทิยาศาสตรบณัฑติ   - 4 - 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์                                  

และสถาปตัยกรรมศาสตร ์

วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ   - 5 - 

สถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑติ   - 1 - 

คณะศลิปศาสตร ์ ศลิปศาสตรบณัฑติ   - 2 - 

วทิยาลยัการจดัการ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ - - 1 

รวม 13 32 1 
 

 

 

หลกัสตูร ประจาํปีการศึกษา 2554 จาํแนกตามคณะ ระดบัการศึกษา สาขาวิชาและศนูย ์
 

คณะ หลกัสตูร สาขาวิชา 

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ชา่งไฟฟ้า 

  ชา่งยนต ์

  ชา่งอเิลก็ทรอนิกส ์

  เทคนิคอุตสาหกรรม 

  เทคนิคคอมพวิเตอร ์

  ชา่งผลติเครือ่งมอืและแมพ่มิพ ์

ปริญญาตรี ครศุาสตรอุตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) วศิวกรรมอุตสาหการ 

  วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม 

  วศิวกรรมเครือ่งกล 

  วศิวกรรมไฟฟ้า 

  วศิวกรรมโยธา 

 อุตสาหกรรมศาสตรบณัฑติ (อส.บ.) เทคโนโลยเีครือ่งกล 

  เทคโนโลยอุีตสาหการ 

  เทคโนโลยโีทรคมนาคม 

  เทคโนโลยไีฟฟ้า 
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คณะ หลกัสตูร สาขาวิชา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู เทคโนโลยกีารเกษตร 

ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ) พชืศาสตร ์

  พชืศาสตร-์พชืสวน 

  สตัวศาสตร ์

  ประมง 

  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 

  เกษตรกลวธิาน 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 

  การเงนิ 

  การตลาด 

  การบญัช ี

  การเลขานุการ 

  การจดัการ 

ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (บธ.บ.) การตลาด 

  การบญัช ี

  การจดัการ-การจดัการทัว่ไป 

  การจดัการ-การจดัการอุตสาหกรรม 

  การจดัการ-การจดัการสาํนกังาน 

  เทคโนโลยสีารสนเทศธุรกจิ 

 วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) การบรหิารธุรกจิเกษตร 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) เคม ี

  วทิยาการคอมพวิเตอร ์

  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  เทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) วศิวกรรมอุตสาหการ 

  วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม 

  วศิวกรรมเครือ่งกล 

  วศิวกรรมไฟฟ้า 

  วศิวกรรมโยธา 

 สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถ.บ.) สถาปตัยกรรม 

คณะศิลปศาสตร ์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล 

  การทอ่งเทีย่วและการโรงแรม 

วิทยาลยัการจดัการ 

ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (บธ.ม.) บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  

 

ขอ้มลู ณ  30 มถุินายน 2554 สาํนกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

หมายเหตุ  ขอ้มลูหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนปีการศกึษา 2554 เป็นขอ้มลูจากขอ้มลูนกัศกึษาทัง้สิน้ ปีการศกึษา 2554 
 



 

 

 

 

  

  

  
ดานการผลิตบัณฑิตดานการผลิตบัณฑิต  
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ดานการ

ประเด็นยุท
 เปาประสง
1. เพ่ือผลิต
2. เพ่ือผลิต
กลยุทธ  :  
1. ผลิตและ
2. สงเสริมส
   แกประชา
3. พัฒนานกั

  

11..  การจัดก
ปก

ประสิทธิภา
และเทคโนโ
สามารถปร
ปจจุบันมหา

1.

1.
 

 
 

2. การรับนั
2.

สมัครทางไป

 
ยกเวนคณะ
 
หรือระดับชา
 
กิจกรรมเดน

 2
 
 

SB 

รผลิตบัณ

ทธศาสตร    : 
งค   :  
กําลังคนดานวิ
กําลัง คนดานส

พัฒนากําลังคน
สนับสนุนและจัด
าชน 
กศึกษาใหมีคณุ

การศึกษา  
การศึกษา 25
พ มีความรู คว
โลยีใหมีคุณภา
ะกอบอาชีพได
าวิทยาลัยเทคโ
1  การจัดการศึ
ใชเวลาเรียน

2  การจัดการศึ
 1.2.1) ปริญ
 1.2.2) ปริญ
 1.2.3) ปริญ

นักศึกษา ในปก
1 การรับนักศึก
 2.1.1) โดยร

ปรษณีย และส
 2.1.2) นักศึ

-  โควตานั
ะวิศวกรรมศาส

-  โควตานัก
าติ  

-  โรงเรียนใ
น สงมาใหมหา
2.2 การรับเขาศึ

ณฑิต 

  เรงผลิตและ

ทยาศาสตรแล
สังคมศาสตรท่ี

นดานวิทยาศา
ดการศึกษา ท่ีสอ

ณภาพและคุณล

554 มหาวิทย
วามสามารถทา
พ คุณธรรม จริ
ดอยางมีมาตรฐ
โนโลยีราชมงค
ศึกษาระดับต่ําก
น  2 - 3 ป 
ศึกษาระดับปรญิ
ญาตรี รับผูจบ
ญาตรีเทียบโอ
ญาโท รับผูจบ

การศึกษา 255
กษาโดยวิธีรับต
ระบบการสอบคั
สมัครดวยตนเอ
กษาประเภทโค
นักศึกษาเรียนดี 
สตรและสถาปต
ักศึกษาท่ีมีควา

นในพ้ืนท่ีตั้งของ
าวิทยาลัย  
ศึกษาโดยผานร

ะพัฒนากําลังค

ละเทคโนโลยีท่ีมี
มีคุณภาพตาม

สตรและเทคโน
อดคลองกับควา

ลักษณะที่พึงป

ยาลัยเทคโนโล
างดานวิชาการ
ริยธรรม และจ
ฐานทัดเทียมใน
ลสุวรรณภูมิ ได
กวาปริญญา รบั

ญญา รับผูจบก
บ ปวช. หรือ ม
อน รับผูจบ ปว
บปริญญาตรีหรื

54 มีการรับนัก
ตรง 
คัดเลือกของมห
งท่ีมหาวิทยาลั
ควตา 
กําหนดไวโดยใ

ตยกรรมศาสตร
ามสามารถพิเศษ

มหาวิทยาลัย ที

ระบบ Admiss

คนดานวิทยา

มคีุณภาพตาม
มความตองการ

นโลยีท่ีมีคุณภา
ามตองการของส

ระสงค 

ลยีราชมงคลส
รทางมหาวิทยา
รรยาบรรณวิช
นระดับนานาช
ดจัดการศึกษาแ
บผูจบการศึกษ

การศึกษาจากผู
.6 ใชเวลาเรียน
ส. หรือเทียบเท
รอเทียบเทา ใช

ศึกษาเขาศึกษ

าวิทยาลัยจัดให
ลัยใน 4 พ้ืนท่ีจั

ใชโควตาสําหรับ
ร กําหนดระดับ
ษ เชน นักกีฬา

ท่ีมีการลงนามค

ion ของสํานักง

าศาสตรและเท

ความตองการข
ของประเทศ 

าพเพ่ิมขึ้น 
สถานประกอบก

สุวรรณภูมิ มุง
าลัยจึงมีการจัด
ชาชีพในระดับส
ชาติ และเปนพ
แบงออกเปน 2
ษาจากผูจบ ม.6

ผูจบ ม.6, ปวช
น 4 ป และ 5 ป
ทาใชเวลาเรียน
ชเวลาเรียน 2 ป

ษา 2 ประเภท คื

หมีการสมัครสอ
ัดการศึกษา  

บนักศึกษาท่ีมีผ
คะแนน 2.75 ขึ
า นักดนตรี นั

ความรวมมือกับ

งานคณะกรรม

ทคโนโลยี  

ของประเทศ 

การและเพ่ิมโอก

งเนนท่ีจะผลิต
การศึกษา เพ่ือ
สากล ตอบสนอ
ลเมืองดีท่ีเปน
ระดับ คือ 
6 หรือ ปวช. เข

. ปวส. อนุปริญ
ป 
น 2 ป ถึง 3 ปค
ป 

คอื 

อบหลายๆ ทา

ผลการเรียนระดับ
ขึ้นไป  
ักรอง ท่ีไดรับร

บมหาวิทยาลัยเป

การการอุดมศึ

กาสทางการศึกษ

ตนักศึกษาท่ีมี
อพัฒนาคนดาน
องความตองกา
นท่ีพ่ึงแกสังคมไ

ขาศึกษาในระดั

ญญาและปริญญ

ครึ่ง 

าง เชน สมัครท

บคะแนน 2.5 ขึ้น

รางวัลชนะเลิศใน

ปนผูคัดสรรนัก

ศกษา  

ษาให 

มีคุณภาพและ
นวิทยาศาสตร
ารของประเทศ
ไทยในอนาคต

ดับ ปวส. 

ญาตรี ดังนี้ 

ทางอินเตอรเน็ต

นไป ใน 5 คณะ

นระดับประเทศ

กศึกษาท่ีเรียนดี

ะ
ร
ศ 
ต 

ต 

ะ 

ศ 

ดี 
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33. . นักศึกษา นักศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา 25525544  

3.1 นักศึกษาใหม 

 

ปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับนักศึกษาใหมท้ังส้ิน จํานวน 4,502 คน เปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 3,676 คน (81.65%) รองลงมาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 784 คน (17.41%) และ
ระดับปริญญาโทนอยท่ีสุด 42 คน (0.93%) 

คณะที่มีจํานวนนักศึกษาใหมมากท่ีสุด คือ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,672 คน (59.35%) 
รองลงมาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 612 คน (13.59%) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 490 คน (10.88%)  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 293 คน (6.51%) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 241 คน (5.35%)  คณะ
ศิลปศาสตร 152 คน (3.38%) และวิทยาลัยการจัดการมีจํานวนนักศึกษาใหมนอยท่ีสุด 42 คน (0.93%) 

3.2 นักศึกษาท้ังสิ้น  

 
 

ปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีนักศึกษาท้ังส้ิน จํานวน 12,019 คน เปนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 10,071 คน (83.79%) รองลงมาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,847 คน (15.37%) 
และระดับปริญญาโทนอยท่ีสุด 101 คน (0.84%) 

คณะท่ีมีจํานวนนักศึกษามากท่ีสุด คือ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,655 คน (55.37%) รองลงมา
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 1,793 คน (14.92%) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 1,423 คน (11.84%) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 761 คน (6.33%) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 726 คน (6.04%) คณะ
ศิลปศาสตร 560 คน (4.66%) และวิทยาลัยการจัดการนอยท่ีสุด 101 คน (0.84%) 

784 คน
17.41%

3,676 คน
81.65%

42 คน
0.93%

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

1,847 คน 
15.37%

10,071 คน
83.79%

101 คน
0.84%

ปวส.

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
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3.3 ผูสําเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผูสําเร็จการศึกษา ท้ังส้ินจํานวน 3,221 คน            

มีผูสําเร็จการศึกษาระดับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 2,290 คน (71.10%) รองลงมาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) 818 คน (25.40%) และระดับปริญญาโท 113 คน (3.51%)  

คณะท่ีมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษามากท่ีสุด คือ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,065 คน (64.11%) 
รองลงมาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 326 คน (10.12%) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 295 คน (9.16%) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 144 คน (4.47%) คณะศิลปศาสตร 144 คน (4.47%) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 269 คน 134 คน (4.16%)  และวิทยาลัยการจัดการนอยท่ีสุด 113 คน (3.51%) 

4. บณัฑิตท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจํานวนบัณฑิตท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
รวมท้ังส้ิน 2,334 คน เปนมหาบัณฑิต 104 คน บัณฑิต 2,230 คน 

 

5. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ปการศึกษา 2553 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 

2553 ท่ีเขาซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร มีผูกรอกแบบสอบถาม 2,018 คน จากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีกรอก
แบบสอบถามพบวา บัณฑิตท่ีมีงานทํา 1,490 คน (73.84%) บัณฑิตท่ีทํางานแลวและกําลังศึกษาตอ 30 คน (1.49%) บัณฑิต
กําลังศึกษาตอ 16 คน (0.79%) และบัณฑิตท่ีไมมีงานทํา 482 คน (23.89%) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,490 คน
73.84%

30 คน
1.49%

482 คน
23.89%

16 คน
0.79%

บัณฑิตที่มีงานทํา
บัณฑิตที่ทํางานแลวและกําลังศึกษาตอ
บัณฑิตที่ไมมีงานทํา
บัณฑิตกําลังศึกษาตอ
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6. ความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอการทํางานของบัณฑิต ปการศึกษา 2553 

* หมายเหตุ สํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร 

ความพึงพอใจนายจางท่ีมีตอการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี จากสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา นายจางมี
ความพึงพอใจตอการทํางานของบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจ ท่ีคะแนน 4.1409 คิดเปนรอยละ 82.82 ประเด็น 
ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก คะแนน 4.4177 คิดเปนรอยละ 88.36 
ประเด็นดานความรูความสามารถทางวิชาการ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ ท่ีคะแนน 4.0190 คิดเปนรอยละ 80.38 และ
ประเด็นดานความรูความสามารถพ้ืนฐาน ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ ท่ีคะแนน 3.9861 คิดเปนรอยละ 79.73  

 

 

ตัววัดความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิต คาเฉลี่ย 
1. ดานความรูความสามารถพื้นฐาน 3.9861 

 1.1 ความรูและทักษะในการใชภาษาไทย 4.3038 
 1.2 ความรูและทักษะในการใชภาษาตางประเทศ 3.3354 
 1.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตาง ๆ  4.1962 
 1.4 ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน/การทํางานเปนทีม 4.3861 
 1.5 ความสามารถในการส่ือสารและการประสานงาน 4.1392 
 1.6 ความมีปฏภิาณไหวพริบและการปรับตัวใหเขากับสถานการณ 3.9873 
 1.7 ความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.8734 
 1.8 ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม 3.8861 
 1.9 ความสามารถในการตัดสินใจ 3.7785 
1.10 ความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.9749 

2. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 4.0190 
2.1 ความรูความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือเกี่ยวของ 4.0949 
2.2 การนําความรูมาปรับ/ประยุกตใชในการทํางาน 3.9873 
2.3 ความพยายามใฝหาความรูใหม ๆ เพ่ือพัฒนางาน/ตนเอง  4.0253 
2.4 ความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในงาน 3.8608 
2.5 คุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย 4.1266 

3. ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.4177 
3.1 ความซื่อสัตยสุจริต  4.5063 
3.2 การตรงตอเวลา 4.3671 
3.3 ความมีระเบียบวินัย 4.3734 
3.4 ความขยันหมั่นเพียร 4.4114 
3.5 ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 4.4051 
3.6 ความมีน้ําใจเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน 4.4367 
3.7 ความสุภาพ ออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ 4.4620 
3.8 การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.4114 
3.9 การอุทิศเวลาใหกับงาน 4.3861 

คะแนนเฉลี่ยจากทุกประเด็น 4.1409 
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กิจกรรมนักศึกษากิจกรรมนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาดานวิชาการ ดานบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาส่ิงแวดลอม ดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ และดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหนักศึกษามีความสามารถในเชิง
วิชาการภายใตปณิธานท่ีวา “บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ คนดี มีความรู รักสูงาน” สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดดีและมีจิตสํานึกสาธารณะ  

กิจกรรมดานวิชาการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2554 ดังนี้  
ศูนยนครสวรรค วันท่ี 29 พฤษภาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค  
ศูนยวาสุกรี   วันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร 
ศูนยหันตรา   วันท่ี 1 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร 
ศูนยสุพรรณบุรี   วันท่ี 2 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมสองพันบุรี 
ศูนยนนทบุรี   วันท่ี 3 มิถุนายน 2554 ณ ภัตตาคารแวรซาย 
 
 
 

โครงการ In House Training 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ 

In House Training ในรายวิชาสัมมนาการจัดการสารสนเทศ 
หลักสูตรตัดตอวีดีโอไดภายใน 1 วัน ดวยโปรแกรม "Ulead Video 
Studio" เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

ผลิตเคร่ืองมืออุปกรณคนพิการ  
(จักรยานสามลอปนฝกกําลังกลามเนื้อขา) 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี ไดจัดโครงการผลิตเคร่ืองมืออุปกรณ 
คนพิการ (จักรยานสามลอปนฝกกําลังกลามเนื้อขา) ในวันท่ี      
1-15 สิงหาคม 2554 ณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพ่ือเปน
การบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน และใหนักศึกษาไดฝก
ทักษะการปฏิบัติการตามท่ีเรียนมาใชใหมีความสามารถยิ่งขึ้น  

 
 

 
 
 



โครงการสง
กอ

นักศึกษาได
สถาบันใหเ
วันท่ี 16 สิง
 
 
วันวิทยาศา

คณ
ประจําป 2
ศูนยหันตร
วิทยาศาสต
วิทยาศาสต
ประกวดชิงร
ตอนตน 
LOGO ค
มัธยมศึกษา
การประกวด
การแขงขันป
 
สูโลกอิเลก็

สา
" สูโลกอิเล็
แกนักเรียนโ

 

 
 
โครงการเพิ

คณ
เพ่ือใหนักศึ
เพ่ิมความส
สามารถนํา
ผูอื่นได เมื่อ
ณ คณะศิลป

งเสริมใหนักศึ
องพัฒนานักศึก
ดมีความรูควา
ขมแข็ง รวมท้ั
หาคม 2554 ณ

าสตร  
ณะวิทยาศาสต
554 เมื่อวันท่ี
รา  เ พ่ือใหนั
ตร เพ่ือ
รตอสังคม ซึ่ง
รางวัลมากมาย
- ตอนปลาย
คณะวิทยาศาส
าตอนปลาย ก
ดรองเพลงระดับ
ปฏิบัติการเคมี

กทรอนิกส 
าขาวิชาวิศวกร
กทรอนิกส " 
โรงเรียนวัดปร

พิ่มทักษะทางค
ณะศิลปศาสตร
ศึกษาสามารถ
สามารถพิเศษ
าความรูทีไดไ
อวันท่ี 5 กุมภา
ปศาสตร ศูนยส

ศกึษามีความรู
กษา จัดโครงก
ามเขาใจ ทักษ
ท้ังนําระบบและ
ณ มหาวิทยาลัย

ตรและเทคโนโ
ท่ี 31 สิงหาคม
กเรียนและนั
เผยแพรและส
ภายในโครงกา
ย เชน การแขง
ย การประกวด
สตรและเทคโนโ
การประกวด F
ับมัธยมตอนตน
 เปนตน 

รรมอิเล็กทรอนิ
เพ่ือใหความรู
าสาท เมื่อวันที

 

คอมพิวเตอร 
ร จัดโครงการ
ถนําความรูท่ีได
ษในการจัดทํา
ปใชในชีวิตป
าพันธ 2555 
สุพรรณบุรี 

รูและทักษะดา
การสงเสริมใหน
ษะและมีสวนรว
ะกลไกการประ
ยเทคโนโลยีรา

ลยี  จัดโครงก
ม 2554 ณ อา
นัก ศึกษาไดแ
สงเสริมความ
ารไดจัดกิจกรร
งขันตอบปญหา
ดวาดภาพ การ
โลยี การประก
ashion Sh
น-ตอนปลาย ก

นิกสและโทรคม
เกี่ยวกับอุปกร
ท่ี 27 มกราคม

      

 
รเพ่ิมทักษะทา
ดไปใชในชีวิต
าเว็บไซต แล
ระจําวันและถ
ถึงวันท่ี 4 

านการประกนั
นักศึกษามีควา
วมในการประก
ะกันคุณภาพก
ชมงคลสุวรรณ

ารวันวิทยาศา
าคารศรีพิทยา
แสดงความรู
รูความเขาใจ
รมการแขงขัน
าระดับมัธยมศึ
รประกวดออก
กวดโครงงานร
ow ลดโลก
การแขงขันจรว

มนาคม คณะวิ
รณอิเล็กทรอนิก
2555 ณ โรงเรี

างคอมพิวเตอร
ตประจําวันและ
ละใหนักศึกษา
ถายทอดใหกับ
มีนาคม 2555

 
 

  ร

นคุณภาพการ
ามรูและทักษะด
กันคุณภาพกา
การศึกษาไปใช
ณภูมิ ศูนยหันต

าสตร 
าคาร  
ทาง
ทาง
และ
กษา
แบบ 
ระดับ
รอน       
วดน้ํา 

วิศวกรรมศาสต
กสเบ้ืองตน วง
รียนวัดปราสาท

    

ร 
ะ 
า
บ  
5       

รายงานป

รศึกษา  
ดานการประกัน
ารศึกษา สงเส
ชในการพัฒนา
รา 

ตรและสถาปตย
งจรอิเล็กทรอนิ
ท อําเภอเมือง 

  

ประจําป 2

นคุณภาพการศ
สริมการประกัน
าคุณภาพกิจก

ยกรรมศาสตร 
นิกสและวงจรไ
จังหวัดนนทบุ

2554    

ศึกษา เพ่ือให
นคุณภาพของ
รรม/โครงการ

จัดโครงการ
ไฟฟาอยางงาย
บุรี  
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ปจฉิมนิเท

มห
นักศึกษาระ
ปสุดทายทุก
18 กุมภาพั
จังหวัดพระน
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมดา
 

 

SB 

ศนักศึกษา 4 
หาวิทยาลัยเทค
ดับประกาศนีย
กคณะ ทุกศูนย
พันธ 2555 ณ 
นครศรีอยุธยา 

านกีฬาและสง

ศูนย  
คโนโลยีราชมง
ยบัตรวิชาชีพชั้น
ยพ้ืนท่ี ประจํา
มหาวิทยาลัย

งเสริมสุขภาพ

งคลสุวรรณภูมิ
นสูง ปท่ี 2 และ
ปการศึกษา 2
มหาจุฬาลงก

พ 

 
โครงการอ

ก
ราชมงคล
(สโมสรแล
กับการเป
30 พฤษภา
มหาวิทยา

มิ จัดปจฉิมนิเท
ะระดับปริญญา
2554 เมื่อวัน
รณราชวิทยาล

 

การพั
โรคเอ

เครือข
เพ่ือเสริ
และก
ใหนักศึ
ในชีวิต
อาคาร
สุวรรณ

อบรมผูนํานัก
กองพัฒนานัก
ลสุวรรณภูมิ จ
ละองคการนัก
ป ล่ียนแปลงสู
าคม 2555 ณ ห
ลัยเทคโนโลยีร

ทศ
ตรี
นท่ี   
ลัย 

ัฒนาศักยภาพ
ดสและสารเส

กองพัฒนา
ขายแกนนําดาน
ริมสรางความรู
ารปองกันตน
ศึกษารูจักคิดวิ
ตประจําวันได
รศรีพิยาคาร 
ณภูมิ ศูนยหันต

กศึกษา  
กศึกษา มหาวิ
จัดโครงการอ
กศึกษา) ในหัว
สูประชาคมอ
หองประชุมชั้น 
ราชมงคลสุวรร

พเครือขายแก
สพติด  
นักศึกษา จัดโ
นการปองกันโ
รู ความเขาใจเกี
นเองจากโรค
เคราะห แยกแ
ด วันท่ี 27-2
มหาวิทยาลั

ตรา 

วิทยาลัยเทคโ
อบรมผูนํานัก
วขอ “ผูนํานัก
อาเซียน ”  เมื่
2 อาคารศรีพิท
รณภูมิ ศูนยหนั

กนนําดานกา

โครงการพัฒนา
โรคเอดสและส
กี่ยวกับสถานก
คเอดส ใหแก
แยะ และสามาร
8 กรกฎาคม
ัยเทคโนโลยีร

โนโลยี   
ศึกษา 

กศึกษา   
อวันท่ี        
ทยาคาร 
นตรา 

ารปองกัน

าศักยภาพ
สารเสพติด 
การณเอดส
นักศึกษา    
รถนําไปใช
 2554 ณ 
ราชมงคล

     



การแขงขัน
เพื

อีกปจจัยหนึ
อีกแนวทาง
นักศึกษาใช

 
คณ
คณ
คณ

  

คณ
คณ
คณ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นกีฬาสีภายใน
พ่ือสุขภาพพลา
นึ่งท่ีสําคัญท่ีจะ
งหนึ่งท่ีจะชวย
ชเวลาวางใหเปน

ณะครุศาสตรอุ
ณะเทคโนโลยกี
ณะบริหารธุรกจิ

 

ณะวิทยาศาสต
ณะวิศวกรรมศ
ณะศิลปะศาสต

น 
านามัยของนักศึ
ะสามารถสรางใ
ยสรางความสัม
นประโยชนดว

ตสาหกรรม  
การเกษตรและ
จและเทคโนโล

  

ตรและเทคโนโล
าสตรและสถาป
ตร    

ศึกษาจึงเห็นว
ใหนักศึกษามีค
มพันธท่ีดีใหแก
ยการออกกําลั

 
ะอุตสาหกรรมเก
ลยีสารสนเทศ 

        
 

ลยี   
ปตยกรรมศาส

 

าควรจัดสงเสริ
ความรับผิดชอบ
กบุคลากรในห
ังกายและไมขอ

  วนั
กษตร  วนั

 ภา
   ภา

 วนั
วนั

 วนั
ตร  วนั

 วนั

  ร

ริมดานสุขภาพ
บ มีความเสียส
หมูคณะไดมีโอ
องเกี่ยวกับยาเ

นท่ี 9 พฤศจิกา
นท่ี 22-26 สิงห
าคปกติ วันท่ี 1
าคสมทบ วันที
นท่ี 10 กันยาย
นท่ี 2 กันยายน
นท่ี 2 กันยายน
นท่ี 20-24 กุมภ
นท่ี 25-26 มิถุน

รายงานป

พใหนักศึกษาได
สละ มีการใหอ
อกาสชวยเหลื
สพติด 

ายน 2554 ณ ศ
หาคม 2554 ณ
15-26 สิงหาคม
ท่ี 28 สิงหาคม 
ยน 2554 ณ ศูน
น 2554 ณ ศูน
น 2554 ณ ศูน
ภาพันธ 2555 
นายน 2554 ณ

ประจําป 2

ดมีสุขภาพท่ีสม
ภัยซึ่งกันและก
อซึ่งกันและกัน

ศูนยสุพรรณบุรี
ณ ศูนยหันตรา 
ม 2554  
2554 ณ ศูนยว
นยหันตรา 
ยนนทบุรี 
ยหันตรา 
ณ ศูนยนนทบุ

ณ ศูนยหันตรา 

2554    

มบูรณแข็งแรง
กัน และยังเปน
น ตลอดจนให

รี 

วาสุกรี 

บุรี 
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โครงการรณรงคโรคเอดส  
  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จัดโครงการรณรงค
โรคเอดสรวมกับทางจังหวัดนนทบุรี โดยมีทานผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี เปนประธานเปดงาน นายกเหลากาชาด 
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดและ รองนายแพทย ผูบริหารโรงเรียน และเครือขายอนุกรรมการแกไขและปองกันเอดสจังหวัด
นนทบุรี รวมพิธีเปดงาน เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2555 ณ ศูนยการคา เดอะมอลลงามวงศวาน จังหวัดนนทบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการแบงปนนํ้าใจใสใจสุขภาพจิต  

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จัดโครงการเนื่องใน
วันเด็กแหงชาติ  "แบงปนน้ําใจใสใจสุขภาพจิต" โดยมีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดตึก ครูโรงเรียนวัดตึก อาสาสมัครเทศบาล 
บางศรีเมือง ชุมชนและผูปกครอง เขารวมกิจกรรม เมื่อวันเสารท่ี 14 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนวัดตึก (จาลองศิลปวิทยา) 
ตําบลบางไผ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
แบงฝน ปนรัก 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมรวมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู “แบงฝน ปนรัก” เนื่องในโอกาส        
วันเด็กแหงชาติ เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนบานหนองบัวทอง ตําบลกระเสียว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
และโรงเรียนวัดตปะโยคาราม ตําบลมะขามสม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
ประกวดรองเพลงไทยสากลตานภัยยาเสพติด 

คณะศิลปศาสตร จัดโครงการประกวดรองเพลงไทยสากล
ตานภัยยาเสพติด เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและ
หันไปใช เวลาวางใหเกิดประโยชน พรอมท้ังใหนักศึกษารูจัก
แสดงออกในทางสรางสรรค รูจักการทํางานรวมกัน รวมถึงสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาคณะศิลปศาสตรและคณะอื่นๆ 
เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2554 ณ อาคารคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

 
 



ประกวดดา
อง

เมื่อวันท่ี 1
นางสาวภัท
ผลการประ
นักศึกษาส
ประกวดดา
ประกวดดา
โชติวิทย ฤ
โรงแรม 
 
 
 
แชลเลนจเ

คณ
ศาสตร ได
(เตนแอโรบิ
กาย โดยมีน
และโทรคมน
เจาหนาท่ีเข
ณ บริเวณใต
 
 
 
กิจกรรมดา
 
วันไหวครู 4

มห
ศูน
ศูน
ศูน
ศูน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

าวเดือน 
งคการนักศึกษา
6 มิถุนายน 

ทรวรรณ ชางก
กวดเดือน คือ

สาขาวิฃาเทคโ
าวเดือน เมื่อวั
าว คือ นางสา
ฤทธิไท นักศึก

เดย 
ณะวิศวกรรม
ดจัดกิจกรรมกีฬ
บิค) เพ่ือใหคว
นักศึกษาสาขา
นาคม สาขาวิ
ารวมกิจกรรม 
ตอาคาร 5 เขต

านสงเสริมศา

4 ศูนย 
หาวิทยาลัยเทค
นยสุพรรณบุรี 
นยหันตราและ
นยนนทบุรี 
นยนครสวรรค 

า ศูนยสุพรรณบ
2554 โดยผล
าร นักศึกษาส
อ นายฐิติวุ
โนโลยีสารสน
ันท่ี 23 มิถุนา
วและผลการป
กษาสาขาวิชา

ศาสตรและส
ฬาเพ่ือมวลชน
ามสําคัญของก
วิชาวิศวกรรม
ชาวิศวกรรมอุ
เมื่อวันท่ี 30 พฤ
ตใต ศูนยนนทบ

าสนาและศิลป

คโนโลยีราชมง
    
ศูนยวาสุกรี  

  
   

บุรี จัดประกวด
ลการประกวด
สาขาวิชาการบั
ฒิ ชาญเวชปร
นเทศ ศูนยหัน
ายน 2554 โด
ประกวดเดือน 
การทองเที่ยว

ถาปตยกรรม
นแชลเลนจเดย
การออกกําลัง
อิเล็กทรอนิกส
ตสาหการและ
ฤษภาคม 2555
บุรี  

ปวัฒนธรรม 

งคลสุวรรณภูมิ
วันท่ี 1
วันท่ี 2
วันท่ี 3
วันท่ี 2

ดดาวเดือน 
ดดาว คือ 
บัญชี และ
ระศาสตร 
นตรา จัด
ดยผลการ
คือ นาย

วและการ

 

ส

5 

จัดพิธีไหวครูป
6 มิถุนายน 25

23 มิถุนายน 25
30 มิถุนายน 25
26 มิถุนายน 25

  ร

ประจําปการศึก
554 
554 
554 
554  

รายงานป

กษา 2554  

ประจําป 22554    41 
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อบรมดานคุณธรรมจริยธรรม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือขัดเกลาและปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม สรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาและผูสอน วันท่ี 19 สิงหาคม 2554 ณ สํานักสงฆวัดไทร อําเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการคุณธรรมนําชีวิต 

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการคุณธรรมนําชี วิต 
เพ่ือใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงและเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง ไดรับการปลูกฝงเชิงคุณธรรมที่ เกิดขึ้นจริง ตลอดจน
นักศึกษากลาคิด กลาทําในส่ิงท่ีถูกตอง และชอบธรรมวันท่ี      
24 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารศรีพิยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 
 
 
ปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน 

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปรับแนวคิดชีวิต
เปล่ียนเพ่ือใหนักศึกษาตระหนักในความสําคัญของคุณธรรม
จริยธรรม เปนตัวอยางท่ีดีแกชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในการ
เปนคนดี รูจักการใชชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนเอง ครอบครัวและสังคม
เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2554 ณ อาคารศรีพิยาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 
 
 
วัยรุนยุคใหมใสใจธรรมะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ
วัยรุนยุคใหมใสใจธรรมะ เมื่อวันท่ี 26-28 สิงหาคม 2554         
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี  

 
 
 
 
 



 
สงเสริมเอก

คณ
จัดโครงกา
ประกาศนีย
ณ หอง
ราชมงคลสวุ
 
 
 
ตักบาตรห

คณ
จัดกิจกรรม
ตําบลบานก
เพ่ือใหนักศึ
รวมกัน เมื่อ
เทคโนโลยรี
 
 
กิจกรรมดา
 

คายอาสาพ
คณ

ส่ิงแวดลอม
วโรกาส 12 สิ
พระบรมรา
ส่ิงแวดลอม
จังหวัดพระน
 
 
 
โครงการคา
  สา
มหาวิทยาลั
คายอาสาวิศ
เทคโนโลยใี
ประชาสัมพั
ท่ีโรงเรียนวั
 
 
 

กลักษณทองถิ
ณะบริหารธุร
ารสงเสริมเอ
บัตรธรรมศึกษ
ประชุมสุพรรณ
วรรณภูมิศูนยส

นังสือ 
ณะบริหารธุร
มตักบาตรหนั
กระทุม อําเภอ
ศึกษาทํากิจก
อวันท่ี 9 สิ
ราชมงคลสุวรร

านบําเพ็ญประ

พัฒนาสิ่งแวด
ณะวิทยาศาสต
ม โดยมีวัตถุป
สิงหา มหาราชินี
าชินีนาถ ให
ม วันท่ี 9 สิงหา
นครศรีอยุธยา 

ายอาสาวิศวก
าขาวิชาวิศวกรร
ลัยเทคโนโลยีรา
ศวกรรมโยธาพ
ในทางการกอส
พันธชื่อเสียงขอ
ัดวังหิน ตําบล

ถิ่น 
กิจและเทคโน
กลักษณทอง
ษา เมื่อวันท่ี 17
ณิการ มหาวิท
สุพรรณบุรี  

รกิจและเทคโ
นังสือ โดยพระ
อเสนา จังหวัด
รรมท่ีเปนประ
สิงหาคม 2554
ณภูมิ ศูนยวาส

ะโยชนและรัก

ลอม 
ตรและเทคโนโ
ประสงคเพ่ือให
นี ถวายเปนพระ
นักศึกษาได
าคม 2554 ณ 

กรรมโยธาพฒั
รมโยธา คณะวิศ
าชมงคลสุวรรณ
พัฒนาชุมชน 
สราง และเปนก
องมหาวิทยาลัย
ยานยาว อําเภ

นโลยีสารสนเ
งถ่ินและพิธีม
7 สิงหาคม 25
ทยาลัยเทคโนโ

โนโลยีสารสน
ะสงฆจากวัดโ
ดพระนครศรีอ
ะโยชนตอสวน

4 ณ มหาวิท
สุกรี  

กษาสิ่งแวดลอ

โลยี จัดโครงก
หนักศึกษาได
ะราชกุศลแดสม
บําเพ็ญประโ
โรงเรียนบาง

ฒนาชุมชน 
ศวกรรมศาสตรแ
ณภูมิ ศูนยสุพ
เพ่ือใหนักศึกษ
การชวยเหลือสั
ย เมื่อวันท่ี 8
ภอสามชุก จังห

เทศ    
มอบ
554 
โลยี     

นเทศ      
โบสถ 
ยุธยา 
นรวม
ยาลัย

อม 

การคายอาสาพ
ทํากิจกรรมเนื
มเด็จพระนางเจา
โยชนตอสังค
ไทร อําเภอบา

และสถาปตยกรร
พรรณบุรี จัดโ
ษาไดฝกปฏิบัติ
สังคม พัฒนาชุม
-10 สิงหาคม
วัดสุพรรณบุรี

  ร

พัฒนา
นื่องใน
าสิริกิติ์ 
มและ
างไทร 

รมศาสตร 
โครงการ
งานและ
มชนและ
ม 2554     

รายงานปประจําป 22554    43 
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ธารน้ําใจสูนอง 
สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จัดโครงการอาสาพัฒนาชุมชน ธารน้ําใจสูนองปท่ี 
2 เมื่อวันท่ี 12-16 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนบานหนองไก
ตอ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
เยาวชนอาสาพัฒนาทองถิ่น 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี รวมกับ 
เทศบาลนครนนทบุรี จัดกิจกรรมเยาวชนอาสาพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหเด็ก เยาวชนมีความสนใจ หวงแหนศิลปะ ประเพณีและ
วัฒนธรรมของทองถ่ินท่ีตนอาศัยอยูและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในดานตางๆ และรวมกันทาสีศาลาการเปรียญและทํา
ความสะอาดภายในวัด เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2554 ณ วัดนอยนอก ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



การใหบริการใหบริ

การบริการ
 มห
เว็บไซต ให
กับสถานปร
 สํา
ท่ีประสงคให
นักศึกษารับ
ทํางานนอก
งานแนะแนว
  

สวัสดิการน
 กา
ทุนการศึกษ
และกองบริห
นักศึกษาขอ
นักศึกษา มี

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

หอพักนักศึ
มห

ปลอดภัยแก
เรียนรูและพั

1. 
2. 
3. 

และ Wifi ท่ัว
4. 

หองพักนักศึ
5. 

สนาม หองฟ
เสียงและปร
หนังสือพิมพ
 
 

ริการและสวัริการและสวั

รจัดหางานแล
หาวิทยาลัย ได
นักศึกษาท่ีสําเ
ระกอบการโดย
าหรับบริการจั
หชวยหานักศึก
บทราบขอมูล โ
กเวลามาลงชื่อ
วจะสามารถตดิ

นักศึกษา 
ารดําเนินงาน
ษาในภาพรวม
หารทรัพยากร
องแตละคณะ 
ดังนี้ 
จัดสวัสดิการ
จัดสวัสดิการ
จัดบริการนัก
จัดสวัสดิการ
จัดสรรทุนกา

ศกึษา 
หาวิทยาลัยได
กนักศึกษาในก
พัฒนาคุณภาพ
มีพนักงานรกั
มีแมบานทําค
ระบบทีวีผาน

ัวทุกหอง 
หองพักนักศึ

ศกษาหญิง 2 ตึก 
มีหองกิจกรร

ฟตเน็ต หองตวิ
ระชาสัมพันธ  
พ บริการซักผา

วัสดิการนักศึัสดิการนักศึ

ละแนะแนวศึก
ดประชาสัมพัน
เร็จการศึกษาใ
ยตรง 
ัดหางานใหแก
กษาทํางานนอ
โดยติดประกาศ
แจงความประ
ดตอนักศึกษาที

นดานการจัด
มจะดําเนินการ
อีก 3 ศูนย โด
สวัสดิการนักศึ

รดานสุขภาพแล
รดานการประกั
กศึกษาเจ็บปวย
รดานการผอนผั
ารศึกษา และจดั

ดใหบริการแล
การเดินทางมา
ชีวิตนักศึกษา 
กษาความปลอ
ความสะอาด ส
นดาวเทียมทุกห

ศึกษาชาย 1 ตึก
เปนหองพัดลม
รมกลางไวบริก
วหนังสือ ทํารา
ศูนยบริการให
า รานอาหาร โ

ศกึษาศกึษา  

กษาตอ 
นธขอมูลสถานป
นแตละป รวมท

กนักศึกษาท่ียั
อกเวลา (Past
ศรับสมัครงานไว
สงคไวท่ีงานแ
ท่ีลงชื่อไวโดยต

สวัสดิการนัก
ร โดยกองพัฒ
ยทํางานรวมกั
ศึกษาท่ีมหาวิท

ละหองพยาบาล
ันอุบัติเหตุ 
ยสงโรงพยาบา
ผนัทหาร 
ดหาแหลงทุนก

ะจัดสวัสดิการ
าศึกษาท่ีมหาวิ
ดังนี้ 
ดภัยประจําหอ
สบายและปลอด
หอง และ บริ

ก เปนหองพัด
ท้ังหมด 202 หอ
การ เชน สนาม
ายงาน หองดูโท
หคําปรึกษานัก
ทรศัพทสาธาร

ประกอบการโด
ท้ังศิษยเกาท่ีสํ

ังศึกษาอยู มห
- time) ซึ่งกอ
วท่ีบอรดประชา
แนะแนว ถามีส
ตรง 

กศึกษา และ
ฒนานักศึกษา 
กับฝายกิจการ
ทยาลัยจัดให

ล  

ล 

การศึกษา 

รหอพักนักศึก
วิทยาลัย และเ

อ ตลอด 24 ชัว่
ดภัย 
การ Internet 

ลมท้ังหมด 10
อง  
มกีฬาบาสเกตบ
ทรทัศน หองกร
ศึกษาหอพัก บ
รณะภายในหอพ

  ร

ดยประกาศตา
สาเร็จไปแลว แ

หาวิทยาลัยได
องพัฒนานักศึก
าสัมพันธ นอกจ
สถานประกอบ

กษา ท่ีศูนยหัน
เพ่ือใหนักศึกษ

โมง 

Zone 

2 หอง 

บอล 2 
ระจาย
บริการ
พัก  

รายงานป

มบอรดประชา
ละประสงคจะห

ประสานกับสถ
กษา โดยงานแ
จากนี้ยังมีบริก
การท่ีตองการ

นตราเพ่ืออําน
ษาไดมีโอกาสใ

ประจําป 2

าสัมพันธ และล
หางานทําไดเข

ถานประกอบก
แนะแนวไดประ
ารแจงใหนักศึก
รรับนักศึกษาเข

นวยความสะดว
ใชชีวิตรวมกัน

2554    

ลงขาวสารผาน
ขามาสมัครงาน

การหลายแหง
ะชาสัมพันธให
กษาท่ีสนใจ จะ
ขาทํางาน ทาง

วก และความ
นทําใหเกิดการ

45 

น
น

ง        
ห
ะ
ง

ม
ร
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ทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 
สวัสดิการดานทุนการศึกษา : กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  

รายการ จํานวนผูกู (คน) จํานวนเงินใหกูยืม (บาท)
1. ผูกูยืมรายเกา ปวส. 288 11,796,441 
  ปริญญาตรี 2,908 104,657,467 
2. ผูกูยืมรายใหม ปวส. 134 6,415,724 
  ปริญญาตรี 436 17,582,194 

รวม 3,766 140,451,826 
สวัสดิการดานทุนการศึกษา : แหลงเงินทุนการศึกษาปการศึกษา 2554 

ท่ี ชื่อทุนการศึกษา 
จํานวนทุน 
ท่ีไดรับ 

ทุนละ 
(บาท) 

รวมเงินทุน 
(บาท) 

1 ทุนเฉลิมราชกุมารี 10 10,000 100,000 
2 ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ 9 15,000 135,000 
3 ทุนอดิศร-อวบแกว โฆวินทะ  5 5,000 25,000 
4 ทุนกรุงไทยการไฟฟา 5 10,000 50,000 
5 ทุนไทย-เยอรมัน(จีทีไอ) 5 10,000 50,000 
6 ทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลา 2 7,000 14,000 
7 ทุนปูนซิเมนตไทย 7 13,000 91,000 
8 ทุนทิสโก 1 9,000 9,000 
9 ทุนการศึกษาตอเนื่องนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 5,000 35,000 
10 ทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยา 4 10,000 40,000 
11 สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 1 10,000 10,000 
12 ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง 4 20,000 80,000 
13 ทุนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล 3 15,000 45,000 
14 ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 23 48,000 1,104,000 
15 ทุนสโมสรโรตารี่กรุงเทพ 1 10,000 10,000 
16 ทุนนางสาวลออ หลิมเซงทาย 1 6,000 6,000 
17 ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห 1 40,000 40,000 
18 ทุนบริษัทที เอส เทค (ประเทศไทย) 4 5,000 20,000 
19 ทุนวัดพนัญเชิง 10 5,000 50,000 
20 ทุนกองสลากกินแบงรัฐบาล 4 20,000 80,000 
21 ทุนมูลนิธิสยามกลการ 1 10,000 10,000 
22 ทุนสวัสดิการน้ํามัน 10 2,000 20,000 
23 ทุนดอกผล 10 2,000 20,000 
24 กองทุนพัฒนานักศึกษา (ผูชวยศาสตราจารย จริยา หาสิตพานิชกุล) 6 5,000 30,000 
25 ทุนการศึกษา (มงคล มวงเขียว)   2 5,000 10,000 
26 ทุนการศึกษามูลนิธิเทสโก   4 5,000 20,000 
27 ทุนสมาคมศิษยเกาผูปกครองและคณาจารย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
6 5,000 20,000 

รวม 146 307,000 2,134,000 
 ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
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ด้านการวิจยัและส่ิงประดิษฐ ์
 
 
 ประเดน็ยทุธศาสตร ์ :  สง่เสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี
เป้าประสงค ์ :  เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทีนํ่าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของทอ้งถิน่และประเทศ 
กลยทุธ ์ :   
1. สรา้งความเชื่อมโยงระหวา่งการสอนและการวจิยัโดยเน้น Research-based Approach 
2. สง่เสรมิวจิยัและสรา้งนวตักรรมทีส่ามารถนําไปสูก่ารพฒันาการเรยีนการสอน 
3. สนบัสนุนและจดัใหม้กีารวจิยัทีม่คีุณภาพตามจุดเน้นความเป็นเลศิของมหาวทิยาลยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยสีูชุ่มชน 
4. สรา้งนกัวจิยัมอือาชพีทีม่จีรยิธรรมและคุณธรรม 
5. จดัหาแหลง่ทุนเพือ่สนบัสนุนงานวจิยั 

 

  
การวิจยัการวิจยั  
  

  มหาวทิยาลยัได้ให้ความสําคญักบับทบาทดา้นการวจิยัอย่างมาก ดว้ยเลง็เหน็ว่าการพฒันามหาวทิยาลยัให้มี
ความเจรญิก้าวหน้า  มชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัในดา้นของคุณภาพวชิาการไดน้ัน้  จําเป็นต้องอาศยักระบวนการวจิยัเป็น
ฐานการพฒันาที่สําคญัในทุกด้าน ทุกภารกจิ และในทุกระดบัของบุคลากร โดยเฉพาะการวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีน 
การสอนในสาขาวชิา ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั การวจิยัรว่มกบัชุมชนทอ้งถิน่ ในรปูของการวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละ
การวิจยัถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นปจัจยัที่สําคญัในการสร้างความเข้มแขง็ทางด้านวิชาการให้แก่มหาวทิยาลยั 
สามารถนําไปประยุกตแ์ละถ่ายทอดแก่ชุมชน รวมถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกบัชุมชน ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
มหาวทิยาลยัมโีครงการวจิยั  ซึง่ดาํเนินการโดยบุคลากรของคณะต่างๆ สรปุไดด้งัน้ี 
 
 
 

 

ประเภทของงานวิจยั 
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายได้ กองทนุส่งเสริมงานวิจยั 

จาํนวนเงิน จาํนวนเรื่อง จาํนวนเงิน จาํนวนเรื่อง จาํนวนเงิน จาํนวนเรื่อง 

1. เพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 4,736,000 11 670,350 12 3,587,050 78 

2. เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย ี 5,778,300 18 - - 285,000 101 

รวม 10,514,300 29 670,350 12 3,872,050 179 
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ผลงาน/บทความวิจัยที่ไดรับการเผยแพร/นําเสนอในระดับชาตแิละนานาชาติ 

ชื่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค สถานท่ี ว.ด.ป. 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

นางสาวอรอนงค  วิริยานุรักษนคร A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR 
PERSONAL RECUITMENT 

ประเทศออสเตรีย 30 พ.ค.- 
3 มิ.ย.54 

รศ.สมศักด์ิ   ประเสริฐสุข Nonferrous Melting By Gas,(Oal) ประเทศ
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

20-22 มิ.ย.54 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

นางระวีวรรณ  สุวรรณศร Harvesting times of Thein corn on eating 
quality 

ประเทศฝรั่งเศส 24-26 ส.ค.54 

นางสุชาดา   บุญเลิศนิรันดร Chitosan Application for Reducing Chemical 
Fertilizer Uses in Rice Production 

ประเทศฝรั่งเศส 24-26 ส.ค.54 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.เสนีย  พวงยาณี ความสัมพันธระหวางการบริหารตนทุนกับผล
ผลประกอบการของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

13-14 ม.ค.54 

ผศ.ดร.วสุธิดา  นุริตมนต The Relationship between Social Marketing  
Inplementation and Business in Thailand 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

13-14 ม.ค.54 

ดร.จันทนา  แสนสุข Antecedents and Consequences of 
Straregic Customer Relationship 
Management Capability,and Empirical Study 
of Private  

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

13-14 ม.ค.54 

ผศ.อัจนา  นิตยพงศชัย E-learning Development on Internet 
Network of  Macroeconomics Subject for 
Bachelor's degree  student, Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi  

ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐ
เยอรมัน 

27 พ.ย. –  
4 ธ.ค.53 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดร.พิมพพรรณ  อําพันธทอง A Comparative Study of  Estimation of 
Regression Coefficients with Outliers 

ประเทศอิตาลี 7-10 มิ.ย.54 

ประดิษฐ  สงคแสงยศ HELPDESK EXPERT ในการประชุม 
International Journal of Arts & Sciences 
(IJAS) Conference for Academic Disciplines 

American 
University of 
Rome  
ประเทศอิตาลี 

31 ต.ค. -  
3 พ.ย.54 
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ชื่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค สถานท่ี ว.ด.ป. 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
รศ.นภัทร  วัจนเทพินทร Development of the Automatic Malfunction 

Warning System for Grid-Connected PV 
System 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

9-14 ก.ค.54 

รศ.ดร.สมเกียรติ  อุดมหรรษากุล Multiresolution Edge Fusion using SWT 
and SFM 

ประเทศสหราช
อาณาจักร 

5-9 ก.ค.54 

นายสัญญา คําจริง การวิจัยศึกษาคุณสมบัติการขยายตัวของรู
กลางในงานกดข้ึนรูปถวยทรงกระบอกโดย 
เปล่ียนชนิดและความหนาของวัสดุ(ภาค
โปสเตอร) 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
จ.พิษณุโลก 

29-30 ก.ค.54 

นายพัชระ กัญจนกาญจน Defective Reduction of Upper Door in Color 
Department Thai Toshiba Industry Co.,Ltd 
(ภาคโปสเตอร) 

โรงแรม 
สุนียแกรนด  
จ.อุบลราชธานี 

4-5 ส.ค.54 

นายประวิทย  ตฤณรัชตเมธี A Reduction of Defects in the Wooden 
Photo Frame Manufacturing (ภาคโปสเตอร) 

โรงแรม 
สุนียแกรนด  
จ.อุบลราชธานี 

4-5 ส.ค.54 

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร 1.การพัฒนาชุดกําเนิดแสงอาทิตยเทียมสําหรับ
หองปฏิบัติการ 
2.คอนเวอรเตอรสองอินพุตสําหรับระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานทดแทน 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  
วิทยาเขต
หนองคาย 

4-5 ส.ค.54 

นางภัทราวดี ศิริวรรณ ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศของเกาะเกร็ดและตลาด
ริมน้ําวัดใหญสวางอารมณ อ.ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 

10-11 ส.ค.54 

นส.นฤมล ชินวุฒิโรจน มุมมองของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(ภาคโปสเตอร) 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  
วิทยาเขต
หนองคาย 

4-5 ส.ค.54 

นายณฐพงศ จันทรเพ็ชร กําลังบล็อกประสาน วว. ท่ีกอในทิศทางควํ่า
และหงาย   

มหาวิทยาลัย 
แมโจ  
วิทยาเขตแพร 

 31 ส.ค.- 
2 ก.ย.54 

นางภิญญดา ปาลิเอกวุฒิ ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางเสียง บริเวณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนยนนทบุรี  

โรงแรมชลจันทร 
พัทยารีสอรท  
จ.ชลบุรี 

14-16 ธ.ค.54 

นายอํานาจ จํารัสจรุงผล The Effect of Urban Development on 
Conservation of Green Area : A Case 
Study At Klong Aom, Nonthaburi Province 

โรงแรมดิเมอรัล 9-11 ธ.ค.54 
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ชื่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค สถานท่ี ว.ด.ป. 

นายคมกริช หมายสุข ไขรา...ชายคาบานท่ีถูกลืม โรงแรมชลจันทร 
พัทยารีสอรท  
จ.ชลบุรี 

14-16 ธ.ค.54 

นายสินมหัต ฝายลุย และ 
นายสัญญา คําจริง 

การพัฒนาและวิเคราะหเพ่ือสรางแมพิมพ 
PROGESSIVE DIES สําหรับผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรกนิกสและชิ้นสวน ยานยนต 

ศูนยการแสดง
นิทรรศการ 
ไบเทค บางนา 

22 ธ.ค.54 

นายสรายุธ ทองกุลภัทร Improvement of Self - Oscillation Electronic 
Ballast with High Power Factor : A 
combination of Charged - Pump and Valley 
- Fill 

Amara hotel 
Singapore 
ประเทศสิงคโปร 

5-8 ธ.ค.54 

นายเฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน วงจรแปลงผันสําหรับการผลิตไฮโดรเจนดวย
วิธีอิเล็กโทรไลซิล 

โรงแรมชลจันทร 
พัทยารีสอรท  
จ.ชลบุรี 

14-16 ธ.ค.54 

 นายยุทธนา กันทะพะเยา ระบบควบคุมการขนานวงจรแปลงผันไฟฟา
กระแสสลับเปนกระแสตรงท่ีมีมอดูลสํารองไวใน
ระบบ 

โรงแรมแอมบาส
ซาเดอรซิต้ี  
จอมเทียนพัทยา 
จ.ชลบุรี 

30 พ.ย.-2 
ธ.ค.54 

นายสัญญา คําจริง การใชน้ํามันมะพราวผสมนํ้ามันดีเซลและ
น้ํามันกาดเพ่ือใชเปนสารหลอล่ืนในงาน
แมพิมพลากขึ้นรูปลึก (The use of vegetable 
oil mixed with the diesel and kerosene as 
lubricant for deep drawing ) ประเภท Oral 
Presentation 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 
วิทยาเขตภูเก็ต  

16-18 พ.ย.54

นายยุทธนา  กันทะพะเยา ระบบควบคุมการขนานวงจรแปลงผันไฟฟา
กระแสสลับเปนกระแสตรงท่ีมีมอดูลสํารองไวใน
ระบบ      

โรงแรมแอมบาส
ซาเดอรซิต้ี   
จอมเทียนพัทยา 
จ.ชลบุรี 

30 พ.ย.- 
2 ธ.ค.54 

นายสมพร ศรีวัฒนพล สายอากาศไมโครสตริปท่ีมีการโพลาไรซแบบ
วงกลม สําหรับ RFID 

โรงแรมแอมบาส
ซาเดอรซิต้ี   
จอมเทียนพัทยา 
จ.ชลบุรี 

30 พ.ย.- 
2 ธ.ค.54 

นายปฎิวัติ บุญมา ตัวเหน่ียวนําโหมดผลรวมท่ีมีการพันขดลวด
สามชุดสําหรับวงจรกรองสัญญาณรบกวน
แมเหล็กไฟฟา 

โรงแรมแอมบาส
ซาเดอรซิต้ี   
จอมเทียนพัทยา 
จ.ชลบุรี 

30 พ.ย.- 
2 ธ.ค.54 

นายคมกริช หมายสุข การศึกษาวัสดุแผนเรียบขนาด 1.20 ม. X 2.40 
ม. เพ่ือการออกแบบบานพักอาศัย (พ้ืนท่ีไมเกิน 
150 ตารางเมตร) 

ม.ศิลปากร   
จ.นครปฐม 

25-27ม.ค.55 
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ชื่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค สถานท่ี ว.ด.ป. 

นางภัทราวดี  ศิริวรรณ การศึกษาสถาปตยกรรมวัดชมพูเวก จังหวัด
นนทบุรี 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   
จ.นครปฐม 

25-27 ม.ค.55

นายอํานาจ จํารัสจรุงผล ผลกระทบการพัฒนาเมืองกับการอนุรักษพ้ืนท่ีสี
เขียวภาคการเกษตร 

โรงแรมเมอรัล  
ถ.รัชดาภิเษก 
กทม. 

9-12 ธ.ค.54 

นายพัชระ กัญจนกาญจน การศึกษาปจจัยเพ่ือลดขอบกพรองรอยจุดดําใน
กระบวนการเปาพลาสติก 

มหาวิทยาลัย
พะเยา  

11-13 ม.ค.55

นายเฉลิม ขุนเอียด การวิจัยศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการกดรีดขึ้น
รูปโลหะ 

มหาวิทยาลัย
พะเยา 

11-13 ม.ค.55

นายยุทธนา  กันทะพะเยา การควบคุมแบบกระจายสําหรับมอดูลแปลงผัน
ไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง ชนิด 3 เฟสต 

โรงแรมชลจันทร
พัทยา จ.ชลบุรี 

14-16 ธ.ค.54 

ดร.ปรีชา สาคะรังค การสรางแบบจําลองของระบบผสมไฟฟา
เครื่องกลแบบไดนามิกโดยใชภาษา Modelica 
สําหรับวิศวกรไฟฟากําลัง 

โรงแรมชลจันทร
พัทยา จ.ชลบุรี 

14-16 ธ.ค.54 

นายสินมหัต ฝายลุย การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดึงขึ้นรูปโดยใช 
ไฟไนตเอลิเมนต 

มหาวิทยาลัย
พะเยา 

11-13 ม.ค.55

นายสัญญา คําจริง การศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลตอการเคลือบฟลมแข็ง
ในกระบวนการลากขึ้นรูปถวย 

มหาวิทยาลัย
พะเยา  

11-13 ม.ค.55

ผศ.รําพึง เจริญยศ ศึกษาสมบัติของอิฐมวลเบาท่ีใสเสนใยพลาสติก
นําแสง 

มหาวิทยาลัย
พะเยา  

11-13 ม.ค.55

นายสุทธิสาร  อนันตรัตนชัย การศึกษามุมและแรงตัดของมีดตัดอิฐตัวหนอน
เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือตัดอิฐตัวหนอนในงาน
กอสราง 

มหาวิทยาลัย
พะเยา  

11-13 ม.ค.55

นายยุทธนา ศรีผา ผลกระทบของการใชเชื้อเพลิงผสม 
เบนซิน-ไฮดรอเจนตอสมรรถนะเครื่องยนต
รถจักรยานยนต 

โรงแรมชลจันทร
พัทยา จ.ชลบุรี 

13-16 ธ.ค.54 

นายสัญญา คําจริง ศึกษาการยืดอายุน้ํามันหลอเย็นในการผลิต
ชิ้นสวนดวยเครื่องแยกคราบน้ํามัน (Study of 
the extension of coolant lifespan in parts 
production by oil skimmer) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม  

12-14 ก.พ.55

นายเฉลิมพล เรืองพัฒนาวิวัฒน ระบบติดตามดวงอาทิตยและบันทึกคาดวย
โปรแกรม LabVIEW 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

นายยุทธนา กันทะพะเยา ระบบควบคุมสําหรับการขนานมอดูลแปลงผัน
กําลังไฟฟา 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 
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ชื่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค สถานท่ี ว.ด.ป. 

นายยุทธนา กันทะพะเยา การออกแบบและสรางเครื่องวัดคาฮารมอนิกส
และคาตัวประกอบกําลังไฟฟาของระบบไฟฟา 
1 เฟส 220 โวลต  50 เฮิรตวิเคราะหดวย
อนุกรมฟูรีเยรโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

ผศ.สรายุธ ทองกุลภัทร บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสสมรรถนะสูง คาความ
เพ้ียนกระแสอินพุตรวมต่ํา  ดวยวงจรชารจปม
รวมกับวัลเลยฟลล 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

นส.พัชรนันท ศรีธนาอุทัยกร เตาผลิตแกสชีวมวลขนาดเล็กสําหรับ
เครื่องยนตผลิตไฟฟา 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

นส.ศรีสุดา ไชยทองสุก การลดฮารโมนิกสของฟล๊ักแมเหล็กใน air-gap 
สําหรับมอเตอรไฟฟาชนิดแมเหล็กถาวรดวยวิธี 
Pulse Width Modulation 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

ดร.ประมุข อุณหเลขกะ การวิเคราะหการกัดกรอนของแทงกราวดกลีบ
มะเฟองเน่ืองจากสภาพดินและฟาผาในเขต
พ้ืนท่ีของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 1 ภาค
กลาง 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

นายวิสุทธิ์ ตันติรุงเรือง การเปรียบเทียบการลดความชื้นในอากาศ
ระหวางสนามไฟฟากับขดลวดความรอน 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

นายเฉลียว เกตุแกว มูลคาความเสียหายจากไฟดับประเภทผูใชไฟ
อุตสาหกรรมโรงสีขาว 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

นายปฎิวัติ บุญมา การศึกษาการออกแบบตัวเหน่ียวนําโหมดผล
รวมและโหมดผลตาง ดวยวิธีการหาคา
อิมพีแดนซภายในของแหลงจายไฟแบบสวิตชิ่ง 
สําหรับวงจรกรองสัญญาณรบกวนทาง
แมเหล็กไฟฟา 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

ผศ.เตือนใจ อาชีวะพนิช ผลการเรียนรูและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอโครงการสูโลกอิเล็กทรอนิกส 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

ผศ.วารุณี ศรีสงคราม การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบผลิตกระแสไฟฟา
ของกังหันลม 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

นายสมพร ศรีวัฒนพล การศึกษาคาความชื้นในตนไมโดยใชคล่ืน
ความถ่ีไมโครเวฟ 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 
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ชื่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค สถานท่ี ว.ด.ป. 

ผศ.วารุณี กรุดพันธ วงจรตรวจรูภาพโดยใชคล่ืนความถ่ีไมโครเวฟ โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

นายธานี สมวงศ การลดความสูญเสียในการผลิตแผงวงจรพิมพ
โดยใชระบบบารโคด 

โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

นายบรรจบ แสนเจริญ ระบบตรวจรูภาพโดยใชคล่ืนความถ่ีไมโครเวฟ โรงแรมแกรนด 
พาราไดซ  
จ.หนองคาย 

3-5 เม.ย.55 

คณะศิลปศาสตร 
ผศ.นิทรา  ปญจมาศ THE STUDY OF DESIRED 

CHARACTERISTICS OF GRADUATED 
STUDENTS IN  BUSINESS 
ADMINISTRATION FOR SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISES IN 
PHRANNAKHONSIAYUTTHAYA 
PROVINCE 

ประเทศออสเตรีย 28 พ.ค.- 
4 มิ.ย.54 

 
ผลงานวิจยั/นวัตกรรมทีนํ่าไปใชประโยชน 

ชื่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค การไปนําไปใชประโยชน 
หนวยงาน/สังคม/
ชุมชนท่ีนําไปใช

ประโยชน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสหกรรมเกษตร     
รศ.ดร.สุรชัย   มัจฉาชีพ การคัดเลือกพันธุสบูดํา 

เพ่ือผลิตไบโอดีเซลสําหรับชุมชน 
1. ปลูกจําหนายเพ่ือเปน
รายไดเสริม  
2. ผลิตน้ํามันสบูดําใชเอง 

เกษตรกรจังหวัดลพบุรี
และจังหวัดสระแกว รศ.อุดมลักษณ  มัจฉาชีพ 

นายพิชัย  ถ่ินสันติสุข 

ผศ.วาท่ี รต.เชน รอดศิริ 

นายกองบุญ  เจียมสมบัติ 
รศ.เจษฎา อิสเหาะ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารแปรรูปจากกลุมปลาสวาย 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและยกระดับ
ผลิตภัณฑสินคาในโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

การพัฒนาธุรกิจ และ
พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิม
มูลคาปลาสวาย 

เกษตรกร ชุมชน  
และผูประกอบการ 

  การใชกากเนื้อในปาลมน้ํามันเปน
สวนผสมในอาหารที่มีระดับ
พลังงานท่ียอยไดตางกันตอการ
เจริญเติบโตของปลาสวายเนื้อขาว 

การพัฒนาอาหารปลาและ
เปนแนวทางลดตนทุนการ
ผลิต 

เกษตรกร ชุมชน  
และผูประกอบการ 
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ชื่อ-สกุลนักวิจัย ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค การไปนําไปใชประโยชน 
หนวยงาน/สังคม/
ชุมชนท่ีนําไปใช

ประโยชน 
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร     
นายธานิท ออนปรางค การพัฒนาส่ือการสอนแมพิมพฉีด

พลาสติกในระดับอุดมศึกษาและ
ภาคอุตสาหกรรม (แมพิมพจําลอง 
Acrylic) 

ใชในการสาธิตและนําไป
ตอยอดในการพัฒนาและ
สรางแมพิมพในการผลิต 

บริษัท ทอปเทร็นด 
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

คณะศิลปศาสตร       
ผศ.สายหยุด อุไรสกุล การใชดนตรีเพ่ือพัฒนาการ

แกปญหาอยางสรางสรรคและเพ่ือ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ 

ดานการเรียนการสอน มทรส.คณะศิลปศาสตร 

  การศึกษารูปแบบการทองเที่ยว
ของนักทองเท่ียวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การดําเนินการทางธุรกิจ บริษัท คลาสสิคทัวร 
จํากัด 

ผศ.นันทวดี วงษเสถียร ผลการใชส่ือการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษแบบเนน
กระบวนการตอความสามารถ
ทางการเรียนของนักศึกษา 

ดานการเรียนการสอน มทรส.คณะศิลปศาสตร 

ดร.รติพร  ถึงฝง การพัฒนาทุนมนุษยภายใตการ
เปล่ียนแปลงเชิงพลวัต 

ดานการเรียนการสอน มทรส.คณะศิลปศาสตร 

ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี การพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจ
สรางสรรค  

ดานการเรียนการสอน มทรส.คณะศิลปศาสตร 

  ศึกษาการเขียนคําขวัญตําบลบาน
เกาะ อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เปนแนวทางในการพัฒนา
นโยบายดานการทองเท่ียว
ของตําบล 

ตําบลบานเกาะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ดร.รติพร  ถึงฝง ปญหาและขอเสนอแนะในการ
วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
ดวยโปรแกรม LISREL 

ดานการเรียนการสอน มทรส.คณะศิลปศาสตร 

ผศ.ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์ การรับรูสารสนเทศเกี่ยวกับ
อยุธยาของนักทองเท่ียวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ขององคกรเพ่ือการ
วางแผนพัฒนาและสงเสริม
การทองเท่ียวของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ป 
2554-2555 

ททท.สํานักงาน
พระนครศรีอยุธยา 
บริษัท คลาสสิคทัวร 
จํากัด 

วิทยาลัยการจัดการ       
วิทยาลัยการจัดการ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ

งานเทศกาลตรุษจีนกรุงเกา
อยุธยามหามงคล ครั้งท่ี 6 

เปนแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดงานใน
ครั้งตอไป 

สมาคมวัฒนธรรมไทย
จีนกรุงเกา 
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การสงเสริมและพัฒนานักวิจัย 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการทํางาน       

การเรียนการสอน การบริการวิชาการแกชุมชน และดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยตอสาธารณชน อันจะเปนประโยชนตอ
ผูเกี่ยวของและผูสนใจท่ัวไปดวยการดําเนินการดังนี้ 

 
 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพนักวิจัย 

สถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒน า  จั ด โ ค ร ง ก า ร
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย เพ่ือใหคณาจารย ผูบริการงานวิจัย และนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัย มีความรูความเขาใจในการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัยตามแผนยุทธศาสตรของชาติ และ
เพ่ือใหนักวิจัยมืออาชีพ ผูทรงคุณวุฒิ และผูสนใจใน
งานวิจัยไดแลกเปล่ียนความคิด แนวคิดในการพัฒนา
ขอเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันท่ี 28-29 มิถุนายน 2554 
ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

 
 

 
 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
อนุกรรมการวิจัยเพื่อประเมินผลงานวิจัย 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิ บั ติการพัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัยเ พ่ือ
ประเมินผลงานวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอนุกรรมการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยและเพื่อประเมินผลการวิจัยกอน
ทําการวิจัย ตามหลักวิชาการและงบประมาณของ
โครงการวิจัยท่ีเสนอของบประมาณประจําป เมื่อวันท่ี 9 
และ 22-23 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุม อาคารศรี
พิทยาคารและหองประชุมชั้น 4 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
หันตรา 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการวิจัยและ
แผนงานวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การเขียนโครงการวิจัยและแผนงานวิจัย เพ่ือใหผูบริหารงานวิจัย
และนักวิจัย มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงาน
เชิงบูรณาการ ระดมความคิดและปฏิบัติการเขียนขอเสนอชุด
โครงการวิจัย เมื่อวันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม 
อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนยหันตรา 

 
 
โครงการสืบคนทรัพยสินทางปญญาเพื่อพัฒนาเปนงานวิจัยตอยอด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการสืบคนทรัพยสินทางปญญาเพ่ือพัฒนาเปนงานวิจัยตอยอดเพ่ือใหผูบริหาร
งานวิจัยและนักวิจัยมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณาการของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให
คณาจารย นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนาการสืบคนทรัพยสินทางปญญาเพ่ือพัฒนาเปนงานวิจัย เมื่อวันท่ี 
17 สิงหาคม 2554 ณ หอง Self Access สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

 
 
 
 
การประชุมเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพ 

เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2555 สถาบันวิจัยและ
พัฒนาไดจัดประชุมเพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยสูการตีพิมพ เพ่ือ
พัฒนาผลงานวิจัยของนัก วิจัยใหสามารถตี พิมพ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยไดรับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ วิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มาบรรยายให
ความรูพรอมใหคําแนะนําแกนักวิจัย ณ หองประชุมบางกระ
สอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
นนทบุรี 
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2. สงเสริมใหบ
3. สรางเครือข
4. จัดทําฐานข
5. จัดต้ังศูนย
  
  
  
  
  
  
  
  

การบริการการบริการ
 มหา
ในการใหการ
แกสังคม เพ่ือ
สถานประกอบ
และเสริมสราง
ท่ีมีผลตอบแท
วิเคราะห ตรว
ดําเนินกิจกรร
 

งาน
 ในป
โดยเปนงบปร
32 โครงการ จ

 
 
 
 
 

TSB 

การวิชากา

ธศาสตร  :  สง
 :  เพ่ือบริกา

ภาพในการแขง

ขายความรวมมื
บุคลากรและนั
ขายกับสถานป
ขอมูลผูเชี่ยวชา
เชี่ยวชาญเฉพา

รวชิาการรวชิาการ  
าวิทยาลัยเทคโ
รบริการทางวิช
อใหมหาวิทยา
บการในทุกสาข
งขีดความสามา
ทนคืนตอหนวย
วจสอบ ทดสอ
รมตางๆ ดังนี้ 

นบริการทางวิช
ปงบประมาณ พ
ระมาณรายจา
จํานวนเงิน 94

ารแกสังค

งเสริมและสนับ
ารวิชาการแกห
งขันของประเท

มอืกับหนวยงา
ักศึกษามีสวนร
ประกอบการแล
าญและองคควา
าะทาง 

โนโลยีราชมงค
ชาการ รวมท้ังจ
ลัยเปนแหลงบ
ขาวิชาชีพ ในก
ารถเชิงการแข
ยงานในรูปแบบ
อบและสอบเทีย

ชาการ  
พ.ศ. 2554 มห
ยประจําป จําน

42,220 บาท ซึ่ง

ม 

บสนุนการบริกา
หนวยงาน/ประ
ทศ 

นภายนอกท้ังภ
รวมในการบรกิ
ะหนวยงานทั้ง
ามรูดานบริการ

คลสุวรรณภูมิสน
จัดใหนักศึกษา
บริการวิชาการ
การเพ่ิมทักษะแ
งขัน ท้ังการให
บท่ีหลากหลาย 
ยบมาตรฐานผ

หาวิทยาลัยไดรั
นวน 55 โครงก
งไดจัดสรรไปต

ารวิชาการแกชุ
ะชาชนในชุมชน

ภาครัฐและเอก
การวิชาการแกช
งภาครัฐและเอก
รสังคมเพ่ือเผย

นับสนุนใหทุกห
าในทุกสาขาวิช
รและการเรียนรู
และพัฒนาอาชี
หบริการแบบให
อาทิ การจัดฝก

ผลิตภัณฑ ฯลฯ

รับสนับสนุนงบ
การ จํานวนเงิน
ตามหนวยงานแ

ชมุชนและสังคม
นและสังคมใหมี

กชน 
ชุมชนและสังค
กชน 
ยแพรและประช

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

ประมาณ ท้ังส้ิ
น 5,959,000 บ
และคณะตางๆ

ม 
มีความรูความ

คม 

ชาสัมพันธอยาง

สังกัดใชศักยภา
มในการดําเนิ

สาหรับประชาช
างงาน สรางราย
บริการแบบคิดค
า การเปนกรรม
ป 2554 มหาวิท

ส้ิน 87 โครงการ
บาท และงบปร
 เพ่ือดําเนินกา

สามารถในการ

งตอเนื่อง 

าพของบุคลากร
นกิจกรรมใหบ
ชน ชุมชนผูปร
ยได ยกระดับคุ
คาบริการโดยไ
มการและท่ีปรึก
ทยาลัยไดสนับ

ร จํานวนเงิน 6
ระมาณผลประ
ารตามโครงการ

รพัฒนาตนเอง

รและทรัพยสิน
บริการวิชาการ
ะกอบการและ
ณภาพชีวิตท่ีดี
ไมมุงหวังกําไร
ษา การบริการ
บสนุนใหมีการ

,901,220 บาท
ะโยชน จํานวน
ร ดังนี้ 

ง

น
ร  
ะ
ดี 
ร
ร
ร

ท 
น 
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- งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
 

ท่ี หนวยงาน/โครงการ งบประมาณ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 1,224,280.00 
1 โครงการบํารุงรักษารถยนตเพ่ือการขับขี่ท่ีปลอดภัย 71,380.00 
2 โครงการผลิตอุปกรณและเคร่ืองมือชวยเหลือคนพิการ 802,980.00 
3 โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ันแกราษฎรในหมูบานชนบทท่ัวไป 142,780.00 
4 โครงการการอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 91,780.00 
5 โครงการอบรมคอมพิวเตอรระบบ E-Learning 31,580.00 
6 โครงการอุตสาหกรรมสัมพันธ 83,780.00 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1,328,740.00 
1 โครงการพัฒนาอาชีพเขตลุมน้ําเจาพระยา 116,380.00 
2 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอกลวยพันธุเพ่ือวิสาหกิจชุมชน 27,580.00 
3 โครงการฝกอบรมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดแกชุมชน 73,980.00 
4 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพสูงภายใตระบบการจัดการท่ีดีและเหมาะสม 94,780.00 
5 โครงการพัฒนาการจัดการเล้ียงสัตวอินทรีย 90,580.00 
6 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายพันธุพืชเบ้ืองตน 49,380.00 
7 โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมการเกษตร 161,780.00 
8 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกเล้ียงกลวยไมพืชเบ้ืองตน 49,380.00 
9 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเกษตรพอเพียง 204,980.00 
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใชเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตนในงานทางวิทยาศาสตรเกษตร 181,980.00 
11 โครงการการอบรมและจัดสรางระบบพลังงานทดแทนจากพลังงานลม 64,180.00 
12 โครงการอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตวขนาดยอมตนแบบ 183,380.00 
13 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบเคร่ืองหมายการคาสําหรับสินคาโอทอป 30,380.00 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 688,200.00 
1 โครงการอบรมซอมประกอบเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 54,580.00 
2 โครงการพัฒนาหัตถกรรมผาไทยในชนบท 54,580.00 
3 โครงการอบรมคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 54,580.00 
4 โครงการสงเสริมการตลาดและออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับวิสาหกิจชุมชน 54,580.00 
5 โครงการเสริมสรางศักยภาพเกษตรกรเพื่อกาวสูการเปนผูประกอบการ 54,580.00 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารและผูนําทองถ่ินยุคใหม 54,580.00 
7 โครงการฝกอบรมการทําบัญชีอยางงาย 54,580.00 
8 โครงการฝกอบรมดานการบัญชีและการเงินใหแกเจาของธุรกิจท่ีไมมีความรูทางดานบัญชีและ

การเงิน 
54,580.00 

9 โครงการพัฒนาผูมีศักยภาพเพ่ือประกอบธุรกิจขนาดยอมสําหรับนักศึกษาวิชาชีพชั้นปสุดทาย 
ศิษยเกาและผูประสงคจะประกอบอาชีพอิสระและสรางงานดานตนเอง 

196,980.00 

10 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูประกอบธุรกิจขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน 54,580.00 
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ท่ี หนวยงาน/โครงการ งบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 211,740.00 
1 โครงการถายทอดความรูและสรางความตระหนักในการลดภาวะโลกรอน 127,780.00 
2 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร เรื่อง การแยกยีสตจากแหลงธรรมชาติ    35,380.00 
3 โครงการ พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑท่ีใชในครัวเรือน 48,580.00 
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 524,620.00 
1 โครงการฝกอบรมการทําเคร่ืองกรองน้ําด่ืมชุมชน 37,980.00 
2 โครงการการฝกอบรมซอมบํารุงไฟฟาภายในบาน 35,380.00 
3 โครงการถายทอดความรูดานพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 38,180.00 
4 โครงการฝกอบรมการใชสีกับงานสถาปตยกรรม 29,780.00 
5 โครงการฝกอบรมซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 19,880.00 
6 โครงการฝกอบรมทําเหล็กดัดหนาตางและประตู 38,980.00 
7 โครงการฝกอบรมเรื่อง ถนนปลอดภัยดวยหลักวิศวกรรม 23,180.00 
8 โครงการเรื่องการประยุกตใชระบบนิวแมติกในงานแพ็คกิ้ง 32,980.00 
9 โครงการ “ปฏิบัติการประหยัดพลังงานและใชเครื่องมือตรวจวัดพลังงานในอุตสาหกรรม” 30,380.00 
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิศวกรรมยอนรอยการออกแบบเขียนแบบดวยโปรแกรม CATIA 49,980.00 
11 โครงการทํานายผลการออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติกดวยโปรแกรม CADMould 49,980.00 
12 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในงานออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติกดวย

โปรแกรม NX6 
49,980.00 

13 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและผลิตชิ้นสวน 
(CAD/CAM) ดวยโปรแกรม NX6 

49,980.00 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบขนาดชิ้นงานปมขึ้นรูปดวย CHECKING FIGTURE 37,980.00 
คณะศิลปศาสตร 293,700.00 
1 โครงการหลักสูตรมัคคุเทศกทองถ่ิน 123,380.00 
2 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 82,580.00 
3 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 36,980.00 
4 โครงการอบรมศิลปะอยุธยาสําหรับบุคคลภายนอก 27,580.00 
5 โครงการกฏหมายเบ้ืองตนเพ่ือประชาชน 23,180.00 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,687,720.00 
1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1,000,000.00 
2 โครงการการใหบริการทางวิชาการแกสังคมดานการซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือและจักรกล

การเกษตร รวมกับมูลนิธิพระดาบส 
420,740.00 

3 โครงการพัฒนาอาชีพในชนบท 159,980.00 
4 โครงการคลินิกเทคโนโลยี 107,000.00 
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- งบประมาณเงินผลประโยชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
ท่ี หนวยงาน/โครงการ งบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 387,400.00 
1 โครงการวันวิทยาศาสตร 100,000.00 
2 โครงการคายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 50,000.00 
3 โครงการคลินิกวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 19,000.00 
4 โครงการคลินิกคอมพิวเตอร 30,000.00 
5 โครงการ อบรมกีฬาลีลาศเพ่ือสุขภาพ ตานยาเสพติด 16,000.00 
6 โครงการอบรมครูมัธยม  เรื่องการเก็บรักษาตัวอยางพืชและสัตวดวยไบโอเทคนิค 70,400.00 
7 โครงการ การอบรมการจัดทํา Website เบ้ืองตน 41,800.00 
8 โครงการ การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร 60,200.00 
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 299,820.00 
9 โครงการความรูและบริการสูชุมชน ณ วัดสุขเกษม จังหวัดสุพรรณบุรี 18,640.00 
10 โครงการสอนวาดภาพลายเสน 28,500.00 
11 โครงการสูโลกอิเล็กทรอนิกส 10,000.00 
12 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมเบื้องตน 22,300.00 
13 โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิตไฟฟา 16,590.00 
14 โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีไฟฟาเพ่ือชุมชน 16,900.00 
15 โครงการฝกอบรมการใชงาน Lab VIEW สําหรับดาตาแอกคิวชั่นและการควบคุมอุปกรณภายนอก 16,590.00 
16 โครงการฝกอบรมการผลิต ผลิตภัณฑจากพลาสติกเหลว 25,800.00 
17 โครงการฝกอบรมทํามุงลวดหนาตางและประตู 30,900.00 
18 โครงการอบรม “เรื่องการวิเคราะหส่ิงเจือปนในระบบน้ํามันไฮดรอลิกส" 29,400.00 
19 โครงการอบรม “เรื่องระบบไฮดรอลิกสพ้ืนฐานและพรอบพอรชั่นนัลไฮดรอลิกส" 34,200.00 
20 โครงการผลิตเครื่องมืออุปกรณคนพิการ 50,000.00 
คณะศิลปศาสตร 255,000.00 
21 โครงการศึกษามรดกโลกกรุงศรีอยุธยา 40,000.00 
22 โครงการการใหบริการทางวิชาการภาษาไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ

บุคลากรองคกรในหนวยงานราชการ จังหวัดนนทบุรี 
25,000.00 

23 โครงการคายเยาวชนเพื่อการเรียนรูประชาธิปไตย 10,000.00 
24 โครงการเสริมทักษะความรูความเขาใจวิชาอังกฤษเพ่ือการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 1 30,000.00 
25 โครงการเทคนิคการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 30,000.00 
26 โครงการครูอาสาพานองเรียน 25,000.00 
27 โครงการคายพัฒนาภาษาอังกฤษ 20,000.00 
28 โครงการอบรมความรูภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 15,000.00 
29 โครงการอบรมความรูภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 15,000.00 
30 โครงการอบรมความรูภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร 15,000.00 
31 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 15,000.00 
32 โครงการใหความรูดานกฎหมายท่ัวไปเพ่ือชุมชนและสังคม 15,000.00 
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โครงการศูน

 มหา
เพ่ือใหสอดคล
 1. ส
 2. ส
 3. สื

โดย
ระยะๆ โดยมี

1. ก
2. แ

3. ก

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเ

TSB 

นยขาวสุวรร

าวิทยาลัยเทคโ
ลองตามพันธกิ
สรางนวัตกรรม
สรางหองปฏิบัติ
สืบสานวัฒนธรร
ยมีความกาวห
ดงนี้ 
การสรางหองปฏ
แปลงนาสาธิตข

1) แปลง
2) แปลง
3) แปลง

การสรางหองปฏ

เสวนา การวางแ

การ

รณภูมิ  

โนโลยีราชมงค
จท่ีไดตั้งไวดังนี
การผลิตขาวค
ตกิารทางสังคม
รมขาว 
นาของโครงกา

ฏิบัติการทางสั
ของมหาวิทยาลั
นาสาธิตการล
นาผลิตขาวเพ่ื
นาผลิตเมล็ดพั
ฏิบัติการทางสั

แผนปรับปรุงกา

รปลูกขาวในแป

คลสุวรรณภูมิ ไ
นี้คือ 
รบวงจร 
ม เพ่ือเปนแหล

ารศูนยขาวสุวร

สังคม เพ่ือเปนแ
ลัย โดยมีการแ
ดตนทุนการผลิ
อจําหนาย   
พันธุ 
สังคม เพ่ือเปนแ

รลดตนทุนการ

การเสวนา

ปลงนา 

ไดมีการจัดต้ังโ

งเรียนรูของชุม

รรณภูมิ โดยได

แหลงเรียนรูกา
บงแปลงนาออ
ลิต  

แหลงเรียนรูกา

ผลิตขาว

าเวทีชาวบาน “ร

โครงการศูนยข

มชน 

ดรายงานใหสภ

รลดตนทุนการ
กเปน 3 สวน 

รลดตนทุนการ

รวมคิด รวมทํา 

ขาวสุวรรณภูมิ

ภามหาวิทยาลัย

รผลิตขาว จังห

รผลิตขาว จังห

คนหาความจริง

มิ โดยดําเนินต

ยทราบผลการด

วัดพระนครศรี

วัดสุพรรณบุรี 

งในกระบวนการ

ตามแผนแมบท

ดําเนินงานเปน

รีอยุธยา  

รปลูกขาว” 

ท 

น
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งานบริการซอมเครื่องจักรกลการเกษตร 
ปการศึกษา 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมมือกับมูลนิธิพระดาบส ไดจัดโครงการซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือและ

เครื่องจักรกลเกษตร เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีมุงใหบริการความรูและทักษะการซอม
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรใหแกเกษตรกรและถือเปนการปลูกจิตสํานึกใหแกนักศึกษา ในการทําประโยชนเพ่ือ
สวนรวม การเพ่ิมพูนความรูและทักษะดาน การซอมบํารุงเครื่องจักรกลการเกษตรใหกับชุมชน เพ่ือนํามาสรางงาน สรางรายได   
การดําเนินกิจกรรมไดรับความสําเร็จดวยดีและเปนท่ีตองการของชุมชน ในพ้ืนท่ีตางๆ สรุปไดดังนี้ 

 
 

สถานท่ีใหบริการ วันท่ีใหบริการ 
อบต.ขุนศรี  อ.ไทรนอย  จ.นนทบุรี 26  มิถุนายน  2554 
วัดราษฎรบํารุงศักด์ิ  ต.ดอนเกาะกา  อ.บางน้ําเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา 3 - 4 กันยายน  2554 
วัดวังน้ําขาว  ต.คลองจินดา  อ.สามพราน  จ.นครปฐม 25 กันยายน  2554 
โรงเรียนบานทรัพยเจริญ ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และ เทศบาล
ตําบลคลองใหญ อําเภอโปงน้ํารอน 

25-27 พฤศจิกายน 2554 

เทศบาลตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน( 3-5 กุมภาพันธ 2555 
เทศบาลตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 3-5 กุมภาพันธ 2555 
วัดพลอยกระจางศรี ตําบลบางสมบูรณ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26 กุมภาพันธ 2555 
ศูนยวัฒนธรรม ตําบลไรเกา ตําบลไรเกา อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 25 มีนาคม 2555 
เทศบาลตําบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 
และโรงเรียนเทิดไทยวิทยาคม ตําบลเทิดไทย อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด 

27-30 เมษายน 2555 

วัดคลองจันทร ต.หวยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท 27 พฤษภาคม 2555 
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แหลงใหบริ
  ศู
มหา

กระทรวงวิท
คําปรึกษาดาน
และถายทอด
ขบวนการผลิ
ชีวิตในสังคมใ

โดย
การจัดอบรมเ
รุนท่ี 4) วันท่ี 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSB 

ริการทางวชิ
ศนูยคลินิกเท
าวิทยาลัยเทค
ยาศาสตรและ
นเทคโนโลยีแล
เทคโนโลยีสูชุ
ต เพ่ิมมูลคาสิ
ใหดีขึ้น  
ยในปงบประมา
เปน 5 รุน คือ ร
8 สิงหาคม 25

ชาการและวชิ
คโนโลยี 
คโนโลยีราชม
ะเทคโนโลยี เ
ละบริการขอมูล
ชมชน โดยก
นคาและผลิตภั

าณ พ.ศ.2554 
รุนท่ี 1) วันท่ี 2
554 และรุนท่ี 5

ชาชพี 

มงคลสุวรรณ
มื่อวันท่ี 21 ธั
ลผลงานวิจัยเผ
ารฝกอบรม ทํ
ภัณฑ เพ่ือเปน

มีการจัดโคร
26 มีนาคม 25
5) วันท่ี 12 สิงห

ณภูมิ ไดลงนา
ธันวาคม 2552
ผยแพรความรูแ
ทําการวิจัยและ
นการผลักดันให

รงการคลินิกเท
54 รุนท่ี 2) วนั
หาคม 2554 

มความรวมมื
2 และไดจัดตั้
และสรางความ
ะพัฒนาตอยอด
หเกิดการพัฒนา

ทคโนโลยีในหัว
นท่ี 23 มิถุนาย

มือดานการถา
ั้งศูนยคลินิกเท
มเขาใจทางดาน
ดรวมกันเพ่ือแ
าเศรษฐกิจในช

ขอเรื่อง “อบร
น 2554 รุนท่ี 

ายทอดเทคโ
ทคโนโลยีขึ้น
นวิทยาศาสตรแ
กปญหาในทอ
ชุมชนและเสริม

มปลูกผักไรดิน
3) วันท่ี 26 กร

นโลยีรวมกับ
เพ่ือใหบริการ
และเทคโนโลยี
งถ่ิน ปรับปรุง
มสรางคุณภาพ

น” ขึ้นโดยแบง
รกฎาคม 2554

 

บ
ร
ยี
ง
พ

ง
4 



 

  ศู
มหา

มูลนิธิสถาบัน
และบุคลากร
สนับสนุนการ
มหาวิทยาลัย 

 
 
  ศ
ศูนย

ราชมงคลสุวร
มหาวิทยาลัยเ
อุตสาหกรรม
พลาสติก การ
แมพิมพและชิ้
วิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตรครุศ
เทคโนโลยีอตุ

 
 
การ

 
 
การ

ศนูยถายทอด
าวิทยาลัยเทคโ
นไทย-เยอรมัน
รของมหาวิทย
รพัฒนาหลักสู

ศูนยเทคโนโล
ยเทคโนโลยีแม
รรณภูมิ โดยได
เทคโนโลยีราช
 โดยมีจุดประ
รวิเคราะหเพ่ือ
ชิ้นสวนอุตสาหก
 สาขาวิชาชาง

ศาสตรอุตสาหก
ตสาหการ 

รออกแบบเขีย

รตรวจสอบขน

ดเทคโนโลยีกา
โนโลยีราชมงค
น เพ่ือใหบริกา
าลัย รวมกันวิ
ตรการเรียนก

ลยีแมพิมพ 
พิมพ เปนหนว
ดรับการสนับส
ชมงคลสุวรรณภู
สงคเพ่ือมุงเน
อแกปญหาดาน
กรรม รวมถึงก
งผลิตเคร่ืองมือ
กรรมบัณฑิต 

นแบบดวยโป

นาดชิ้นงานปม

ารผลิต  
คลสุวรรณภูมิ 
รพัฒนาและถ
วิจัยหรือสราง
ารสอนของนัก

วยงานในสังกัด
นุนงบประมาณ
ภูมิ  ดานวิทยา
น การพัฒนาแ
นการออกแบบแ
ารสนับสนุนกา
อและแมพิมพ
สาขาวิชาวิศว

รแกรม CATIA

มข้ึนรูปดวย C

ไดจัดต้ังศูนยถ
ายทอดเทคโน
มูลคาเพ่ิมจาก
กศึกษา คณาจ

ดคณะวิศวกรรม
ณจัดต้ังจากโคร
ศาสตรและเทค
และฝกอบรมอ
แมพิมพ และก
ารผลิตบัณฑิตใ

หลักสูตรวิ
กรรมอุตสาหก

A 

HECKING FIG

 
 

ถายทอดเทคโ
นโลยีการผลิตแ
กงานวิจัยและ
จารย นักวิจัยข

มศาสตรและสถ
รงการพัฒนาก
คโนโลยี สาขาเ
อยางตอเนื่องใ
การบริการทางวิ
ในหลักสูตรการ
ศวกรรมศาสต
การ หลักสู

GTURE 

รายงาน

โนโลยีการผลิต
แกบุคลากรภา
ะการใหบริการ
ของศูนยถายท

ถาปตยกรรมศา
ารจัดการศึกษ
ทคโนโลยีการอ
ในดานเทคโน
วิชาการแกสถา
รศึกษาตางๆ ดั
ตรบัณฑิต สาข
สูตรอุตสาหกรร

นประจําป 

ตรวมกับอุตสา
าคธุรกิจอุตสาห
รแกภาคธุรกิจ
ทอดเทคโนโลยี

สตร มหาวิทยา
ษาตามยุทธศาส
ออกแบบแมพิม
นโลยีแมพิมพโ
านประกอบกา
ดังนี้ หลักสูตรป
ขาวิชาวิศวกรร
รมศาสตรบัณฑ

 

 

2554   

หกรรมพัฒนา
หกรรม ชุมชน
จอุตสาหกรรม
ยีการผลิตและ

าลัยเทคโนโลยี
สตรการพัฒนา
มพและชิ้นสวน
โลหะ แมพิมพ
รอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตร
รมอุตสาหการ
ฑิต สาขาวิชา
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  ศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟา 
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดจัดต้ังศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟาและจัดโครงการอบรม

เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาคุณภาพดานทักษะในการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานการควบคุมไฟฟา โดยใชส่ือการสอน
ประเภทชุดทดลอง Virtual Instrument และ Industrial software for Control system เปนศูนยฝกอบรมระดับภูมิภาค และเปน
ศูนยศึกษา คนควา และวิจัย พัฒนาอุปกรณการสอนและหนวยใหบริการทางวิชาการในการเปนสถานท่ีฝกอบรมสําหรับสถาน
ประกอบการที่ตองการเทคโนโลยี ในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนศูนยกลางสําหรับการพัฒนาบุคลากร
ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ เปนการสรางเครือขายในสายงานการควบคุมระบบไฟฟา แลกเปล่ียนประสบการณ 
ท้ังจากการสอน การวิจัย การปฏิบัติงานและการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับภูมิปญญาทองถ่ิน  

 
 
หองฝกอบรม Virtual Instrument Platforn 

 
 
 
 
 
 
 
 
หองพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟา หองเรียน Elvis 

 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการฝกอบรมเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟา 

  
  
  
  
  



 

  
โคร
  

โคร
 

งการอบรมเท

รงการอบรมกา

ทคโนโลยีไฟฟ

ารใชงาน Lab

ฟาสําหรับชุมช

bView เพื่อกา

ชน  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

รควบคุมอุปก

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กรณภายนอก
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กการใหบริการใหบริก

มหา
ส่ือกลางระหว

1. ข
เปน

เทคโนโลยี    
 

                
 
 2.  
เพ่ือ

สถานศึกษาต
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  เ
เพ่ือ

สถาบันการศึก
 

 
 

TSB 

การขอมูลขาการขอมูลขา

าวิทยาลัยเทค
วางมหาวิทยาลั
ขาวสารทางอิ
นการเผยแพร

    ราชมงคลส

 

จุลสารราชมง
อเผยแพรขาว
างๆ และหนวย

เอกสารประชา
ประชาสัมพันธ
กษาท้ังในประเ

าวสาราวสาร  

โนโลยีราชมง
ลัยกับคณาจารย
อินเตอรเน็ต   
ขอมูลขาวสา
สุวรรณภูมิ คือ 

งคลสุวรรณภู
สารการจัดกิจ
ยงานภายนอก

าสัมพันธ (ภา
ธขาวสารการจั
เทศและตางปร

งคลสุวรรณภูมิ
ย เจาหนาท่ี นั

รตางๆ ของม
http://www.rm

มิ 
จกรรมดานตา
กอยางตอเนื่อง

าษาอังกฤษ) 
ัดกิจกรรม และ
ระเทศ 

มิ มีการใหบริก
ักศึกษา และห

มหาวิทยาลัยโ
utsb.ac.th 

       

างๆ และควา

ะโครงการความ

การขอมูลขาว
นวยงานภายน

โดยจัดทําโฮม

มเคล่ือนไหวภ

มรวมมือของม

สารเพ่ือการป
นอก ดังนี้ 

เพจของมหาวิ

ภายในมหาวิท

หาวิทยาลัยกับ

ประชาสัมพันธ

วิทยาลัยมหาวิ

 

ทยาลัยเผยแพ

บหนวยงาน อง

ธและเปน

วิทยาลัย

พรไปยัง

งคกรและ



 

 

 

  

  

  

  
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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ดานทํานุ

ประเด็นยุทธ
เปาประสงค 
กลยุทธ  :   
1.  สืบสานศิล
2. ปลูกจิตสําน
3. สรางเครือข

 

การการทํานุบําทํานุบาํ

 มหา
อนุรักษส่ิงแวด
ของประเทศ 
ทําใหบุคลาก
เปนแกนนําสร
 นอก
ศิลปวัฒนธรร
ใหนักศึกษาใน
 ในร
 
 
 
 

โคร
ณ อาคาร 10
ศูนยหันตรา เ

 
 
 
 
 
โคร

รัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัย
เมื่อวันท่ี 5-6 
และวันท่ี 19 มี

al Report 

นุบํารุงศิลป

ธศาสตร  :  สง
 :  ปลูกฝงคานิ

ลปวัฒนธรรมไท
นึกดานศิลปวัฒ
ขายความรวมมื

ารุงศิลปวัฒารุงศิลปวัฒ

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

งการจัดพิพิธภ
 มหาวิทยาลัย
เมื่อวันท่ี 14-15

รงการ เฉลิ ม
 ณ อาค

ยเทคโนโลยีรา
กรกฎาคม 25
มนีาคม - 31 พ

2011 

ปวัฒนธร

งเสริมและอนุรัก
นิยมใหนักศึกษ

ทยและภูมิปญ
ฒนธรรมไทยแ
มอืดานศิลปวฒั

นธรรมนธรรม  

โนโลยีราชมงค
แนวทางการป
พ้ืนท่ีไดจัดกิจก
าของมหาวิทย
มใหเขมแข็ง สา
วิทยาลัยเทคโน
ปญญาทองถ่ิน
นมีจิตสํานึกในก
าณ พ.ศ. 2554

ภัณฑนาฏศิลป
ยเทคโนโลยีราช
5 กันยายน 25

พระ เกี ยรติ ส
คารสํานักงาน
ชมงคลสุวรรณ
554 วันท่ี 5-6 
พฤษภาคม 255

รรม 

กษศิลปวัฒนธร
ษาและชุมชนใน

ญาทองถ่ิน 
ละภูมิปญญาท
ฒนธรรมไทยแล

คลสุวรรณภูมิ 
ฏิบัติเพ่ือแสดง
รรมในชวงระย
ยาลัยไดมีกิจกร
ามารถดํารงอยูไ
นโลยีราชมงค
นและอนุรักษส่ิ
การอนุรักษศิลป
 มหาวิทยาลัยไ

ปไทยในแตละภ
ชมงคลสุวรรณ
54 

สมเ ด็จพระ เ
นอธิการบดี ชั้น
ณภูมิ ศูนยหันต
กรกฎาคม 25

55 

รรมไทยและภู
นการอนุรักษทํา

ทองถ่ิน 
ละภูมิปญญาท

ไดดําเนินงาน
งความจงรักภัก
ยะเวลาที่สอดค
รรมรวมกับชุม
ไดอยางยั่งยืนต
คลสุวรรณภูมิ 
สงแวดลอม โดย
วัฒนธรรมไทยแ
ไดดําเนินการท

ภาค 
ณภูมิ 

ทพ
น 1
ตรา 
554 

 
 

มิปญญาทองถ่ิ
านุบํารุงศิลปวัฒ

องถ่ิน 

นทํานุบํารุงศิลป
กดีตอชาติ ศาส
คลองกับวันสําค
ชน เพ่ือใหมห
ตามทฤษฎีเศร
มีนโยบายให
ยใหมีการประย
และนําประสบก
ทํานุบํารุงศิลปว

ถ่ิน 
ฒนธรรมไทย 

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

งเสริมภูมิปญญ
กษัตริย อันเปน
าลประเพณีอัน
คโนโลยีราชมง
ง  
รกแนวคิดในก
ยวิชาท่ีเปดสอ
ปใชในการดําเนิ
ยการจัดกิจกรร

ญาทองถ่ินและ
นสถาบันสูงสุด
ดีงามของไทย
งคลสุวรรณภูมิ

การทํานุบํารุง
น เพ่ือปลูกฝง
นชีวิตตอไป 
รมตางๆ ดังนี้ 

ะ
ด
ย  
ม ิ

ง
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โคร
ศิลปวัฒนธรร
ราชมงคลสุวร
กรกฎาคม 25

 
 
 
 

โครงการ
สัมมนาทางวั
กรกฎาคม 25
ราชมงคลสุวร
 
 
 
 

 

โครงก
เมื่อวันท่ี 17-
เทคโนโลยีรา
วิทยาเขตจันท
 
 
 

โคร
สุวรรณภูมิ เ
วันท่ี 27 กรก
ณ หอประชุม
ภูมิ ศูนยหันต
 
 
 
 

โค
กรกฎาคม 25
สุวรรณภูมิ ท้ั
 

75     A

รงการราชมงค
รมไทยครั้งท่ี 6
รรณภูมิ ศูน
554  

รเลาขานตําน
วัฒนธรรมและ ิ
554 ณ หอประ
รรณภูมิ ศูนยหั

การแลกเปล่ีย
-18 สิงหา
ชมงคลตะวันอ
ทบุรี 

รงการสืบสาน
เมื่อวันท่ี 6 ธัน
กฎาคม 2554 
ม มหาวิทยาลัย
ตรา 

ครงการแหเที
554 ณ มหาวิท
ั้ง 4 ศูนย 

Annual R

คลสุวรรณภูมิร
6 ณ มหาวิทยา
นยสุพรรณบุรี

นานสุวรรณภูมิ
ส่ิงแวดลอม 
ะชุม มหาวิทยา
ันตรา  

ยนวัฒนธรรมส
าคม 2554 ณ 
ออก วิทยาเขต

นวัฒนธรรมทอ
นวาคม -18 ม
และวันท่ี 10 สิ
ยเทคโนโลยีราช

ยนพรรษา เมื
ทยาลัยเทคโน

eport 20

รวมใจสืบสาน
าลัยเทคโนโลยี
ร เมื่อวันท่ี 5-6

มิและโครงการ
เมื่อวันท่ี 25

าลัยเทคโนโลยี

สรางเครือขาย
มหาวิทยาลัย
บางพระ และ

องถ่ินแผนดิน
กราคม 2554
สิงหาคม 2554
ชมงคลสุวรรณ

มื่อวันท่ี 13-14
นโลยีราชมงคล

011 

น
ยี
6 

ร
5 
ยี

ย
ย
ะ

น
4 
4 
ณ

4
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โครง
วันท่ี 26 มิถุ
29 กรกฎาค
สิงหาคม 255

 
 
 
 

 
 

 

โครงก
มกราคม 255
2555 และว
เทคโนโลยีราช
 
 
 
 
 

โค
"หลักสูตรวิทั
เมษายน 25
เทคโนโลยีราช

 
 
 
 
 
 

al Report 

งการเรียนรู " 
ถุนายน 2554 วั
คม 2554 วันที

54 

การฟนฟูสงเสริ
55 วันท่ี 9 กุม
วันท่ี 18 เมษ
ชมงคลสุวรรณ

ครงการสงเสริม
ันตสาสมาธิ" 

555 ณ อาคา
ชมงคลสุวรรณ

2011 

ปรัชญาเศรษฐ
วันท่ี 13 กรก
ท่ี 9 สิงหาคม

ริมศิลปวัฒนธร
ภาพันธ 2555
ษายน 2555 

ณภูมิ ศูนยหันตร

มการศึกษาธรร
เมื่อวันท่ี 1

รศรีพิทยาคา
ณภูมิ ศูนยหันตร

ฐกิจพอเพียง" 
ฎาคม 2554 วั
ม 2554 และ

รรม เมื่อวันท่ี
5 วันท่ี 1 มีนา
ณ มหาวิทยา

รา 

รมและปฏิบัติธร
16 มกราคม -
าร มหาวิทยา
รา 

เมื่อ
วันท่ี 
ะ 24 

ท่ี 12 
าคม 
าลัย

รรม 
- 19 
าลัย
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ดานการบริหารจัดการ 
 
ประเด็นยทุธศาสตร  :  เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
เปาประสงค  :   
1. เพ่ือผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
2. เพ่ือผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
กลยุทธ  : 
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
2. พัฒนาศักยภาพอาจารยในดานองคความรูทักษะ IT และภาษาตางประเทศ 
3. พัฒนาระบบเครือขาย IT และวิทยบริการ เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการใหบริการนักศึกษา 
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและเพิ่ม คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
    

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ  
การพัฒนาสงเสริมบุคลากร 
 ในปงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพไดจัดโครงการที่เพ่ิมศักยภาพใหกับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย  

1. การจัดอบรมตามโครงการของหนวยงานท่ีไดจัดสรรงบประมาณประจําป 2554 เพ่ือพัฒนา
บุคลากรตามความจําเปนและตองการตามภาระงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยอิงแผน
ยุทธศาสตร  

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

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดยจัดโครงการพัฒนาฝกอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําป 2554    79 
 

 
หนวยงาน/โครงการ 

ระยะเวลา 
การจัด สถานท่ีจัด 

 กองกลาง     
1 โครงการฝกอบรมแกนนําอาจารย/นักศึกษาเพื่อสรางเครือขายแนะแนว

ประชาสัมพันธในระดับมัธยมศึกษาและสายอาชีพ 
27-28 ก.ค.54 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2 โครงการพัฒนาผูบริหารและปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรดานงาน
ประชาสัมพันธของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสูนัก
ประชาสัมพันธมืออาชีพทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 

12-14 ก.ค.54
22,25 ส.ค.54 
11-31 ส.ค.54
22,25 ส.ค.54 

-อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา   
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 
ชอง 11 

 กองคลัง     
3 โครงการการวางแผนและบริหารโครงการ  18 ส.ค.54 หองประชุม ชั้น 4 อาคารสํานักงาน

อธิการบดี 

 กองบริหารงานบคุคล     
4 โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย 28-30 ก.ค.54 มวกเหล็ก พาราไดส รีสอรท

5 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิชาการ "เทคนิคการ
เขียนผลงานวิชาการ" 
 

18 - 20 ส.ค.54 หองประชุมชั้น 2 อาคารศรีพิทยาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

6 โครงการอบรมพัฒนาอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง "เทคนิคการ
ทําผลงานของขาราชการสายสนับสนุน" 

20-21 ส.ค.54 หองมหาราช อาคารสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

7 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัย" 28-29 พ.ค.54 ธัญญเทวีรีสอรท อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

8 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของอาจารยและ
บุคลากรทางการศกึษา 

2 ก.ย.54 หองประชุมชั้น 2 อาคารศรีพิทยาคาร 
ศูนยหันตรา 

9 โครงการติดตามประเมินผลการกําหนดสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 

2-3 ธ.ค.53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

10 โครงการพัฒนาบุคลากรหนวยงานสนับสนุน  4-6 พ.ค.54 โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง
11 โครงการอบรมสัมมนา เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานบนฐานสมรรถนะ

ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
15-16 ก.พ.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี     
12 โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและการปองกัน

อัคคีภัยอาคาร สถานที่และทรัพยสินในสถานที่ราชการ 
30 พ.ค.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี 

 กองนโยบายและแผน     
13 โครงการประชุมสัมมนาจัดทําคําเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2555 
24 พ.ย.53
24 มิ.ย.54  

ชั้น 4 ตึกสํานักงานอธิการบดี ศูนย
หันตรา 

14 โครงการประชุมสัมมนาและการจัดทํารายงานผลการดาํเนินงานและบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2554 

28 ก.พ.54,1 
ก.ค.54,11 ก.ค.
54,2 ส.ค.54,6 

ก.ย.54 

ชั้น 4 ตึกสํานักงานอธิการบดี ศูนย
หันตรา 

15 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานดานตางประเทศ 

20 ก.ค.54 ชั้น 2 ตึกสํานักงานอธิการบดี ศูนย
หันตรา 
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หนวยงาน/โครงการ 

ระยะเวลา 
การจัด สถานท่ีจัด 

 กองพัฒนานักศึกษา     
16 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา 25 เม.ย.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

17 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ รุนปการศึกษา 2552 

ก.ค. - ก.ย.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

 คณะคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม     
18 โครงการพัฒนาบุคลากร  23-25 มี.ค.54 ปาลมมาลี บีช รีสอรท จังหวัดระยอง

19 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับเตรียมความพรอมบุคลากรกาวสูการ
เปนสถาบันที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

6 ส.ค.-5 ก.ย. 54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร     
20 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
29 เม.ย. –
1 พ.ค.54 
24 ส.ค.54 
31 ส.ค.54 

-เจาสําราญบีช รีสอรท หาดเจาสําราญ
อําเภอเมือง จังหวดัเพชรบุรี 
-อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
หันตรา 

21 โครงการพัฒนาหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตและบัณฑิตศกึษา
เทคโนโลยีการเกษตร 

28-30 มิ.ย.54
12-14 ก.ค.54 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

22 โครงการถายทอดนวัตกรรมใหมสําหรับศิษยเกา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

9 ก.ค.54
10 ก.ค.54   
11 ก.ค.54  
7 ก.ย.54 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหารและอาคารศรีพิยาคาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

23 โครงการเสนทางสูอาชีพ 12 ม.ค.54
19 ม.ค.54 
26 ม.ค.54 

อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
หันตรา 

24 โครงการภาษาพาเพลิน 5 ก.พ.54
13 ก.ค.54   

อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
หันตรา 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ     
25 โครงการพัฒนาบุคลากร 27-29 เม.ย.54 จ.ประจวบคีรีขันธ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
26 โครงการพัฒนาบุคลากร  27-29 เม.ย.54 ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ จ.

ประจวบคีรีขันธ 

27 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 18-19 พ.ค.54 อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
หันตรา 

28 โครงการประชุมสัมมนาเร่ืองเทอรโมอิเล็กทริกและนาโนเทคโนโลยี 20-21 ก.ค.54 โรงแรงกรุงศรีริเวอร จ.
พระนครศรีอยุธยา 

29 โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาองักฤษของบุคลากรเพ่ือความเปนเลศิ
สูสากล 

3 ส.ค.54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 
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หนวยงาน/โครงการ 

ระยะเวลา 
การจัด สถานท่ีจัด 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร     
30 โครงการกาวสูวิศวกรมืออาชีพ  27 ก.ค.54 อาคาร5 ชั้น 2 หองประชุมเจาพระยา 

ศูนยนนทบุรี 

31 โครงการสัมมนาวิชาการสถาปนิกกับการสอบเทียบวิทยฐานะโดยสถาปนิก 15 ส.ค.54

32 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม
ศาสตร คร้ังที่ 4 

10-12 พ.ค.54 โรงแรมภูริมาศ จ.ระยอง

33 โครงการ Visiting Professor 14 ก.พ. 54,
10 ส.ค.54 

หองเจาพระยา อาคาร 5 เขตใต

34 โครงการสงเสริมการอบรมสัมมนาวิชาการนานาชาติเพื่อการประยุกตใช
เทคโนโลยีในการพัฒนาการใชพลังงานทดแทนและ/หรือพัฒนาส่ิงแวดลอม  

23-27 พ.ค.54 โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี

35 โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญตางประเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรสูความเปนสากล  

26 พ.ย.53 หองสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี

36 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับประกอบอาชีพ
(English Camp)  

20 ก.ค.54 อาคาร 18 ชั้น 6 และชั้น 7 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี 

 คณะศิลปศาสตร     
37 โครงการพัฒนาบุคลากร 2554 27-29 เม.ย.54 จ.เพชรบุรี 

38 โครงการวันประกาศเกียรติคุณ ประจําป 2554 26 เม.ย.54 อาคารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
หันตรา 

39 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร เร่ืองการบริหาร
มาตรฐานหลักสูตรรายวิชา 

16 ส.ค.54 หองประชุม 2214 อาคารศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน     
40 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเขียนรายวิชาและประเมินผลรายวิชาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF" 
17-20 ม.ค.54

26 ม.ค.54 
- บานทะเลสีครีม รีสอรท 
จ.สมุทรสงคราม 
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี 

41 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยใชงานวิจัยทางการศึกษา" 

19-22 ส.ค.54
23 ส.ค.54 

หองเจาพระยา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย
วาสุกรี 

42 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เนนผูเรียนเปนสําคัญทางดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพและความสําเร็จในการเรียนอยางมีความสุข 

24 ส.ค.54 วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมีระบบ
และกลไกในการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ ไดแก การประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม 5 สงผลให
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทางดานวิชาการและการบริหารจัดการอยางรวดเร็ว โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ  ดังนี้ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสําคัญ ไดแก 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่อโครงการ 

วัน/เดือน/ป  
ท่ีจัดกิจกรรม 

สถานท่ีจัดกิจกรรม 

1 โครงการประชุมทบทวนระบบและกลไกลประกันคุณภาพของ
มทร.สุวรรณภูมิ 

21 ม.ค.54 
13-14 ก.ย.54 

ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 2 โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ 

ประจําปการศึกษา 2553 
28 มี.ค.54 
27 มิ.ย.54 
4-9 ก.ค.54 

3 โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา 2553 

29-31 ส.ค.54 

4 โครงการประชุมตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจําป 2554 16,21-24 ก.พ.54 
5 โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา

และหนวยงานเทียบเทาประจําปการศึกษา 2553 
15,20-24 มิ.ย.54 

6 ก.ค.54 
6 โครงการสรุปผลการประเมินและการจัดทําแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
14 ก.ย.54 

7 โครงการประชุมสัมมนาการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ 
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

21 เม.ย.54 
15 มิ.ย.54 
28 มิ.ย.54 
19 ส.ค.54 
26 ส.ค.54 

15,17-18 ส.ค.54 
 
 
 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปการศึกษา 2553 
(มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554) ตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตัวบงชี้
ตามนโยบายของรัฐบาล 3 ดี โดยไดดําเนินตรวจสอบขอมูลตามตัวบงชี้ และนําเสนอผลการประเมิล ผลการวิเคราะห จุดแข็ง/
แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง เพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยตอไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2553 ระหวางวันท่ี 29 - 31 สิงหาคม 2554  โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงชี้ของ สกอ. ท้ังหมด 
23 ตัวบงชี้ ได  4.05 คะแนน อยูในระดับดี รายละเอียดผลประเมินสรุปไดดังนี้ 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องคประกอบท่ี 1 5 5 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 2 2.73 3.75 4.00 3.40 พอใช 
องคประกอบท่ี 3   4.00   4.00 ดี 
องคประกอบท่ี 4 2.91 4.50   3.97 ดี 
องคประกอบท่ี 5   4.50   4.50 ดี 
องคประกอบท่ี 6   5.00   5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 7   4.50   4.50 ดี 
องคประกอบท่ี 8   5.00   5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 9   4.00   4.00 ดี 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.78 4.33 4.00 4.05 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ดี ดี ดี   

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพบัณฑิต   4.29 4.00 4.00 ดี 
มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา     
  ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา

   
4.33 

   
4.29 

 
ดี 

  ข ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา  2.78 4.50   3.85 ดี 
มาตรฐานท่ี 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 

  4.33   4.50 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.78 ดี 4.00 4.05 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ดี ดี ดี  
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 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
4.33 4.00 4.29 

ดี 
 

2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 4.22   4.30 ดี 
3. ดานการเงิน 2.91 5.00   3.96 ดี 
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 1.60 4.50   3.05 พอใช 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.78 4.33 4.00 4.05 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ดี ดี ดี   

 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 
1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการ
จัดการศึกษา 

     

(1)    ดานกายภาพ 5.00   5.00 ดีมาก 
(2)    ดานวิชาการ 1.60 3.33  2.64 พอใช 
(3)    ดานการเงิน  5.00  5.00 ดีมาก 
(4)    ดานการบริหารจัดการ  4.50  4.50 ดี 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1 2.73 4.20  3.86 ดี 
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

     

(1)    ดานการผลิตบัณฑิต  4.33 4.00 4.25 ดี 
(2)    ดานการวิจัย 2.91 4.50  3.97 ดี 
(3)    ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  4.50  4.50 ดี 
(4)    ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00  5.00 ดีมาก 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2 2.91 4.50 4.00 4.29 ดี 
เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 2.78 4.33 4.00 4.05 ดี 
ผลการประเมิน พอใช ดี ดี ดี  
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัย ไดกําหนด ปณิธาน การผลิตบัณฑิต ท่ีนาสนใจมาก คือ “คนดี มีความรู รักสูงาน” พรอมท้ัง ไดต้ัง

วิสัยทัศน และพันธกิจ ท่ีคลองจองกัน นําไปสูการวางเปาหมายของภารกิจท่ีเหมาะสมกับ คุณลักษณะของบัณฑิตตามความ
ตองการ ของสังคม ไดจัดทําแผนกลยุทธ ตลอดจนแปลง แผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ เผยแพรนําไปปฏิบัติในหนวยงาน
ตางๆ มีการกําหนดอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสมรรถนะหลักของบุคลากร ไวเปนหลักฐานเรียบรอย  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. กําหนดและหาแนวทางเสริมวิเคราะห จัดทําแผนกลยุทธ และทําแผนปฏิบัติการ ในการใชภาษา ตางประเทศ 

เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 

องคประกอบท่ี 2   การผลิตบัณฑิต 
 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยฯ  มีปรัชญาในการเรียนการสอนชัดเจนคือ  การผลิต บัณฑิต ท่ี เปน  “คนดี  มีความรู  

รักสูงาน” และมีการกําหนดอัตลักษณอยางชัดเจน ไดแก “Hands on มุงเนน การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Technology-based 
Teaching and Training และ Professional-oriented” และมีการนําสมรรถนะหลักมาเปนตัวกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. จัดทําแผนกลยุทธ ในการพัฒนานักศึกษา  และแนวทางท่ี เปนระบบในการแปลงแผนกลยุทธ ไปสู  

การปฏิ บั ติ เชื่ อมโยงการเรียนการสอน  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  และควรมี ตัววัดระหวางการดํา เนินงาน  และ  
ตัววัดผลลัพธ 

2. ควรมีตัววัดท่ีเชื่อมโยงกับหลักสูตร ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในมุมมองคุณลักษณะของหลักสูตร ควรเปน
อยางไรจึงสามารถตอบโจทยปรัชญาการสอนและสมรรถนะหลักของบัณฑิตท่ีพึงประสงคได  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2554 กําหนดใหตองมีคณะกรรมการ รับผิดชอบ ควบคุม

กํากับใหมีการดําเนินงาน การดําเนินงานทุกหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หลักสูตร สภาวิชาการควรมีบทบาทในการ
ควบคุม กํากับการดําเนินการดังกลาวใหเปนระบบ  

2. การวิจัยในชั้นเรียน  
3. แผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และ สายสนับสนุนตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ระบบการนําผลประเมินไปปรับปรุงการทํางาน 
5. อัตราตําแหนงวิชาการ 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สภาวิชาการควรมีแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับภาระกิจ และเชื่อมโยงหรือแปลงแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยมา

สูแผนกลยุทธของสภาวิชาการ และสภาวิชาการ ควรมีการติดตามประสิทธิผลของแผนงานโครงการ โดยเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนา คุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  

2. เพ่ิมเติมหรือทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการ
สอน แมวามหาวิทยาลัยมีปฐมนิเทศสําหรับบุคลากรใหม แตความรูเหลานั้นอาจยังไมเพียงพอหรือมีเทคโนโลยีใหม จึงควรมี
แผนพัฒนาในสวนนี้ใหมีความชัดเจนเพ่ิมขึ้น 
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3. ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีระบบงานท่ีชวยในการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรมและภารกิจตางๆ แตระบบการ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงยังไมชัดเจน 

4. แหลงสนับสนุนการเรียนรู เชน ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส หองสมุด ระบบ Self Access ควรมีขอมูล สรุป
วิเคราะห และสังเคราะหใหเห็นการเชื่อมโยงของประสิทธิผล เชน อัตราการสืบคนฐานขอมูล นาจะเปนขอมูลสะทอนคุณภาพ
งานวิจัยของอาจารยและบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติมกิจกรรมเสริมการเรียนรูในรูปแบบกิจกรรมสันทนาการ สงเสริมการเรียนแบบ
หองเรียนเสมือนจริง และมีขอมูล สรุปในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

5. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการนําผลประเมินมาปรับปรุงการทํางาน และสรางนวัตกรรม และควร
มีการกระตุนใหมีการสรางนวัตกรรม ในการทํางานในรูปแบบตางๆ หรือจัดใหมีการประกวด นวัตกรรม ท้ังนี้นวัตกรรมใหมๆ 
ตองชวยลดตนทุนในการทํางานท่ีสามารถประเมินเปนเชิงปริมาณ และสรางความยั่งยืนและมีความสุขในการทํางานภายในองคกร  

6. ทบทวนผลการดําเนินการดานพัฒนาอาจารยในสวนของตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิอาจารย 
 ท่ีอัตราการเพิ่มยังไมสูง ท้ังนี้อาจทบทวนท้ังกระบวนการในการดําเนินงาน คุณภาพผลงานของอาจารย อยางไรก็ตาม
มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหเทียบกับเปาหมายที่วางไวดวย (ไมพบตัวบงชี้นี้ในแผนกลยุทธ 5 ประดับมหาวิทยาลัย) สําหรับอัตรา
การเพ่ิมคุณวุฒิอาจารยเปาหมายกําหนดไว 5% (ส้ินป 54) แตไมมีขอมูลชัดเจนวามหาวิทยาลัยดําเนินการไดตามเปาหรือไม 

 

องคประกอบท่ี 3   กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัย มีการจัดบริการแกนักศึกษาคือมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการการบริการขอมูลขาวสารที่เปน

ประโยชนตอนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศที่รองรับกิจกรรมนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. นักศึกษาขาดความสนใจในกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีการรวมกจิกรรมเฉพาะนักศึกษาบางสวน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการใหการปรึกษา ผานระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีนักศึกษาสามารถ เขาถึงขอมูลและมี

สวนรวมในกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

องคประกอบท่ี 4   การวิจัย 
 

จุดแข็ง 
1. มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเปนจํานวนมากท่ีไดนําเสนอในการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ 
2. มีแผนงานในการพัฒนานักวิจัยมือใหม และนักวิจัยพ่ีเล้ียง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ใชกระบวนการจัดการความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการกําหนดเปาหมาย การรวบรวม องคความรู 

ทักษะท่ีเกิดจากประสบการณการทําวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท่ีเปนความสามารถเฉพาะดานของแตละศาสตร ใหกับนักวิจัยมือใหมได
ใชเปนแหลงคนควาศึกษาวิจัยเสริมจากระบบนักวิจัยพ่ีเล้ียง   

2. ทําระบบนักวิจัยพ่ีเล้ียงใหเขมแข็งซึ่งจะชวยผลักดันใหเกิดนักวิจัยมือใหมไดตามเปาหมาย นอกเหนือ จากการ
จัดอบรมการวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การวางแผนงานดานการวิจัย การสงเสริมงานดานการวิจัย การเผยแพร การตีพิมพ ไมชัดเจน ไมมีวัตถุประสงค

ของแผนงาน เปาหมายในเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  รวมท้ังเปาหมายการนําไปใชประโยชนตอการเรียน การสอน การวิจัย  
และการพัฒนาชุมชน เพ่ือใหสอดรับกับเปาหมายการประกันคุณภาพ  
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2. ความเขาใจกับอาจารยทุกคนในการผลิตผลงานวิจัย การเผยแพรผลงาน  การตีพิมพ  ตามแนวทาง ของการ
ประกันคุณภาพ รวมท้ังเปาหมายแผนงานดานการวิจัย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา สงเสริมการวิจัย ท้ังในระดับสถาบัน และคณะวิชา ควรมีสวนรวม ในการ

จัดทําแผนการพัฒนางานวิจัยของมหาวทิยาลัย โดยมีเปาหมายการผลิตผลงานวิจัย เปาหมายเชิงคุณภาพ แนวทางการสงเสริม
อยางชัดเจน และคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายผลผลิตดานการวิจัยในแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและการประกัน
คุณภาพ  

2. กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ดานการสงเสริมการวิจัยในภาพรวมของ ระดับ
สถาบัน ระดับหนวยงาน และมีระบบการรายงาน เพ่ือสามารถนําไปใชในการปรับปรุง แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
การดําเนินการตามแผนจะตองมีการติดตามเปนระยะ ๆ    เพ่ือประเมินความสําเร็จของงาน รวมท้ังจัดระบบติดตามการ
ประเมินผลในมิติของความพึงพอใจของบุคลากร คุณภาพงานวิจัย และการนําไปใชประโยชน 

3. การจัดเตรียมขอมูลหลักฐานอางอิง เพ่ือการตรวจและประเมินคุณภาพ ใหสะดวก ตอการตรวจ และประเมิน 
4. ควรใชหลักการจัดการความรู เพ่ือทําใหเกิดการรวบรวมความรู การแลกเปล่ียนเรียนรู และ  

การเผยแพร เกี่ยวกับทักษะการวิจัย กระบวนการวิจัย ของผูท่ีมีความเชี่ยวชาญไปยังนักวิจัยมือใหม 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
1. การสรางและพัฒนาเครือขายวิจัยเฉพาะดาน เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ ทักษะเทคนิคตางๆ ในการทําวิจัย     
2. การจัดระบบการสรางขวัญและกําลังใจ  ใหจูงใจตอการพัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

 

องคประกอบท่ี 5   การบริการวิชาการแกสังคม 
 

จุดแข็ง 
1. มีการดําเนินงานเพื่อการบริการวิชาการแกสังคม ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอชุมชน และสังคม ท้ังใน ระดับสถาบัน 

และระดับคณะวิชาเปนจํานวนมาก 
2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และ ภาคเอกชน

อยางตอเนื่อง ท้ังในระดับคณะและสถาบันซึ่งเสริมจุดเนนท่ีดีใหดีกับสถาบัน 
3. สถาบันมีบุคลากรที่มีองคความรูและพรอมในการถายทอดในงานบริการวิชาการ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. สถาบันควรมีกลไกในการดําเนินงานบริการวิชาการระหวางคณะใหมากขึ้นเพ่ือสรางความเขมแข็ง  

ในพันธกิจในงานบริการวิชาการของสถาบัน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรปรับกลไกการบริหารงานการบริการวิชาการยังไมเปนระบบทําใหยากตอการสังเคราะห 
2. ผูบริหารควรมีนโยบายการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม กับการเรียนการสอนและการวิจัย และมี

วิธีการถายทอดท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไปสูการปฎิบัติ 
 

องคประกอบท่ี 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การติดตามและประเมินผลโดยบุคลากร นักศึกษา ชุมชน ในภาพรวม ของการดําเนินการ ตามแผนงาน ดาน

การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการสํารวจการนําความรูท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมโครงการ ตามแผนงานไป
ใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเองของชุมชน สรางคุณคา ใหกับตนเอง   
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2.   แผนงานดานการทํานุบํารุงฯ  ตองพยายามผสมผสานความถนัดท่ีเปนเอกลักษณและความรู ความสามารถของ
บุคลากรของชุมชนในการสรางเสริมคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีดีงามใหเปนท่ีประจักษ  ซึ่งอาจดําเนินการโดย
รวมมือกับองคกรภายนอก 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
1. ศึกษาดูงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากสถาบันอื่น   

 

องคประกอบท่ี 7   การบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง 
1. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดครบถวน และมีการประเมินตนเองตามหนาท่ีและบทบาทของ

สภามหาวิทยาลัย 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีการกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงาน สนับสนุนบุคลากรใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  
3.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมภิบาล 
4. การพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง 
5. ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6. ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ สามารถระบุปจจัยเ ส่ียง  

ท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศใหครอบคลุมการทํางานทางดานการบริหารจัดการ 
2. เสริมความรูดานกระบวนการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงใหกับหัวหนาหนวยงานและบุคลากรในหนวยงาน

เพ่ือใหการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงมีความสมบูรณมากขึ้น 
จุดท่ีควรพฒันา 
1. จํานวนระบบสารสนเทศไมสอดคลองกับจํานวนทรัพยากรเคร่ืองแมขาย 
2. การพัฒนาระบบเปนการวาจางบริษัทดําเนินการ เจาหนาท่ียังไมชํานาญในการพัฒนาโปรแกรม 
3.  การดําเนินงานระบบบริหารความเส่ียงไมไดรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  จัดหาทรัพยากรเครื่องแมขายใหสอดรับกับจํานวนระบบสารสนเทศที่เพ่ิมมากขึ้น 
2.  พัฒนาเจาหนาท่ีใหมีความชํานาญในการพัฒนาโปรแกรม 
3.  ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง และรายงานสภามหาวิทยาลัยใหทัน

ตามกําหนดเวลา 
 

องคประกอบท่ี 8   การเงินและงบประมาณ 
 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีแผนและ จัดทําแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร การวาง แผน 

การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได จัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ มี หนวย งานตรวจสอบภายใน
และภายนอก คอยตรวจ ติดตามการใชเงิน รายงานใหผูบริหารคอยกํากับ เรงรัด ติดตาม การใชจายเงิน ใหเปนไปตาม
เปาหมาย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรหาทางประยุกตระบบการใชเงินสามมิติผนวกเขากับระบบปจจุบันเพ่ือความรวดเร็ว และถูกตอง ในการ

ติดตามการใชจายเงิน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรหาทางชวยเหลือบุคลากรที่ตองการ ขอกันเงินเหล่ือมป เพ่ือไปรวมประชุมวิชาการตางประเทศ ใน ชวงเดือน

ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนไดทัน 
 

องคประกอบท่ี 9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมตอสภาพแวดลอมทางการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยตระหนักและใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาครบถวน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ใหความรูและความเขาใจในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางในการดําเนินงาน ประกัน

คุณภาพการศึกษาแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 
2. สนับสนุนทรัพยากรท้ังดานเวลางบประมาณและอัตรากําลังในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยยังไมมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนา ขึ้นเอง 
2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษายังมีไมมาก 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ใหการสนับสนุนบุคลากรใหมีการพัฒนา/สรางแนวปฏิบัติท่ีดี หรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ การศึกษา 
2.  ใหการสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยาง

ตอเนื่อง และขยายชองทาง/กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูใหหลากหลายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพ 
      จากผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ พบวา ปจจัยนําเขาและผลลัพธอยูในเกณฑพอใช แต 

มหาวิทยาลัยฯ มีกระบวนการอยูในระดับดีผลลัพธอยูในระดับดีซึ่งผลลัพธท่ีไดตํ่ากวาปท่ีผานมาอาจจะมาจากสาเหตุของการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเปล่ียนแปลงเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาใหม อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจาก
ภาพรวมพบวามหาวิทยาลัยควรรีบจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหรองรับการประเมินคุณภาพภายในของปการศึกษา 
2554 ซึ่งเกณฑใหมนี้จะมีความเขมในเรื่องของหลักสูตรและการประกันคุณภาพ  ในการประเมินครั้งนี้พบวา องคประกอบท่ี 2 
และ 4 ผลการประเมินอยูในระดับพอใชหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินลงระดับรายวิชาหลายตัวชี้วัด อีกท้ังในสวนของปจจัย
นําเขาดานคุณภาพ อาจารยมหาวิทยาลัยฯ ตองมีแผนในการพัฒนาอยางตอเนื่องและกระบวนการในการบริหารการศึกษา ตอง
มีการทบทวนวิธีการดําเนินงานและการประกันคุณภาพหลักสูตรการจัดเก็บขอมูลเพ่ือใชในการกํากับติดตามควรมีการปรับปรุง
กระบวนการกํากับติดตามและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารยสภาวิชาการควรมีบทบาทในการควบคุมกํากับการ
ดําเนินการดังกลาวใหเปนระบบควรมีแผนการวิจัยในชั้นเรียน  แผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนตามเกณฑ
ประกัน คุณภาพการศึกษาควรทบทวนการดําเนินการดานพัฒนาอาจารยในสวนการของตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิ
อาจารย  สําหรับอัตราการเพ่ิมคุณวุฒิอาจารยเปาหมายกําหนดไว 5% (ส้ินป 54) แตไมมีขอมูลชัดเจนวา มหาวิทยาลัย
ดําเนินการไดตามเปาหรือไม  การวางแผนงานดานการวิจัยควรมีหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในการเปนตัวแทนรับ
งานวิจัยจากภายนอกเพ่ือสนับสนุนสงเสริมงานดานการวิจัยและควรมีแนวทางใหการใหรางวัลหรือยกยองนักวิจัยท่ีไดเผยแพร
ผลงานตีพิมพ  รวมถึงการนําไป ใชประโยชนตอการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนเพื่อใหสอดรับกับเปาหมายการประกัน
คุณภาพ  
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ขอสรุปตามม
จา

อุดม ศึกษาอ
การเรียนรูอยู
มหาวิทยาลัย
สงเสริมอาจาร
 
ขอสรุปตามม

  ป
นาจะเปนสั
บุคลากรสว
เพียงพอ ดัง
บริหาร การ

 
ขอสรุปตามม

หลัก
ซึ่งมีหลายอง
ประเมินท่ีไดใ
ปรับปรุงซึ่งอา
สวนใหญยังค
ผลใหปจจัยนํา
การทําวิจัยคว

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SB 

มาตรฐานการ
ากผลการประ
อยู ใน เกณฑ
ในเกณฑพอใช
ยควรหาวิธีเรง
รยทําผลงานให

มุมมองดานก
ปจจุบันมหาวิท
สัดสวนท่ีเหมา
วนหนึ่งมองวา
ังนั้น มหาวิทย
รกระจายอํานาจ

มุมมองดานม
กสูตรท่ีมหาวิท
งคประกอบที่ยั
ในมาตรฐานด
าจเกิดจากมห
งมีวุฒิการศึกษ
าเขาและ ผลลั
วรจะใหการสนั

รอุดมศึกษา 
เมินพบวาการ
ดีด านมาตรฐ
ช  ซึ่งจะสอด
งดวน ในการพ
หดํารงตําแหนง

การบริหารจัดก
ทยาลัยมีบุคลา
ะสมแตพบวา
าเปนปญหาใน
ยาลัยควรมีการ
จหรือรวมศูนย

มาตรฐานสถา
ทยาลัยท่ีใชในก
ยังไมไดดําเนิน
านศักยภาพแ
าวิทยาลัยเปน
ษาระดับปริญญ
ัพธ ไดคะแนน
ับสนุนบุคลากร

รดําเนินงานใน
ฐานคุณภาพ
ดคลองกับผลก
พัฒนาคุณวุฒิอ
งทางวิชาการพ

การ 
กรสายวิชาการ
ยังมีประเด็นด

นการพัฒนาศัก
รศึกษาวิเคราะ
ในการบริหาร 

บันอุดมศึกษ
การเปดสอนใน
นการตามกรอ
และความพรอม
นมหาวิทยาลัย
ญาโท และมีตํา
นนอย  ซึ่งรวมไ
รทําวิจัยท่ีตรงก

นดานการบริห
พบัณฑิตและ
การประเมินขอ
อาจารยใหมีคุ
พรอมท้ังแนวทา

รและสายสนับ
ดานการบริหา
กยภาพดานกา
ห ความเหมา
  

ษา 
นปการศึกษา 2
บมาตรฐานคุณ
มในการจัดการ
ท่ีมุงเนน ผลิต
แหนงทางวิชา
ไปถึงการพัฒน
กับสาขาวิชาท่ีส

หารจัดการอุดม
ด านการสร า
งปจจัยนําเขาแ
ณวุฒิระดับปริ
างการใหการสน

สนุนในอัตราที
ารจัดการดานภ
ารวิจัยและดา
ะสมท้ังภาระงา

2553 ยังคงเปน
ณวุฒิระดับอุด
รศึกษา (2) ดา
ตบัณฑิตในระดั
การในระดับรอ
นาศักยภาพดา
สอนและงบปร

มศึกษาดานพั
าง  และพัฒน
และผลลัพธท่ีไ
ริญญาเอกเพ่ิม
นับสนุนงานวจิั

ท่ี 573.5 : 47
ภาระงานที่เห
นคณะวิชายัง
านท้ังสายสนับ

นหลักสูตรตาม
ดมศึกษา แหง
านวิชาการผล
ดับปริญญาตรีเ
องศาสตราจาร
นการวิจัยท่ีมห
ะมาณสนับสนนุ

ันธกิจ ของกา
นา สังคมฐาน
ไดผลการประเมิ
มมากขึ้น และ
จัยตามกลุมสาข

76 ซึ่งเปนสัด
หมาะสมของสา
มีบุคลากรสา
บสนุน สายวิชา

มมาตรฐาน อุด
ชาติ พ.ศ. 25
การประเมินอ
เปนหลัก และบ
รย ศาสตราจาร
หาวิยาลัยใหกา
นตามกลุมสาข

ารบริหาร การ
นความรู แห ง
มินระดับพอใช
ควรสนับสนุน
ขาวิชา 

สวน 1.2 : 1
ายวิชาการซึ่ง
ยสนับสนุนไม
าการ และสาย

ดมศึกษา 2551
552 แตผลการ
ยูในระดับตอง
บุคลากรผูสอน
รยนอย ซึ่งเปน
ารสนับสนุน ใน
ขาวิชา  

ร
ง 
ช 
น

  
ง
ม
ย

1 
ร
ง
น
น
น
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การพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

ตามท่ีภาครัฐโดย ก.พ.ร. ไดกําหนดใหทุกสวนราชการ รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
และทําขอตกลงผลงานกับผูบังคับบัญชา ในลักษณะของคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณของหนวยงานซึ่งเปนโครงการตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2547 เปนตนมา และใหมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองอยางมีคุณภาพ และเปนกลาง ท้ังนี้เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีการปฏิบัติราชการสอดคลองกับ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มุงเนนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพของการใหบริการ และการพัฒนาองคกรโดย 
ก.พ.ร. จะนําผลการประเมินดังกลาวมาใชเปนเกณฑในการจัดสรรส่ิงจูงใจใหแกสถาบันอุดมศึกษาอยางเหมาะสมและเปนธรรม
ตอไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดใหความสําคัญกับการดําเนินการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามกรอบ ของคํา
รับรองฯ ท่ีไดตกลงไวกับ สกอ. โดยเริ่มตั้งแตการท่ีอธิการบดีไดเขารวมประชุมในการเจรจาขอตกลงกับคณะกรรมการเจรจา
ขอตกลงและประเมินผลตามตัวชี้วัดตางๆ ของ ก.พ.ร. ท้ังนี้เพ่ือรวมกันพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย และ
เกณฑการใหคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยฯ สําหรับการบริหารจัดการภายในเพ่ือใหมีการกํากับ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดีท่ีรับผิดชอบงานดานตางๆ เปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานและใหหนวยงานระดับ คณะ สถาบัน สํานัก กอง และ
บุคลากรผูรับผิดชอบงานตามท่ีปรากฏในคํารับรอง ทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน เก็บรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงาน โดย
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ และรายงานความสําเร็จของตัวชี้วัดตางๆ ตอ ก.พ.ร. ตาม
กําหนดเวลาเปนรายงวด 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังนี้ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากทุกฝาย และมีการพัฒนาการปฏิบัติราชการอยูในเกณฑท่ีดีตามระดับ
ท่ี ก.พ.ร. กําหนดไวดังนี้ 

 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีพัฒนาการดีเลิศ ทําไดเกินเปาหมายอยางมาก ซึ่งการดําเนินการเชนนั้นตองใช 
ความพยายามสูงมากหรือพิจารณามิติอ่ืนเพ่ิมเติม เชน การประหยัด เปนตน 

5 
 

มีพัฒนาการดีเย่ียม ทําไดเกินเปาหมาย ตองใชความพยายามอยางมาก  4 
มีพัฒนาการดี ทําไดตามเปาหมาย  3 
มีพัฒนาการพอใช (ควรปรับปรุง)  2 
ไมมีพัฒนาการ (ตองปรับปรุง)  1 
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ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550-2554 จากการประเมินของ ก.พ.ร. 
และ สมศ. สรุปดังนี้ 

 

มิติท่ี ตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 
คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก 

คาคะแนน 
ถวงน้ําหนัก

1 ดานประสิทธิผล 2.0710 2.1966 1.1992 1.1916 1.5417 

2 ดานคุณภาพ 0.4194 0.4704 0.6326 0.6969 0.5698 

3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 0.2686 0.3186 0.3597 0.4702 0.2640 

4 ดานการพัฒนาสถาบัน 0.8067 0.8950 1.1701 1.3450 1.7258 

ผลการดําเนินงานภาพรวม 
(คะแนนเต็ม 5) 

3.5657 3.8806 3.3616 3.8037 4.1012 

 
ผลจากการประเมินตนเองตามกรอบตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 และ พ.ศ.

2553 ของการเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งแยกออกมาจากภาพรวมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เดิม พบวา ผลการดําเนินงานบรรลุตามคาเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีไดใหคํารับรองไวกับ ก.พ.ร. คือไดคาคะแนนถวงน้ําหนัก
รวมเทากับ 3.5657, 3.8806, 3.3616, 3.8037 และ 4.1012  ตามลําดับ โดยมีคาเปาหมายอยูท่ีระดับ 3 คะแนน สําหรับผลการ
ดําเนินงาน ในสวนของตัวชี้วัดบางรายการท่ีไมเปนไปตามแผนมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีไดจัดใหมีการประชุมผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาถึงจุดออน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นๆ และไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและ
มอบหมายใหมีการปรับปรุงแกไขตอไป 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ความรวมมือกับหนวยงาน/
สถาบันการศกึษาในประเทศและตางประเทศ 
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ความร่วมมือกบัหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศความร่วมมือกบัหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ  

มหาวทิยาลยัไดม้กีารลงนามความร่วมมอืกบัองคก์ร/สถาบนัการศกึษา ทัง้ในและต่างประเทศ โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะ

ดําเนินโครงการ/กจิกรรมทางวชิาการที่สง่เสรมิความเขม้แขง็ทางวชิาการและพฒันาสถาบนัสูร่ะดบัสากลเพื่อมุ่งสูก่ารยอมรบั

ทางวชิาการในระดบัภมูภิาคหรอืนานาชาตต่ิอไป 

ในปี 2548-2554 มหาวทิยาลยัไดม้กีารลงนามความรว่มมอืกบัหน่วยงานและสถาบนัการศกึษา และมกีจิกรรมรว่มกนั

ดงัต่อไปน้ี 

ความร่วมมือกบัหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาภายในประเทศ 

หน่วยงาน/องคก์ร  

(Name of Institute) 

รายละเอียด  

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

สถานสอนภาษาสมาคมนกัเรยีนเก่าสหรฐัอเมรกิา 

(A.U.A.) 

ความรว่มมอืทางวชิาการ จดัการเรยีนการ

สอนภาษาอังกฤษแก่ นั กศึกษาและ

ประชาชนในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ณ 

ศนูยว์าสกุร ี

16 กรกฎาคม 2545 

บรษิทั ไอทไีอท ีจาํกดั 

 
 

ความรว่มมอืทางวชิาการ ในการจดัตัง้

ศนูยท์ดสอบมาตรฐานสากล Microsoft 

Office Specialist (MOS) 

26 มกราคม 2548 

มหาวทิยาลยันเรศวร ความรว่มมอืทางวชิาการ จดัการเรยีนการ

สอนระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการจดัการ

โรงแรมและการทอ่งเทีย่ว ศนูยว์าสกุร ี

1 ธนัวาคม  2548 

กลุม่อุตสาหกรรมพลงังานทดแทนสภาอุตสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย 

ความรว่มมอืดา้นการวจิยัและพฒันา และ

ดา้นพฒันาบุคลากร 

21 ธนัวาคม 2548 

จงัหวดันนทบุร ี

 
 

โครงการศนูยก์ารเรยีนรูร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทางภมูศิาสตรเ์พือ่การพฒันา

จงัหวดันนทบุร ี

28 กุมภาพนัธ ์2549 

ศนูยส์ง่เสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่8  

กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

- โครงการพฒันาการรวมกลุม่และ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

- โครงการสรา้งและพฒันาบรกิรธุรกจิ

อุตสาหกรรม 

11 เมษายน 2550 

มลูนิธพิระดาบส - ดาํเนินกจิกรรมชว่ยเหลอืชุมชน 

- ใหบ้รกิารวชิาการ 

24 พฤษภาคม 2550 

บรษิทั เอกรฐัโซลา่ร ์จาํกดั ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์และพัฒนา

บุคลากร 

4 มถุินายน 2550 
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หน่วยงาน/องคก์ร  

(Name of Institute) 

รายละเอียด  

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ความร่วมมอืทางวชิาการในการสนับสนุน

การจัดการศึกษาในระบบการศึกษา

ทาง ไกล  เพื่ อ ก า รขยาย โอกาสทาง

การศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษา

แหง่ชาต ิพ.ศ.2552 

1 สงิหาคม 2550 

NECTEC โครงการพฒันากาํลงัคนดา้นไฟฟ้า 

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  คอมพิว เ ต อ ร์  แล ะ

ซอฟตแ์วร ์

27 กนัยายน 2550 

โรงเรยีนสรวงสทุธาวทิยา 

โรงเรยีนสามชุกรตัยโภคาราม 

โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลยั   

โรงเรยีนสระกระโจมโสภณพทิยา 

โครงการความรว่มมอืสง่เสรมิสนบัสนุน

การจดัการเรยีนการสอนดา้นวชิาชพี 

28 เมษายน 2551 

โรงเรยีนดา่นชา้งวทิยา 

วทิยาลยัเทคนิคราชบุร ี2 

วทิยาลยัเทคนิคกาญจนาภเิษก สมทุรปราการ 

โครงการความรว่มมอืสง่เสรมิสนบัสนุน

การจดัการเรยีนการสอนดา้นวชิาชพี 

23 พฤษภาคม 2551 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสง่เสรมิสขุภาพ (สสส.) เจตจํานงร่วมสู่การเป็นมหาวทิยาลยัสรา้ง

เสรมิสขุภาพ 

11 มถุินายน 2551 

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

แหง่ประเทศไทย 

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิจัยใน

โครงการงานวจิยัพฒันากระบวนการผลติ

และทดสอบบล็อกประสานจากของเหลือ

ใช ้

30 มถุินายน 2551 

 

 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลธรรมเสน บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื  

ดา้นการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 

10 กรกฎาคม 2551 

อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธสิถาบนั 

ไทย-เยอรมนั (TGI) 

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง 

จัดตัง้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 

เพื่อขยายการบริการของสถาบันไทย-

เยอรมนั เขตพระนครศรอียธุยา 

27 สงิหาคม 2551 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

บนัทกึความรว่มมอื โครงการ “เสรมิสรา้ง

ศกัยภาพผูป้ระกอบการไทย” 

10 กนัยายน 2551 
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หน่วยงาน/องคก์ร  
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รายละเอียด  

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

โดยศนูยภ์าษาไทยสรินิธร 

โครงการความรว่มมอืทางวชิาการ  

เพือ่ทดลองจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 

การเขยีนยอ่หน้า (Paragraph writing)  

แบบ E-Learning 

10 กนัยายน 2551 

สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัพระนครศรอียธุยา บนัทกึความรว่มมอืเรือ่ง ศนูยว์ฒันธรรม 16 กนัยายน 2551 

โรงเรยีนทปีงักรวทิยาพฒัน์    

(วดัน้อยใน) ในพระราชปูถมัภ ์

บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืทาง

วชิาการ 

18 มนีาคม 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย คณะสตัวแพทยศ์าสตร ์ บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ 

เพือ่จดัการเรยีนการสอนรายวชิาทางดา้น

สตัวศาสตร ์แบบ e-Learning 

2 มถุินายน 2552 

นายกองคก์ารนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ทัง้ 9 แหง่ 

ความรว่มมอืการพฒันานกัศกึษาเพือ่

สง่เสรมิสนบัสนุนการประกนัคุณภาพ

การศกึษาระดบัอุดมศกึษา 

10 กรกฎาคม  2552 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.)  บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ

การวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศ 

22 กรกฎาคม  2552 

โรงเรยีนสาธติครสิเตยีนวทิยา 

 (Global English School) 

บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอื 

ทางวชิาการ 

9 กนัยายน 2552 

สถาบนัมาตรวทิยาแหง่ชาต ิ บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ    

ดา้นมาตรวทิยา 

27 ตุลาคม 2552 

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ การพฒันาบุคลากรดา้นการบญัชแีละการ

สอบบญัชภีาคสหกรณ์ภายใตร้ะบบบรหิาร 

การจดัการดา้นการเงนิการบญัชขีอง

สหกรณ์ทีจ่ดัจา้งผูส้อบบญัชภีาคเอกชน 

30 ตุลาคม 2552 

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืเครอืขา่ย

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี“คลนิิกเทคโนโลย”ี 

21 ธนัวาคม 2552 

บรษิทั ไทรน้อยเพาเวอรก์รนี จาํกดั ลงนามความร่วมมือโครงการจัดตั ้ง

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะแบบไพโรโลซิล 

และแก๊สซฟิิเคชัน่ 

25 มกราคม  2553 
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หน่วยงาน/องคก์ร  
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มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ความรว่มมอืทางวชิาการดา้นการประกนั

คุณภาพการศกึษา 

4 กุมภาพนัธ ์2553 

A-HOST (Application Hosting Services) Co.; Ltd. บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการการ

พัฒ น า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ห ลั ก สู ต ร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

25 มนีาคม 2553 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ ความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษา 
12 พฤษภาคม 2553 

Thai - German Institute (สถาบนัไทยเยอรมนั) ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรม 

โครงการผลติช่างออกแบบแม่พมิพป์ ัม๊ขึน้รูป

โลหะป้อนภาคอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ

ยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรม

แมพ่มิพ ์

25 พฤษภาคม 2553 

สาํนกังานการท่องเทีย่วและกฬีา  

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  

ความรว่มมอืทางวชิาการ  

(จดัสหกจิศกึษา) 

25 พฤษภาคม 2553 

ศนูยพ์ฒันาฝีมอืแรงงาน พระนครศรอียธุยา  ความร่วมมอืทางวชิาการ (บรกิารวชิาการและ

วจิยั) 

25 พฤษภาคม 2553 

องคก์ารบรกิารสว่นตาํบลหนัตรา 

 

ความรว่มมอืทางวชิาการและ 

กจิกรรมทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

25 พฤษภาคม 2553 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบา้นเกาะ ความรว่มมอืทางวชิาการและ 

กจิกรรมทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม 

25 พฤษภาคม 2553 

โรงแรมกรงุศรรีเิวอร ์ บันทึกความเข้าใจในการร่วมมือส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้าน

วิชาชีพในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม และสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการ

สือ่สารสากล 

25 พฤษภาคม 2553 
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โรงแรมอยธุยาแกรนดโ์ฮเตล็ บันทึกความเข้าใจในการร่วมมือส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้าน

วิชาชีพในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม และสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการ

สือ่สารสากล 

25 พฤษภาคม 2553 

โรงแรมอโยธยา 
 

บันทึกความเข้าใจในการร่วมมือส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้าน

วิชาชีพในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม และสาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการ

สือ่สารสากล 

25 พฤษภาคม 2553 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิและ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษา 
มถุินายน 2553 

วทิยาลยัอาชวีศกึษานครสวรรค ์ บนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการการ

จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

12 มถุินายน 2553 

บรษิทั ตรปี ัน้จัน่ โมบาย จาํกดั บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืโครงการสง่เสรมิ

สนบัสนุนและใหค้าํปรกึษาดา้นการตลาด ระบบไฮ
ดรอลกิส ์ระบบนิวแมตกิส ์ดา้นการออกแบบและ
การผลติ 

26 มกราคม 2554 

คณะกรรมการหมูบ่า้นกระทุม่ดา่น  

อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสพุรรณบุร ี

ลงนามความร่วมมือในการดํา เ นินตาม

โครงการส่งเสรมิเครื่องมอืเครื่องจกัรการทํา

นาขา้ว 

26 มกราคม 2554 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา บนัทกึขอ้ตกลงตามโครงการสง่เสรมิการวจิยั

ในอุดมศกึษา และการพฒันามหาวทิยาลยั
วจิยัแหง่ชาต ิระหวา่งสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาและ

มหาวทิยาลยัทัง้ 79 แหง่ 

14 กุมภาพนัธ ์2554 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา บนัทกึความรว่มมอืดาํเนินโครงการสรา้ง

วฒันธรรมความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
กุมภาพนัธ ์2554 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ มหาวทิยาลยัรงัสติ 
มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเซยี 

บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางดา้นการ

ประกนัคุณภาพการศกึษา 
29 มนีาคม 2554 

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัพระนครศรอียธุยา บนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืทาง

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการศกึษา 
การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ และการ
พฒันาบุคลากร 

8 กรกฎาคม 2554 
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บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการเพือ่

การจดัการเรยีนการสอนรายวชิาดา้น

วทิยาศาสตรก์ารประมง 

23 มถุินายน  2554 

โครงการโทรทศัน์คร ูคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

บรูพา และ สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการตาม

โครงการโทรทศัน์คร ู
19 กรกฎาคม 2554 

บรษิทั เวสเทริน์ ดจิติอล (ประเทศไทย) จาํกดั บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ

ดา้นสหกจิศกึษา  
22 กรกฎาคม 2554 

บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต ์จาํกดั บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางดา้นการ

เรยีนการสอนและการปฏบิตัสิหกจิศกึษา ทาํ
วจิยัและสิง่ประดษิฐท์างวชิาการรว่มกนั และ
แลกเปลีย่นความรูข้องบุคลากร 

29 กรกฎาคม 2554 

ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

อาํเภอพระนครศรอียธุยา 

บนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืทาง

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการทางดา้น

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยั 

1 กนัยายน 2554 

โรงเรยีนสตรเีศรษฐบุตรบาํเพญ็  บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ การ
วจิยั และการดาํเนินกจิกรรมทางดา้น
การศกึษา  

2 กนัยายน 2554 

โรงเรยีนอยธุยานุสรณ์ บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ การ
วจิยั และการดาํเนินกจิกรรมทางดา้น
การศกึษา 

2 กนัยายน 2554 

โรงเรยีนบางกะปิ บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ การ
วจิยั และการดาํเนินกจิกรรมทางดา้น
การศกึษา 

2 กนัยายน 2554 

โรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ การ
วจิยั และการดาํเนินกจิกรรมทางดา้น
การศกึษา 

2 กนัยายน 2554 

โรงเรยีนสตรอ่ีางทอง บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวชิาการ การ
วจิยั และการดาํเนินกจิกรรมทางดา้น
การศกึษา 

2 กนัยายน 2554 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ บนัทกึความเขา้ใจการสนบัสนุนระบบ

เชื่อมโยงขอ้มลูผลงานวจิยั 
ขา้มหน่วยงาน 
 

12 กนัยายน 2554 
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หน่วยงาน/องคก์ร  

(Name of Institute) 

รายละเอียด  

(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 

(Date of Sign) 

บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืทางดา้นการ

ปฏบิตัสิหกจิศกึษา 
20 ตุลาคม 2554 

กรมสรรพากร บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืโครงการอบรม

เชงิปฏบิตักิาร "เพิม่พนูศกัยภาพและยกระดบั
ความรูภ้าษอีากรก่อนเขา้สูร่ะบบธุรกจิใหก้บั

นิสติ นกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั
และเอกชน" 

26 ธนัวาคม 2554 

บรษิทั แอกโกร-ออน (ไทยแลนด)์ จาํกดั บนัทกึความเขา้ใจความรว่มมอืทางวชิาการ

เพือ่พฒันาอุตสาหกรรมเกษตร 
30 เมษายน 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความร่วมมือกบัหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ 
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ความร่วมมือกบัหน่วยงาน/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 

China Agricultural University, 
the People's Republic of 
china 
 

China Academic Exchange and Collaboration 1. 
Exchange of faculty members and 
experts2. Exchange of Students3. Human 
resource development cooperation4. Joint 
Conferences and academic programs5. 
Culture exchange6. Other academic 
activities and exchange relevant to 
international collaboration 
 

July16, 2010 

Universiti Tenaga Nasional 
 

Malaysia 
 

Cooperation and collaboration in 
cooperative and work-integrated 
education1. Reciprocal cooperative and 
work-integrated education student 
placement2. Planning and implementation 
of cooperative and work-integrated 
education3. Joint research collaborations 
for faculty members and students4. Special 
short-term programs and visits 
 

July 22, 2011 
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หน่วยงาน/องคก์ร 
(Name of Institute) 

ประเทศ 
(Country) 

รายละเอียด 
(Topics of MOU) 

วนั/เดือน/ปี 
(Date of Sign) 

Russia 
 

Tomsk 
Polytechnic 
University 
(Russia) 

 

Academic Exchange and Collaboration  
1. The universities are intended to organize 
training of citizens of Thailand on TPU 
bachelor degree programmes in English 
form. 
2. The universities are intended to 
cooperate in recruiting of Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi 
graduates to continue their studies on TPU 
master and PH.D. Programmes in English 
form. 
3.The parties make efforts to exchange 
researchers and faculty with the purpose of 
development collaboration in academic and 
reseacher areas.  
4.The parties make efforts to exchange 
information in order to promote 
collaboration in academic and reseacher 
areas of mutual interests. 
5. Financial and organizational terms of 
implementation of projects spcified in 
paragraphs 1-4 will be defined in sparate 
agreements. 
6. Other academic activities and exchange 
relevant to international collaboration 

January 19, 2012 
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กิจกรรมเดนในรอบ  

                       ปการศึกษา 2554 
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กิจกรรมเด่น ในรอบปีการศึกษา 2554 
 
 
 

พิธีรบัพระราชทานปริญญาบตัร  

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารเีสด็จ
แทนพระองค์ ในการพระราชทานปรญิญาบตัรแก่

มห าบัณฑิต แ ล ะบัณฑิต  ขอ งมหา วิท ย า ลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิครัง้ที่ 25 ประจํา

การศกึษา 2553 เมื่อวนัองัคารที ่24 เมษายน 2555 
ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธญับุร ีจ.ปทุมธานี 
 
 
 

วนัพระราชสมภพสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
เน่ืองด้วย วนัที่ 12 สงิหาคม เป็นวนัพระ

ราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิจดัพธิี
ถวายราชสดุดเีฉลมิพระเกยีรตแิละถวายพระพรชยั

มงคล เมื่อวนัพุธที ่10 สงิหาคม 2554 ณ หอประชุม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิศูนย์
หนัตรา 

 
 
 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ

ภูมิ จัดพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ
ถ ว า ยพ ร ะพ ร ชัย ม ง ค ล  เ น่ื อ ง ใ น ว โ ร ก า สที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อวนัศุกรท์ี ่2 
ธนัวาคม 2554 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิศูนย์
วาสกุร ี
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วนัสถาปนาและยกย่องคนดีศรีสวุรรณภมิู 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

จดัพธิปีระกาศราชสดุดเีฉลมิพระเกียรติและถวายพระ

พรชยัมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เน่ืองในวนั
คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมการ
ทําบุญตักบาตร จัดแสดงนิทรรศการ และพิธีมอบโล่
รางวัลและเกียรติบัตร “คนดีศรีสุวรรณภูมิ” ให้กับ
บุคลากรของมหาวทิยาลยั นักศกึษา และบุคลากรที่ทํา
คุณประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัและสว่นรวม เมื่อวนัพุธที ่
18 มกราคม 2555 ณ หอประชุม มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

 
 
 
 
ตกับาตรและบวงสรวงพระพิรณุ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
จดัพิธีบวงสรวงพระพิรุณและสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละร่วมกนั

ทําบุญตกับาตร เน่ืองในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปี
ใ ห ม่  เ มื่ อ วัน อั ง ค า ร ที่  2 7  ธัน ว า คม  2 5 5 4  ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
หนัตรา 

 
 
 
 
วนัสงกรานต ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ
จดังานวนัสงกรานตเ์พือ่เป็นการอนุรกัษ์วฒันธรรมและ

ประเพณีไทย โดยมกีจิกรรมสงฆน้ํ์าพระ รดน้ําดาํหวั
ผูใ้หญ่ ปลอ่ยนกปลอ่ยปลา ก่อเจดยีท์ราย และ
การละเลน่พืน้บา้น เมือ่วนัพธุที ่18 เมษายน 2555 ณ 
หอประชุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ
ศนูยห์นัตรา 
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ราชมงคลสวุรรณภมิู จบัมือ CompTIA พฒันากาํลงัคนด้าน IT  
เพ่ือรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 

 

 
 
 

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิจดัการสมัมนาวชิาการ 
การบรูณาการหลกัสตูร CompTIA สาํหรบัการเรยีนการสอนดา้นคอมพวิเตอรต์ามมาตรฐานสากลเพื่อรองรบัการเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 2558 โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์รยิา หาสติพานิชกุล อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ
และ Mr. Denis Kwok, Vice President Asia Pacific Region CompTIA ไดร้ว่มมอืกนัในการบรูณาการ การเรยีนการสอนดา้น
คอมพวิเตอรใ์นหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัโดยมหีน่วยงานภาคเอกชนรว่มกนันําเสนอขอ้มลูในงานสมัมนาวชิาการประกอบดว้ย 
บรษิทั CompTIA USA , Prometric USA , GTS Learning International UK , Intel Thailand , Key done China , Keysoft 
Malaysia. ในงานยงัมกีารนําเสนอผลติภณัฑค์อมพวิเตอรภ์ายใตช้ื่อ RMUTSB ทีพ่ฒันาจากความรูท้ีผ่่านการอบรมหลกัสตูร 
CompTIA ของอาจารยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิ ในการน้ีทาง CompTIA USA ไดแ้ต่งตัง้ นาย ชารล์ ซงิ 
เป็นผูแ้ทน CompTIA Thailand พรอ้มเปิดศนูย ์ CompTIA CAPP Academy ในราชมงคลสวุรรณภูม ิ ซึง่เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทยและอาเซยีนสาํหรบัการฝึกอบรมบุคลากรพรอ้มการทดสอบทกัษะ ICT ตามมาตรฐานสากล เมื่อวนัองัคารที ่ 12 
กรกฎาคม 2554 ณ หอ้งประชุมสาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิศนูย์
นนทบุร ี
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นายกสภาคนใหม่ 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แสดง
ความยนิดทีี ่ศ.กติตคิุณ ดร.วษิณุ เครอืงาม ไดร้บัโปรด
เกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่ง นายกสภา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวนั
พฤหสับดทีี่ 12 มกราคม 2555 ณ อาคารราชมงคล 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
นนทบุร ี

ตลาดโบราณย้อนยคุ 
คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภูม ิจดัจําลองตลาดโบราณยอ้นยุค ร่วมกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สาํนกังานพระนครศรอียุธยาในงาน “เฉลมิฉลอง 2 ทศวรรษอยุธยามรดกโลก นคร
ประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยาและเปิดฤดูการท่องเที่ยว จ.พระนครศรอียุธยา” 
หลังจากประสบปญัหาอุทกภัยครัง้ใหญ่ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-13 
ธนัวาคม 2554 ณ ศนูยก์ารทอ่งเทีย่วอยธุยา (ศาลากลางหลงัเก่า) 

ปลกูหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
สโมสรนกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิร่วมกบัสถานีพฒันา
ที่ดินจงัหวดัพรนครศรอียุธยา รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกนั

การพงัทลายของดนิอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิโดยการนําหญ้า
แฝกมาปลูกป้องกนัสนัเขื่อนพงัทลาย เมื่อวนัพุธที่ 29 มิถุนายน 
2554 ณ บริเวณด้านหลงัอาคารหอพกันักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 

 

โรงเรียนน่ามอง 
นายวทิยา  ผวิผ่อง ผูว้่าราชการจงัหวดัพระนครศรอียุธยา มอบโล่
รางวลัการประกวดหน้าโรงเรยีนน่ามอง ระดบัโรงเรยีนขนาดใหญ่
พิเศษ ประเภทยัง่ยืน ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิซึ่งกจิกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการสรา้งจติสาํนึกในการ
รกัษาความสะอาดจงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดย ว่าที่ ร.ต.วญิญ ู
มัน่ธรรม เป็นตวัแทนรบัมอบรางวลัดงักล่าว เมื่อวนัองัคารที่ 20 
กนัยายน 2554 ณ ศาลากลางจงัหวดัพระนครศรอียธุยา (หลงัเก่า) 
 

เกษียณ เกษมสขุ 2554 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น า ย วิ ท ย า   ผิ ว ผ่ อ ง  ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด

พระนครศรอียุธยา มอบโล่รางวลัการประกวดหน้าโรงเรยีนน่ามอง 
ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ประเภทยัง่ยืน  ให้แก่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ   ซึ่งกจิกรรมน้ี
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างจิตสํานึกในการรกัษาความสะอาด

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา โดย   วา่ที ่ร.ต.วญิญ ูมัน่ธรรม เป็น
ตวัแทนรบัมอบรางวลัดงักล่าว เมื่อวนัอังคารที่ 20 กันยายน 
2554 ณ ศาลากลางจงัหวดัพระนครศรอียธุยา (หลงัเก่า) 
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ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน้ําท่วม 2554 
 
คณะผู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม โดยการนําข้าวสาร 
อาหารแห้ง น้ําดื่ม สุขาลอยน้ํา เรอืไปมอบแก่ผู้ประสบภยัน้ําท่วม พรอ้มทัง้เปิด
ศูนย์พักพิงชัว่คราวร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ที่อาคารปฏิบัติการภาษาและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนย์นนทบุร ีเขตเหนือ และมคีรวัพระราชทานโดยมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะหใ์นพระบรมราชปูถม้ภร์ว่มกบับรษิทั ซ.ีพ.ี จดัทาํอาหารใหแ้ก่ผู้
ประสบอุทกภยัอีกด้วย ยงัมอีีกหลายหน่วยงานที่เขา้มาช่วย อาท ิหน่วยแพทย์
อาสาจากจงัหวดับุรรีมัยม์าตัง้หน่วยปฐมพยาบาล มลูนิธศุิภนิมติจดัศนูยเ์รยีนรูแ้ละ
นันทนาการใหก้บัเดก็ๆ กรมอนามยั กรมควบคุมโรคตดิต่อ กรมสุขภาพจติ และ
ได้รบัพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลกัษณ์ อคัรราชกุมาร ีเสดจ็มาเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมประชาชนในศูนย์
พกัพงิ พระราชทานถุงยงัชพี ของเล่นเดก็ และทรงมพีระราชดํารสัใหก้ําลงัใจและ
อวยพรแก่ผูพ้กัพงิ พรอ้มนําหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่ พอ.สว. มาทําการตรวจรกัษา
ใหก้บัประชาชนในศนูยพ์กัพงิ นอกจากน้ีนายกรฐัมนตร ีนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 
ไดเ้ดนิทางมาตรวจเยีย่มทีศ่นูยพ์กัพงิ พรอ้มทัง้ใหก้าํลงัใจทุกคน 
ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นศนูยพ์กัพงิของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
สวุรรณภมู ิและขอบคุณมหาวทิยาลยัทีใ่หค้วามชว่ยเหลอื 
ผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
 

 
 
 
 
 

Big Cleaning Day และฟ้ืนฟมูหาวิทยาลยั 
 
 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
จดักจิกรรม Big Cleaning Day และฟ้ืนฟู
มหาวิทยาลยั หลงัจากประสบปญัหามหาอุทกภยั   
ปี 2554 โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
และนักศึกษา  ร่วมกันทําความสะอาดอาคาร 
ห้องเรียน  และปรับปรุ งภูมิทัศ น์  ตั ้งแต่ เดือน
พฤศจกิายน 2554 เป็นตน้มา 
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ประมวลภาพเหตกุารณ์มหาอทุกภยั 2554  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ
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ผลงานดีเดน 
ของอาจารย บุคลากร และนกัศึกษา 
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บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ปีการศึกษา 2554 

ปริญญาบริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (การตลาด)ปริญญาบริหารธรุกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (การตลาด) 
นายสุนทร  อรณุานนท์ชยั  สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ จาก 
University of Arkansas ประเทศสหรฐัอเมรกิา เมื่อปีการศกึษา  2512  หน้าที่
งานทางดา้นธุรกจิในปจัจุบนัดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการบรษิทั เครอืเจรญิ
โภคภณัฑ ์จาํกดั  ประธานคณะผูบ้รหิารกลุ่มธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์ครอืเจรญิโภค

ภัณฑ์   ประธานกรรมการบริษัทเอกชัยดิสทริบิวชัน่ซิสเต็ม จํากัด (TESCO 
LOTUS)  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจํากัด 
(มหาชน)  ประธานกรรมการบรษิทั ราชบุร ีเอทธานอล  จาํกดั ฯลฯ  สาํหรบัดา้น
การศกึษา  ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการอํานวยการวทิยาลยับณัฑติศกึษาการ

จดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  อุปนายกสภามหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง และนายก
สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี    

นายสุนทร อรุณานนทช์ยั เป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคมในฐานะทีเ่ป็นผูม้กุีศลจติ มคีุณธรรมจรยิธรรมทัง้ทางธุรกจิ

และทางพฤตกิรรม เป็นผูท้ีใ่ชค้วามรูค้วามสามารถใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการศกึษาและสงัคม  เป็นผูท้ีอุ่ทศิเวลา  ใหค้วาม
ช่วยเหลอื และให้การสนับสนุนการพฒันาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิเป็นอย่างมากทัง้ในดา้นการ
บรหิารการศกึษาและการบรหิารจดัการทางดา้นการเงนิและทรพัยส์นิของมหาวทิยาลยั โดยเป็นผูว้างรากฐานการบรหิาร
จดัการทรพัย์สนิเพื่อหารายได้และให้คําแนะนําเกี่ยวกบัการวางระบบการบรหิารทรพัย์สนิที่เกิดประโยชน์อย่างมากต่อ

มหาวทิยาลยั  นอกจากน้ี ยงัเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจดัตัง้กองทุนพฒันานักศกึษาโดยมูลนิธเิทสโก้โลตสั เพื่อใช้เป็น
ทุนการศกึษาและสนบัสนุนการจดักจิกรรมใหแ้ก่นกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ อยา่งต่อเน่ือง     
  

ปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิปริญญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  (เทคโนโลยีสารสนเทศ)(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
นายอนันต ์ ลี้ตระกลู  สาํเรจ็การศกึษาพาณิชยศาสตรบณัฑติ(สถติ)ิ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เมื่อปีการศึกษา 2507 เคยดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผูอ้าํนวยการ บรษิทั ไอบเีอม็ ประเทศไทย จาํกดั และประธานกรรมการ บรษิทั ไอ
ทีวี จํากัด  (มหาชน )  ปจัจุบันดํารงตําแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชยีงใหม ่นายอนนัต ์ลีต้ระกลู เป็นผูนํ้าธุรกจิคอมพวิเตอรเ์ขา้มาในประเทศไทยใน
ฐานะผูอ้ํานวยการบรษิทั ไอบเีอม็ ประเทศไทย จํากดั และประสบความสาํเรจ็ใน
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็ม จนได้เป็นผู้อํานวยการบริษัท ไอบีเอ็ม 
เอเชยีแปซฟิิก จาํกดั   

นายอนันต์ ลีต้ระกูล  เป็นผูท้ีอุ่ทศิเวลา  ใหค้วามช่วยเหลอื และใหก้ารสนบัสนุนภารกจิดา้นการจดัการศกึษาของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิอย่างจรงิจงัมาโดยตลอด  โดยเป็นผู้ให้คําแนะนําเกี่ยวกบัการจดัหลกัสูตร   
สหกิจศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับภาคธุรกิจให้นักศึกษาสาขาวิทยาการ

คอมพวิเตอรแ์ละสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศไดม้โีอกาสเขา้ฝึกงานตามหลกัสตูรสหกจิศกึษากบับรษิทั A-HOST จํากดั ซึ่ง
ต่อมามหาวทิยาลยัไดม้กีารลงนามความรว่มมอืกบับรษิทั A-HOST จาํกดั ในการพฒันาหลกัสตูรพฒันาบุคลากร พฒันา
เครอืขา่ยการสง่นกัศกึษาไปฝึกงานตามหลกัสตูรสหกจิศกึษากบับรษิทัพนัธมติร เช่น บรษิทั Soft Square 1999 จาํกดั และ
มแีผนทีจ่ะพฒันา IT Development Center เพือ่เป็นสถานทีท่าํงานของนกัศกึษาทีจ่บดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศต่อไป 
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ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (การท่องเท่ียวและการโรงแรม) 
           นางอมัรา  หนัตรา   สาํเรจ็การศกึษา ครุศาสตรบณัฑติ(ประวตัศิาสตร)์ 
จากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ร ับเกียรติบัตรครูดีเด่นระดับเขตของ
สาํนักงานการประถมศกึษาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เมื่อ ปี พ.ศ.2532 ไดร้บัโล่
ประกาศเกยีรตคิุณการเป็นวทิยากรใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรของกรมการสง่เสรมิการ

ปกครองสว่นทอ้งถิน่เมือ่ปี พ.ศ.2547 และในปี พ.ศ.2553 ไดร้บัเกยีรตบิตัรยกยอ่ง
ให้ เ ป็ นภู มิป ัญญาผู้ สู ง อ ายุ  สาขาด้ าน เชี่ ย วช าญ เ รื่ อ งป ร ะวัติ ศ าสตร์

พระนครศรอียุธยา ได้รบัเขม็เชดิชูเกยีรตแิม่กติติมศกัดิ ์และได้รบัรางวลัผู้สร้าง
คุณประโยชน์แก่สงัคม สาขาส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสวุรรณภมู ิ นางอมัรา หนัตรา ไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ ในกจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ืองทัง้ทางดา้นศาสนา วฒันธรรม และการท่องเทีย่ว โดยให้
ความร่วมมอืเป็นวทิยากรบรรยายประสบการณ์การเป็นมคัคุเทศก์ และประวตัชิุมชนหนัตรา ใหแ้ก่นักศกึษาสาขาวชิาเอก
การท่องเทีย่วเป็นวทิยากรในโครงการศกึษาวจิยัและพฒันาแหล่งท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ และการฝึกอบรมมคัคุเทศก์น้อยและ
หลงัจากเกษียณอายุราชการแลว้ไดใ้หค้วามร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะกบัคณะศลิปศาสตร ์เหมอืนเป็นมคัคุเทศก์
ตน้แบบของมหาวทิยาลยั  

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  (วิศวกรรมโยธา) 
นายสญัชยั  เช้ือแพทย ์   สาํเรจ็การศกึษาอนุปรญิญา ช่างก่อสรา้ง จากวทิยาลยั
ศรีปทุม เมื่อปีการศึกษา 2520       เคยดํารงตําแหน่งวิศวกรโครงการบริษัท 
เชีย้ม อนิเตอรก์รุ๊ป จาํกดั   ตําแหน่ง Project Construction Manager  บรษิทั ดลั
ล่า เอสทราบรจิเมนท์ จํากดั ในงานก่อสรา้งฐานทพัอากาศเมอืงดมัมัม่ (ประเทศ
ซาอุดอิาระเบยี) และตําแหน่งคอนเซาทแ์ตนทบ์รษิทัชชัวาล-เคอรเ์วเกอรท ์จํากดั   
ปจัจุบนัเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจํากดั เมย์วนั ดีวลิอบเมนต์  และปฏิบตัิหน้าที่
หวัหน้าวิศวกรโยธา โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดแบบและประมาณราคา

ก่อสรา้ง โครงการพฒันาระบบมาตรฐานสิง่ก่อสรา้ง สาํนกังบประมาณ และมบีทบาท
สาํคญัในการสง่เสรมิและสนบัสนุนการทาํงานของสาํนกังบประมาณ   

โดยการนําเทคนิคตามหลกัวชิาการทางดา้นวศิวกรรมโยธา มาช่วยในการวเิคราะหโ์ครงการ  การพจิารณาความเหมาะสม

ของราคา  และการตดิตามผลเชงิลกึสาํหรบัโครงการสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ทีม่วีงเงนิงบประมาณสงูและใชร้ะยะเวลาในการ

ก่อสรา้งหลายปี ระหว่างการปฏบิตังิานได้ใชค้วามรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ดา้นวศิวกรรมโยธาตามหลกัของ

วชิาชพี จนปรากฏผลเป็นที่ประจกัษ์อย่างชดัแจง้ ในเรื่องของการประหยดัเงนิงบประมาณของประเทศไดเ้ป็นจํานวนมาก  
เป็นผู้มสี่วนสําคญัในการเสนอแนะเพื่อพฒันามาตรฐานสิง่ก่อสรา้งของภาครฐั สําหรบัให้เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณได้

นําไปใชใ้นการปฏบิตังิาน  และเป็นผูนํ้าวธิกีารสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้ะหวา่งหน่วยงาน(Learning by Doing) ทัง้ภายใน
และภายนอกสํานักงบประมาณมาใช้ ทําให้เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณได้รบัทกัษะ และประสบการณ์ด้านการวเิคราะห์

โครงการและเทคนิคดา้นวศิวกรรมโยธาทีห่ลากหลายรอบดา้น รวมทัง้เป็นทีป่รกึษาของผูอ้ํานวยการสาํนกังบประมาณ โดย
มสีว่นรเิริม่ใหม้กีารขยายผลการตรวจสอบความเหมาะสมดา้นราคาสาํหรบัโครงการก่อสรา้งต่าง ๆ ของสว่นราชการทีข่อรบั
การจดัสรรงบประมาณ โดยใชค้วามรูด้า้นวศิวกรรมโยธาในการวางแนวทางและวธิปีฏบิตักิารตรวจสอบ และทําใหบุ้คลากร
ของสาํนกังบประมาณไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานต่อไปอยา่งเป็นรปูธรรม 
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ผลงานดีเด่นของอาจารย ์และบคุลากรผลงานดีเด่นของอาจารย ์และบคุลากร   
  

ผลงานดเีดน่ของอาจารยแ์ละบุคลากร ประจาํปีการศกึษา 2554 ทีไ่ดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณ ยกยอ่ง หรอืรางวลั
ทางวชิาการ   

 
 

ผลงาน/รางวลั ช่ือผูไ้ด้รบัรางวลั หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

   
รางวลั “พระกนิร”ี 
 

 
ผศ.จรยิา หาสติพานิชกุล 
อธกิารบด ี

 
สมเดจ็พระญาณ

สงัวร สมเดจ็
พระสงัฆราช สกล
มหาสงัฆปรนิายก 
 
 

  
รางวลั บุคคลแหง่ปี  
"ระฆงัทอง" 

 
ผศ.จรยิา หาสติพานิชกุล 
อธกิารบด ี

 
สมชัชานกัจดัรายการ

ขา่ววทิยโุทรทศัน์

และหนงัสอืพมิพแ์หง่ 
ประเทศไทย (สว.นท.) 

 
 
 

  
รางวลัเหรยีญกาชาด

สมนาคุณชัน้ที ่2-3 

 
รศ.นภทัร  วจันเทพนิทร ์
คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละ

สถาปตัยกรรมศาสตร ์
 
 
 
 
 

 
สภากาชาดไทย 

  
รางวลัเหรยีญกาชาด

สมนาคุณชัน้ที ่2-3 

 
ผศ.เตอืนใจ อาชวีะพนิช 
อาจารย ์คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละ

สถาปตัยกรรมศาสตร ์ 
 

 
 

 
สภากาชาดไทย 
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ผลงาน/รางวลั ช่ือผูไ้ด้รบัรางวลั หน่วยงานท่ีมอบรางวลั  

 
รางวลัหมอ่มงามจติต ์
บุรฉตัร 

 
ผศ.เตอืนใจ อาชวีะพนิช 
อาจารย ์คณะ

วศิวกรรมศาสตรแ์ละ

สถาปตัยกรรมศาสตร ์ 
 
 
 

 
          มลูนิธอินุสรณ์ 
          หมอ่มงามจติต ์ 
          บุรฉตัร 

 

 
รางวลัขา้ราชการพลเรอืน

ดเีดน่ 
 
 
 
 
 
 

 
ผศ.วารณีุ ศรสีงคราม 
อาจารย ์คณะ

วศิวกรรมศาสตรแ์ละ

สถาปตัยกรรมศาสตร ์ 
 
 
 
 

 
          กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

 
รางวลัขา้ราชการพลเรอืน

ดเีดน่ 
 
 
 
 
 

 
นายสวุฒุ ิตุม้ทอง 
ผูอ้าํนวยการสาํนกัวทิย

บรกิารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 
 
 
 

 
          กระทรวงศกึษาธกิาร 

 

 
รางวลัผลงานนําเสนอดเีดน่ 

 
นายพชัระ กญัจนกาญจน์ 
อาจารย ์คณะ

วศิวกรรมศาสตรแ์ละ

สถาปตัยกรรมศาสตร ์ 
 

 
          มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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ผลงานนักศึกษาผลงานนักศึกษา  
ผลงานนักศกึษา ประจําปีการศกึษา 2554 ที่ได้รบัการประกาศเกยีรตคิุณยกย่องหรอืรางวลัในด้านวชิาการ 

วชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม หรอืดา้นอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพชวีติ 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานยอยศย่ิงฟ้า อยธุยามรดกโลก ประจาํปี 2554  (15 ก.พ.55) 
น.ส.จริาภรณ์  แพรดาํ 
 
 

สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกจิ 
รางวลัชนะเลศิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

การประกวด “ธิดาดอนเจดีย”์ 31 ม.ค.55 
น.ส.กนกพร จนัทร 
 

สาขาวชิาการตลาด รางวลัชนะเลศิ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

สพุรรณบุร ี

โครงการ Scoopy I Marketing Plan Contest By Honda งาน Bangkok Motor Show 2012 (28 มี.ค.- 8 เม.ย. 55) 
น.ส.ปวณีะ หวานชะเอม             
น.ส.กรรณิการ ์ ครฑุคาํ   
น.ส.ชรณิทพิย ์ เทพสถติ   
น.ส.ชลดิา สวา่งศร ี  
น.ส.ชุตมิา รม่โพธิช์ ี 
นายธเนศ  การสมเหมาะ 

สาขาวชิาการตลาด ทมี AT จีด๊สปู๊ท  
(AT JeedZaPute) 
ตวัแทนประจาํภูมภิาค  
เขตภาคกลาง/ตะวนัออก 

บรษิทั เอ.พ.ี ฮอนดา้ จาํกดั 

งานวนัแม่แห่งชาติ ประจาํปี 2554  (12 ส.ค.54) 
นายศุภชยั เฟ่ืองฟุ้ง สาขาวชิาการบญัช ี รางวลัลกูทีม่คีวามกตญัญู

กตเวทอียา่งสงูต่อแม ่
สภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่

ประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์

     
งานโคนมแห่งชาติ ประจาํปี 2555  
ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  (11-17 ม.ค.55X 
น.ส.ปวณีะ หวานชะเอม 
น.ส.ชรณิทพิย ์เทพสถติ 
นายธเนศ  การสมเหมาะ 

สาขาวชิาการตลาด รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 
การประกวดนําเสนอ

แนวคดิ Diary Business 
Plan  

องคก์ารสง่เสรมิกจิการโค

นมแหง่ประเทศไทย 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาํริ  (RDPB Camp) รุ่นท่ี 2    (5-7 ม.ค.55) 
นางสาวณฐัชยา  โรจนกรู 
 
นายจกัรพนัธ ์ อุ่นใจ 
นางสาววราภรณ์ มะลอิ่อง 

สาขาวชิาระบบ

สารสนเทศ 
และสาขาวชิา

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 

รางวลัขวญัใจเกษตรกร

ดเีดน่  
รางวลัมคัคุเทศกป์ระจาํ

โครงการ 

ศนูยก์ารศกึษาพฒันาเขาหนิ

ซอ้น 

การแข่งขนัวอลเลยบ์อลชิงแชมป์ “กองบินเกมส”์  (9-10 ธ.ค.54) 
นายพนสั บุตรน้อย 
นายคณิตนิ เกษเลศิปญัญา 
นายนภดล บุญครอบ 
นายภาณุพงศ ์คํ้าจุน 
นายศรายทุธ ประจาํแทน่ 
นายพงษ์ระว ีดาวเรอืง 

สาขาวชิาการตลาด 
และสาขาวชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 กองบนิ 4  
จงัหวดันครสวรรค ์

กีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 28 “ศรีวิชยัเกมส”์  (29 ม.ค. – 3 ก.พ.55) 
นิรมล คาํไกล สาขาวชิาการบญัช ี รองชนะเลศิอนัดบั 2

เหรยีญทองแดง  
วา่ยน้ําฟรสีไตล ์50 เมตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรวีชิยั 

น.ส.เกสร ฝ้ายปา่น 
น.ส.ธนพรรณ ดดีพณิ 
น.ส.เบญญาภา รวมทรพัย ์
น.ส.ปารถนา กลิน่จนัทร ์
น.ส.ศรินินัท ์พวงทอง 
น.ส.สริพิร นิยมแกว้ 
น.ส.อุทยัรตัน์ ชยัเสอื 
น.ส.เบญจวรรณ เทพสถติยศ์ลิป์ 
น.ส.วาสนา พลขีนัธ ์

สาขาวชิา 
การตลาดและการ

จดัการ 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 
เหรยีญทองแดง  
เซปกัตะกรอ้-ทมีหญงิ 

 

นายฉกาจรณการ การะปกัษ์ 
นายพรีพฒัน์ ยอดสะอ ึ
นายนฤชาต ิพนักาฬสนิธุ ์
นายภานุพงษ์ เตม็ทอง 
นายภวนัรชั สวุรรณเจรญิ 
นายวฒุภิพ ลาภเสถยีร 
นายพงษ์ระว ีป่ินวเิศษ 
นายลขิติ สวา่งศร ี
นายชานนท ์เพช็รกัษ์ 
นายวฒุชิยั กาฬภกัด ี

สาขาวชิา 
การจดัการทัว่ไป 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 
เหรยีญทองแดง  
ฟุตบอลทมีชาย 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

นายคมสนัต ์ธรรมวงศ ์ 
น.ส.สนิุสา ละมุดทอง 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 
เหรยีญเงนิ ลลีาศในจงัหวะ 
Waltz ประเภท Standard 
Class E ระดบั "Bronze" 

 

น.ส.ลนิดา ใจตรง 
น.ส.เกสร ฝ้ายปา่น 
น.ส.สวภสั อุตรพรม 
น.ส.เพชรรตัน์ จนัทรเ์พญ็ 
น.ส.เสารส ทบัทมิส ี

สาขาวชิา 
การจดัการทัว่ไป 

รางวลัชนะเลศิ 
เหรยีญทอง 
ฟุตซอล-ทมีหญงิ 

 

นายพนัธกานต ์ผาสขุฐนิ 
นายวรายทุธ สงสดีา 
นายวรียทุธ ์มสีมเดช 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  
เหรยีญเงนิ  
เซปกัตะกรอ้-ทมีชุด 

  

ชมรมดนตรสีากล  ศนูยน์นทบุร ี รางวลัชนะเลศิการ

ประกวดวงดนตรสีากล 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์
การแข่งขนัทกัษะวิชาการวิศวกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ท่ี 4 19-22 ม.ค.55 
นายชวลติ กองสหีา 
นายภาณุพงศ ์รม่พกุิล 
นายศุภกจิ สขุประเสรฐิ 
นายธรีพฒัน์ ชาตะรปู 

สาขาวชิาวศิวกรรม

โยธา 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 
งานสาํรวจทาํวงรอบและ

กาํหนดตาํแหน่ง 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลศรวีชิยั 

นายทวพีร ลิม่สกุล 
นายนิทศัน์ พรพระรกัษา 
นายกรณ์ดนยั ทองสวุรรณ 

สาขาวชิา 

วศิวกรรมโยธา 
โครงสรา้งตา้นแผน่ดนิไหว

ลาํดบัที ่5 จากทมีทีเ่ขา้
แขง่ขนั 10 ทมี  

 

การแข่งขนั “คอนกรีตพลงัช้าง ครัง้ท่ี 12” 25-26 ส.ค.54 
 สาขาวชิา 

วศิวกรรมโยธา 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 3 
ประเภทคอนกรตีตาม

กาํลงัเป้าหมายรกัษ์โลก 

บรษิทั เอสซจี ีซเิมนต ์
จาํกดั 
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ช่ือนักศึกษา คณะ/สาขาวิชา รางวลัท่ีได้รบั หน่วยงานท่ีมอบรางวลั 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 
การแข่งขนัเดิน – ว่ิง เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติัครบ 65 ปี “นางัว่ – ฮาลฟ์มาราธอน” ครัง้ท่ี 6 11-12 
มิ.ย.54 
นายธรีคุณ บวัวนัเพญ็ 
นายอุดมศกัดิ ์เสอืน้อย 
นายเจษฎา จติรดาภริมย ์
นายวรียทุธ ตรเีสน 
 

สาขาวชิาพชืศาสตร ์ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 สาํนกังานเทศบาล 
ตาํบลนางัว่  
จงัหวดัเพชรบรูณ์ 

คณะศิลปศาสตร ์
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานยอยศย่ิงฟ้า อยธุยามรดกโลก ประจาํปี 2554 (15 ก.พ.55) 
น.ส.หทยัทพิย ์ 
โพนพรรณนา  

สาขาวชิาภาษาองักฤษ

เพือ่การสือ่สารสากล 
รองชนะเลศิอนัดบั 1 จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

น.ส.บุษกร จบัแกว้ สาขาวชิาภาษาองักฤษ

เพือ่การสือ่สารสากล 
รองชนะเลศิอนัดบั 2 จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
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กิจกรรมนักศึกษากิจกรรมนักศึกษา  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิไดส้นับสนุนกจิกรรมนักศกึษาดา้นวชิาการ ดา้นบําเพญ็ประโยชน์

และรกัษาสิง่แวดลอ้ม ดา้นกฬีาและสง่เสรมิสุขภาพ และดา้นสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามสามารถในเชงิ
วชิาการภายใตป้ณิธานทีว่า่ “บณัฑติมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูม ิคอื คนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน” สามารถทาํงาน
รว่มกบัผูอ้ื่นไดด้แีละมจีติสาํนึกสาธารณะ  

กิจกรรมด้านวิชาการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิ 

จดัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ประจาํปีการศกึษา 2554 ดงัน้ี  
ศนูยน์ครสวรรค ์ วนัที ่29 พฤษภาคม 2554 ณ วทิยาลยัอาชวีศกึษานครสวรรค ์ 
ศนูยว์าสกุร ี  วนัที ่30-31 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมกรงุศรรีเิวอร ์
ศนูยห์นัตรา   วนัที ่1 มถุินายน 2554 ณ โรงแรมกรงุศรรีเิวอร ์
ศนูยส์พุรรณบุร ี  วนัที ่2 มถุินายน 2554 ณ โรงแรมสองพนับุร ี
ศนูยน์นทบุร ี  วนัที ่3 มถุินายน 2554 ณ ภตัตาคารแวรซ์าย 
 
 
 

โครงการ In House Training 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัโครงการ In 

House Training ในรายวชิาสมัมนาการจดัการสารสนเทศ หลกัสตูรตดั

ต่อวดีโีอไดภ้ายใน 1 วนั ดว้ยโปรแกรม "Ulead Video Studio" เมือ่
วนัที ่28 มถุินายน 2554 ณ โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลยั ต.เขาพระ อ.เดมิ
บางนางบวช  จ.สพุรรณบุร ี

 
 

ผลิตเคร่ืองมืออปุกรณ์คนพิการ  
(จกัรยานสามล้อปัน่ฝึกกาํลงักล้ามเน้ือขา) 

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

และสถาปตัยกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

สวุรรณภมู ิศนูยน์นทบุร ีไดจ้ดัโครงการ "ผลติเครื่องมอือุปกรณ์
คนพกิาร (จกัรยานสามลอ้ป ัน่ฝึกกําลงักลา้มเน้ือขา) " ในวนัที ่
1-15 สงิหาคม 2554 ณ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ เพื่อ
เป็นการบรกิารวชิาการแก่สงัคมและชุมชน และใหน้กัศกึษาได้
ฝึกทกัษะการปฏิบตัิการตามที่เรียนมาใช้ให้มีความสามารถ

ยิง่ขึน้ โดยมอีาจารยอ์นุชา ขวญัสขุ หวัหน้าสาขาวชิา และผศ.
จกัรนิทร ์น่วมทมิ อาจารยใ์นสาขาวชิาเป็นผูด้าํเนินโครงการ 
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โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทกัษะด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา  
กองพฒันานักศึกษา จดัโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทกัษะด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา  

เพื่อใหน้ักศกึษาไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะและมสีว่นรว่มในการประกนัคุณภาพการศกึษา สง่เสรมิการประกนัคุณภาพ

ของสถาบนัให้เข้มแข็ง รวมทัง้นําระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพฒันาคุณภาพกิจกรรม/
โครงการ วนัที ่16 สงิหาคม 2554 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 
 
 
วนัวิทยาศาสตร ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   จัด โครงการวัน
วทิยาศาสตร ์ประจาํปี 2554 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่31 สงิหาคม 2554 ณ 
อาคารศรพีทิยาคาร ศนูยห์นัตรา เพื่อใหน้กัเรยีนและนกัศกึษาไดแ้สดง
ความรูท้างวทิยาศาสตร ์ เพื่อเผยแพร่และสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจ

ทางวทิยาศาสตรต์่อสงัคม ซึง่ภายในโครงการไดจ้ดักจิกรรมการแขง่ขนั 
และประกวดชงิรางวลัมากมาย เช่น การแข่งขนัตอบปญัหาระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้ - ตอนปลาย การประกวดวาดภาพ การประกวด
ออกแบบ LOGO คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการประกวด
โครงงานระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย การประกวด Fashion Show ลด
โลกร้อน การประกวดร้องเพลงระดบัมธัยมต้น – ปลาย การแข่งขนั
จรวดน้ํา การแขง่ขนัปฏบิตักิารเคม ีเป็นตน้ 

 
สู่โลกอิเลก็ทรอนิกส ์

สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปตัยกรรมศาสตร ์ จดัโครงการ    
" สูโ่ลกอเิลก็ทรอนิกส ์" เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งตน้ วงจรอเิลก็ทรอนิกสแ์ละวงจรไฟฟ้าอยา่งงา่ย
แก่นกัเรยีนโรงเรยีนวดัปราสาท เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2555 ณ โรงเรยีนวดัปราสาท อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี 

 

               
 
 
โครงการเพ่ิมทกัษะทางคอมพิวเตอร ์ 

คณะศลิปศาสตร ์จดัโครงการเพิม่ทกัษะทางคอมพวิเตอร ์
เพื่อให้นักศกึษาสามารถนําความรูท้ี่ได้ไปใชใ้นชวีติประจําวนัและ

เพิ่มความสามารถพิเศษในการจดัทําเว็บไซต์ และให้นักศึกษา
สามารถนําความรู้ทีได้ไปใช้ในชวีติประจําวนัและถ่ายทอดให้กบั

ผูอ้ื่นได ้เมื่อวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2555 ถงึวนัที ่4 มนีาคม 2555 ณ 
คณะศลิปศาสตร ์ศนูยส์พุรรณบุร ี
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โครงการอบรมผูนํ้านักศึกษา (สโมสรและองคก์าร)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ   
จัดโครงการอบรมผู้นํานักศึกษา (สโมสรและองค์การ
นักศกึษา) ในหวัขอ้ “ผูนํ้านักศกึษากบัการเปลี่ยนแปลงสู่
ประชาคมอาเซียน” วนัที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุมชัน้ 2 อาคารศรพีทิยาคาร ศนูยห์นัตรา 

 
   
 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 4 ศนูย ์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ จดั

ปจัฉิมนิเทศนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ปีที ่
2 และระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายทุกคณะ ทุกศูนย์พื้นที ่
ประจําปีการศึกษา 2554 วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2555 ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสขุภาพ 
 

การพฒันาศกัยภาพเครือข่ายแกนนําด้านการป้องกนั
โรคเอดสแ์ละสารเสพติด  

กองพัฒนานักศึกษา  จัด โครงการพัฒนา

ศกัยภาพเครอืข่ายแกนนําด้านการป้องกนัโรคเอดสแ์ละ

สารเสพติด เพื่อเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั
สถานการณ์เอดส์และการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์

ให้แก่นักศึกษา ให้นักศึกษารู้จกัคิดวิเคราะห์ แยกแยะ 
และสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวนั วันที่ 27-28 
กรกฎาคม 2554 ณ อาคารศรีพิยาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิศนูยห์นัตรา 



คณะผูจัดทํา 
 
 

ท่ีปรึกษา 
ผศ.จริยา  หาสิตพานิชกุล  อธิการบดี 

รศ.ดร.มัณฑนีย  เศรษฐภักดี  รองอธิการบดี 

ผศ.ดร.ศิริกุล  คลองคํานวณการ  รองอธิการบดี 
นางสาวสุรียรัตน  โงววัฒนา  รองอธิการบดี 
รศ.สหายพล  มีชูนึก  รองอธิการบดี 
ผศ.จาตุรนต   ธนะสมบูรณ  รองอธิการบดี 
ผศ.ยุทธนา  หริรักษาพิทักษ  รองอธิการบดี 

ผศ.อราม  คุมกลาง  รองอธิการบดี 
ผศ.พิมลพรรณ  ธนารักษ  ผูชวยอธิการบดี 

นายพงศวิทย  วุฒิวิริยะ  ผูชวยอธิการบดี 

ผศ.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร  ผูชวยอธิการบดี 
ผศ.สุวิทย  วงษยืน  ผูชวยอธิการบดี 

ผศ.ดวงฤดี  ศุภติมัสโร  ผูชวยอธิการบดี 
 

 
คณะผูจัดทํา 

นางสาวสุรียรัตน  โงววัฒนา  รองอธิการบดี 
นายพัฒนพงศ  วรรณวิไล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
นางสาวสุวรัชต  ดีมาก  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองอยู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
ขอขอบคุณ 

คณะ / สถาบัน / สํานัก / กอง ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลและภาพประกอบ 
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