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สารจากอธิการบดี 

 

รายงานประจ าปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นรายงานที่มหาวิทยาลัย
รวบรวมผลงานและความก้าวหน้าในการด าเนินงาน โดยการประมวลสรุปผลตามนโยบายเป้าหมายแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557–พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558)ตามนโยบายหลัก 5 ด้าน คือ ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ1ด้านการสร้างงานวิจัย
นวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน   ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 

ส าหรับช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยมุ่ งเน้นการพัฒนางานเพ่ือการบริหาร  
งานเชิงรุก แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
เพ่ือก้าวหน้าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย  และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ  กองนโยบายและแผนรวมถึงคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  
คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ที่ได้จัดท ารายงานฉบับนี้  ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา 
ดังปรากฏอยู่ในรายงานและหวังว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการขยายผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดจนการเผยแพร่ต่อสังคมสืบไป 

 
 
 
 
 
 

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา) 
                                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 
 



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

Annual Report 2015 

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้มีนโยบายในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พ.ศ.2557 -2560  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)  โดยเน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพการถ่ายทอด
ความรู้และการเรียนรู้ตลอดจนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการประเมินและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มหาวิทยาลัยจึงได้เน้นการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมี
รายละเอียดในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี ้

 การผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในปีการศึกษา 2558 มีการจัดการเรียน 
การสอนทั้งหมด 55 หลักสูตร เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 12 หลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 41 หลักสูตรและหลักสูตรปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร มีจ านวน
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 4,624 คน นักศึกษาทั้งสิ้น 12,066 คน ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 2,643 คน และเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 677 คน  
             ในด้านการพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพนั้น นอกจากการจัดการศึกษาแล้ว ทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิยังด าเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์เพ่ือสร้างเครือข่ายความตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2558 มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 
11 ฉบับ คือ ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาภายในประเทศ จ านวน 5 ฉบับ และความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จ านวน 6 ฉบับ ซึ่งแบ่งเป็น ทวีปเอเชีย 1 ฉบับ 
และภูมิภาคอาเซียน 5 ฉบับ          
   

 การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยด าเนินการสร้าง

งานวิจัยเพื่อสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย จัดสรรโครงการวิจัย จ านวน 249 โครงการ รวมเป็น
วงเงินทั้งสิ้น 37,453,500.00 บาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายจ านวน จ านวน 45 โครงการ   
วงเงิน 22 ,793,100.00 บาท งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 6 โครงการ วงเงิน 
268,400.00 บาท กองทุนงานวิจัย จ านวน 184 โครงการ วงเงิน 11 ,147,000.00 บาท และได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน 14 โครงการ วงเงิน 
3,245,000.00 บาท มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 141 ฉบับ และมีผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์จ านวน 25 ผลงาน 

 
 



 

 

บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้สนับสนุนเงินในการบริการวิชาการวงเงินรวม

ทั้งสิ้น  7,273,850.00 บาท จ านวน 89 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายจ านวน 61 โครงการ 
วงเงิน 6,000,000.00 บาท งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 28 โครงการ วงเงิน 
1,273,850.00 บาท การด าเนินการพัฒนาบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งร่วมมือในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ตลอดจนด าเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
สังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส 

 

          การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโครงการในด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม วงเงินรวมทั้งสิ้น 
3,729,830.00 บาท จ านวน 55 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย จ านวน 36 โครงการ วงเงิน 
2,500,000.00 บาท งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 19 โครงการ วงเงิน 1,229,830.00 บาท  
เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น 

 

การบริการจัดการที่ทันสมัย  และมีธรรมมาภิบาล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทย าลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 มีฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศกึษาธิการ มีพ้ืนที่จัดการศึกษา 4 แห่ง ดังนี้ 

1. ส านักงานอธิการบดี ตั้ งอยู่ที่  ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

2. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตั้งอยู่ที่ ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3. ศูนย์นนทบุรี ตั้งอยู่ที่ ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
4. ศูนย์สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
และในส่วนของงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนเงินรายจ่ายจากรัฐบาลจ าแนก

ตามงบประมาณรายจ่าย จ านวน 815,328,700.00 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จ านวน 285,950,000.00 บาท  ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,144 คน 
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-ข้อมูลพื้นฐาน- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ประวัติความเป็นมา  

แต่เดิมพ้ืนที่จัดการศึกษา จ านวน 3 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เป็นวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัย
พณิชยการพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  

ปี พ.ศ.2520  ได้มีพระราชบัญญัติ โอนกิจการ
บางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษารวม 28 แห่ง ซึ่งรวมวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ดังกล่าวด้วย 
พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาและตั้งเป็น
วิทยาเขตทั้ง 28 แห่งในปีเดียวกัน  ดังนั้น  วิทยาเขตเกษตร
พระนครศรีอยุธยา  วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา  

และวิทยาเขตนนทบุรี  จึงสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  ซึ่งมีฐานะเป็นกรมในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520  เป็นต้นมา 

 
 
 
ปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 
 
 

 
ในปี พ.ศ.2538 ได้มีประกาศจัดตั้งวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 5 แห่ง 

คือวิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตศรี
วิชัย นับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อก าเนิด วิทยาเขตสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพื้นที่จัดการศึกษา แห่งที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้ขยายการศึกษาออกไปในส่วน
ภูมิภาคต่าง ๆ จนถึง 35 วิทยาเขต รวมทั้งมีศูนย์กลางการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลคลองหก อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และมีการจัดการศึกษาระดับต่ า
กว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ในทุกวิทยาเขต 
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ความเป็นมาของพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 แห่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ซึ่งประกอบด้วย 
 

วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา 

เริ่มแรกก่อตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมเมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2476 ณ ต าบลท่าวาสุกรี อ าเภอ
กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ.2481 
ได้ย้ายไปอยู่ในหมู่ที่ 8 ถนนป่าโทน ต าบลประตูชัย ในปี 
พ.ศ.2483 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเกษตรกรรมอยุธยา 
และรับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียนต่ออีก 2 ปี 

และอบรมเพ่ิมเติมอีก 1 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2487 ได้ขยายเปิดรับนักเรียนเกษตรกรรมชั้นกลาง (มี
สิทธิเทียบเท่ากับนักเรียนที่จบหลักสูตรครูมูลหรือ ม.6 ในสมัยนั้น) ในปี พ.ศ.2504 ได้ขยาย 
การจัดการเรียนการสอนมาเป็นหลักสูตร ประโยคอาชีวชั้นสูง แผนกเกษตรกรรม (ม.ศ.6 แผนก
เกษตรกรรม) และในปี พ.ศ.2508 ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนมาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม และยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการชื่อวิทยาลัยเกษตรพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตร ม.ศ.6 แผนก
เกษตรกรรมเป็นหลักสูตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ในปีเดียวกันนี้มีการย้ายสถานที่ตั้งของวิทยาเขตฯ 
มา ณ ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในระยะแรกใช้พ้ืนที่ทั้ง
สองส่วนคือต าบลประตูชัย และต าบลหันตรา ในการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2529  
ได้ย้ายส่วนของการเรียนการสอนมา ณ ต าบลหันตรา และได้จัดการศึกษาลักษณะโพลีเทคนิค  
โดยเปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ.2531 วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และได้เปลี่ยน
ชื่อวิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยาเป็น “วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา” รวมทั้งได้ขยาย
การจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีจวบจนถึงปัจจุบันนี้ 
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วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481 
โดยเปิดสอนชั้นมัธยมการช่างสตรี ในปี พ.ศ.2495 
และต่อมามีการเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง ในปี 
พ.ศ.2502 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2509 โรงเรียน 
การช่างสตรีได้เปิดสอนวิชาพณิชยการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเปลี่ยนจาก
โรงเรียนการช่างสตรีเป็นโรงเรียนพณิชยการชื่อว่า 

โรงเรียนพณิชยการวาสุกรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2520 
ได้โอนจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดวิทยาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2530 สภาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
และอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชีหลักสูตร 2 
ปีต่อเนื่อง นับเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2531 วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้พระราชทานนามใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และเมื่อวันที่ 11
กรกฎาคม พ.ศ.2532 วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ตามชื่อต าบลที่ตั้งจนถึงปัจจุบัน 
 

วิทยาเขตนนทบุรี 
แรกเริ่มก่อตั้ง มีสถานศึกษาอยู่ 2 แห่ง 

จนกระทั่ งปี  พ .ศ . 2518 กรมอาชี วศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้รวมโรงเรียน
ช่างกลนนทบุรีและโรงเรียน การช่างนนทบุรีเป็น
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ซึ่ง 2 โรงเรียนนี้ ตั้งอยู่ 
ถนนนนทบุรี 1 อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรีอยู่ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร ต่อมาได้
โอนมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี มีพ้ืนที่จัดการศึกษา 1 เขต คือ 1. เขตเหนือ อยู่ตรงข้ามวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 
ถนนนนทบุรี 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 2. เขตใต้ อยู่ติดกับวัดท้ายเมือง ถนน
นนทบุรี 1 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วิทยาเขตฯ เปิดสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รอบบ่าย แผนกช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน  
ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโยธา ต่อมาในปี พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินการโอนวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาและให้ชื่อใหม่ว่า 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี ” เปิดสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งรับจากผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต
เทคนิคนนทบุรีใหม่เป็น “วิทยาเขตนนทบุรี” และได้ขยายการจัดการศึกษา ถึงระดับปริญญาตรีจวบ
จนถึงปัจจุบัน 
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วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
เป็นสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ สังกัด

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกระทรวงศึกษาธิการ  
ไ ด้ เ ริ่ ม ด า เ นิ น ก า ร ก่ อ ตั้ ง เ มื่ อ  พ . ศ . 2 5 3 6  
จากแนวความคิดของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา 
นายกรัฐมนตรีคนที่  21  ของประเทศ ซึ่ ง เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีใน
ขณะนั้น ได้ร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง 
สถาบันการศึกษาระดับสูง สังกัดสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคลที่จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยพิจารณาเห็นว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันการศึกษา
ทีม่ีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพ ทั้งในระดับต่ ากว่าปริญญา และปริญญา
ตรี ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย  
ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีมีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกและติดต่อกับจังหวัดที่มีความเจริญด้าน
อุตสาหกรรม เช่น กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และเพ่ือ
เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ชนบท ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม พ.ศ.2539 โดย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐนมตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่แบ่งเป็น 2 เขต คือ เขตที่ 1 มีพ้ืนที่ ประมาณ 
103 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 450 หมู่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต าบลย่านยาว อ าเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนในคณะวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิชาไฟฟ้า คณะวิชาโยธา และ
เขตที่ 2 มีพ้ืนที่ 401 ไร่ อยู่ห่างจากพ้ืนที่ เขตที่ 1 ประมาณ 2 กม. เป็นพ้ืนที่จัดการเรียนการสอนใน
คณะวิชาไฟฟ้าและคณะวิชาเครื่องกล เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 
เป็นต้นมา 
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วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อชุมชน  สังคม ประเทศและนานาชาติ 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ 
2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย  และมีธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 
2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  สังคม  และสร้าง

รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิด

ความยั่งยืน 
5. สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน 
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล  และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยมีบุคลากรเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารจัดการ 
8. พัฒนามหาวิทยาลัยให้พร้อมก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียน 

 

ค่านิยมองค์การ  
เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 

 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
              “บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” 
 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
              “แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี” 
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประกอบด้วย ดวงตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระมหากษัตริย์ 

รัชกาลที่ 9 อยู่ภายในวงกลม มีรูป ดอกบัว 8 กลีบ เหนือวงกลมมี เลข 9 และ  
พระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดวงตราพระราชลัญจกร เลข 9 และพระ
มหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราช

ลัญจกรประจ าพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการรูปดอกบัว 8 กลีบ สื่อความ
หมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัย      

 
 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
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รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

                                                                                
           นายมีชัย ฤชุพันธ์                                                                   นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 
       นายกสภามหาวิทยาลัย                                                               อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 2 คน 

              
    ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล    บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                                   
                 

                
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิมิตร ขจรไชยกุล   
                 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน 
 

                                                                 
ดร.กิจจา  ใจเย็น               นายธงชัย ลาวรรณ         นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์                  รศ.ประชีพ ชูพันธ์ 

                                                                
นางประดิษฐา จงวัฒนา    รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล        รศ.ดร.วรากร ไม้เรียง             นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ 

                                                                
นายวัลลภ มานะธัญญา     นายสมชาย มีชูพร          ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์      นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน 

                    
นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ    นายโอภาส เขียววิชัย 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เลือกจากผู้บริหาร 6 คน 
 

                                                                       
        รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ                       นายพงศ์วิทย์ วฒุิวิริยะ                            รศ.สหายพล มีชูนึก 

                                                                        
   ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ                         นายสุวุฒิ ตุ้มทอง                               ผศ.สมใจ บุญสรรค์ 
          จากคณบดี                                       จากคณบดี                       จากผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
 
 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เลือกจากคณาจารย์และข้าราชการ 6 คน 
 

                                                                         
 นายปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์                         นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล                         นายสุรชัย เอมอักษร 

                                                                       
 นายอติชาติ ภูมิวณิชชา                              นายอ านวยพศ ทองค า                      นายอ านาจ  สุขแจ่ม 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ 
 

       
ผศ.ดร.ศิริกุล คล่องค านวณการ
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
     
  
 
       

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ผศ.ดร.ศริิกุล คล่องค านวณการ 
            รองอธกิารบด ี

 รศ.สหายพล มีชนูึก 
    รองอธิการบด ี

ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน 
  รองอธกิารบด ี

 อ.พงศ์วทิย์ วุฒิวริิยะ 
    รองอธิการบด ี

รศ.ระวีวรรณ สวุรรณศร 
       รองอธกิารบด ี

รศ.ดวงฤดี ศุภติมัสโร 
     รองอธิการบด ี

 ผศ.อภิชาติ พรหมโชต ิ
รองอธิการบด ี

 ผศ.ไพศาล   บุรินทร์วัฒนา 
           อธกิารบด ี
 

รศ.ดร.กิตต ิบุญเลิศนิรนัดร ์
 ผู้ช่วยอธกิารบด ี

ผศ.กฤษฎี สขุฉายี 
 ผู้ช่วยอธกิารบด ี

อ.ชลอ หนอูินทร ์
 ผู้ช่วยอธกิารบด ี

ดร.อนุรกัษ์ เมฆพะโยม 
    ผู้ช่วยอธิการบด ี

ผศ.ทรงวิทย์ เจรญิกจิธนลาภ 
         ผู้ช่วยอธิการบด ี

ดร.ศศิกานต์ สวุรรณประทีป 
        ผู้ช่วยอธิการบด ี

รศ.ดร.สรุชัย มจัฉาชีพ
รองอธิการบด ี
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ผู้บริหารหน่วยงาน 
  
 

 

      

 

 

 

ผศ.เดชา พลเสน 
คณบดีคณะครุศาสตร ์

อุตสาหกรรม 

ผศ.ดร.อ านาจ ศิลวัตร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร 

ผศ.ดร.สาลนิันท์  บุญม ี
คณบดีคณะบริหารธรุกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 อาจารย์สุวุฒิ ตุม้ทอง 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี 

 ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
  และสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ธนู ทดแทนคณุ  
    คณบดีคณะศิลปศาสตร์  

รศ.นภทัร วัจนเทพินทร ์
ผู้อ านวยการสถาบันวจิัย 

และพัฒนา 

อ.สมใจ บุญสรรค ์
ผู้อ านวยการส านักสง่เสรมิวิชาการ 

และงานทะเบียน 

อ.อาคม สงเคราะห ์
ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.ชาญณรงค์ ศรทีรงเมอืง 
   ผู้อ านวยการกองกลาง 

  อ.ไสว เทศพันธ ์
ผู้อ านวยการกองคลัง 

     นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล  
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

น.ส.พัชราภรณ ์จันทรฉ์าย  
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

         อ.จิระวัฒน์ ใจออ่นนอ้ม  
ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากร 
                  นนทบุร ี

ผศ.สุรพล สังฆโสภณ 
       ผูอ้ านวยการกองบริหารทรัพยากร 

วาสุกร ี
 

อ.ปิติชน เป่ียมบริบูรณ ์
     ผูอ้ านวยการกองบริหารทรัพยากร 

สุพรรณบุร ี

อ.อนนท์ บูชาพันธ ์
ผู้อ านวยการกองพฒันานักศกึษา 

นางสาวมาล ีทวนทอง 
 ผู้อ านวยการส านกังานตรวจสอบ

ภายใน 

ผศ.ดร.เสนีย์    พวงยาณ ี
ผู้อ านวยการส านักคณุภาพการศึกษา 
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พันธกิจ   
การผลิตบัณฑติทีม่ีคุณภาพ 
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พันธกิจ  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนพันธกิจการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

โดยมีการจัดฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือบัณฑิตที่จบไปมีความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และส่งเสริมนักศึกษาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีการพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมการทดสอบความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่สากล โดยในปีการศึกษา พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยมีผล 
การด าเนินงาน ดังนี้ 

 

เพ่ือเป็นการตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัย คือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ เป็นคนดี  
มีความรู้ รักสู้งาน มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง การเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมต่างๆ ท าให้
นักศึกษามีประสบการณ์ก่อให้เกิดการพัฒนา รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอีกด้วย 
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1.หลักสูตรที่เปิดสอน 
           ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดการเรียนการสอน
ใน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  
 

ตารางที่ 1 แสดงหลักสูตรที่เปิดสอน  
 

  

ที่มา: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จ านวน 12 หลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีมีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จ านวน 41 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท    
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเมื่อจ าแนกตามคณะ 
พบว่า  
           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น 
หลักสู ตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสู ง  5  หลักสู ตรและระดับปริญญาตรี  8  หลักสู ตร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น 7 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 หลักสูตร และหลักสูตร
ปริญญาตรี 6 หลักสูตร  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 
17 หลักสูตร  โดยแบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 6 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 10 
หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งสิ้น 5 หลักสูตร  โดยเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทั้งสิ้น  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 9 หลักสูตร  
และปริญญาโท 1 หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 หลักสูตร  
เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 3 หลักสูตร   
  
 
  

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 5              8              -           13            
เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1              6              -           7              
บรหิารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 6              10            1              17            
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี -           5              -           5              
วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ -           9              1              10            
ศิลปศาสตร์ -           3              -           3              

รวม 12           41           2             55           

รวมคณะ ปวส ป.ตรี ป.โท
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2. จ านวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558  
            ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจ านวนนักศึกษาใหม่ 
4,624 คน มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนจ านวน 6 คณะ  ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยมีการรับนักศึกษาใน  
3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท การรับ
นักศึกษาแต่ละระดับมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
            2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระบบการรับเข้าศึกษา 2 วิธี คือ 
                 - รับตรง  เป็นการรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ 
                 - โควตา เป็นการรับนักเรียนจากการสรรหาโควตาให้กับโรงเรียนต่างๆ 
            2.2 ระดับปริญญาตรี มีระบบการเข้ารับศึกษา 3 วิธี คือ                
                 - รับตรง  เป็นการรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ 
                 - โควตา เป็นการรับนักเรียนจากการสรรหาโควตาให้กับโรงเรียนต่างๆ 
                 - การสอบคัดเลือกจากส่วนกลาง เป็นการคัดเลือกผ่านกระบวนการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ สกอ. 
            2.3 ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) มีระบบการเข้ารับศึกษา 1 วิธี คือ                
                 - รับตรง  เป็นการรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ 
  

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 จ าแนกตามคณะและศูนย์พื้นที่ 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

             ปีการศึกษา 2558 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามคณะ พบว่า คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคณะที่มีนักศึกษาเข้าใหม่มากที่สุด จ านวน 2,848 คน รองลงมาเป็นคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 665 คน จากนั้นเป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จ านวน 351 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 321 คน  
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 227 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 212 คน 
 
 
 

หนัตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณ
ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 34              -             153            164            351            
เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 321            -             -             -             321            
บรหิารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 339            1,561         256            692            2,848         
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 133            -             55              24              212            
วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ -             -             466            199            665            
ศิลปศาสตร์ 117            -             50              60              227            

รวม 944            1,561         980            1,139         4,624         

ศูนย์ รวมคณะ
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จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 เมื่อจ าแนกตามศูนย์ พบว่า 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีนักศึกษาใหม่  944 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม จ านวน 34 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 321 คน 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 339 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 133 คน  และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 117 คน  
            ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีนักศึกษาใหม่ 1,561 คน เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น  

 ศูนย์นนทบุรี มีนักศึกษาใหม่ 980 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 
153 คน  คณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 256 คน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 55 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 466 คน และ
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 50 คน  

 ศูนย์สุพรรณบุรี มีนักศึกษาใหม่  1,139 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จ านวน 164 คน  คณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 692 คน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 24 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 
199 คน และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 60 คน  

 

3. จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น  
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น จ าแนกตามคณะและศูนย์พื้นที่  

ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

          ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีนักศึกษาทั้งสิ้น 12,066 คน               
สามารถจ าแนกเป็นคณะได้ดังนี้  
           คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีนักศึกษาทั้งสิ้นมากที่สุด จ านวน 6,544 คน 
รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 1,987 คน คณะคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม จ านวน 1,172 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 923 คน 
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 757 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 683 คน 
 
 
  

หนัตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณ นครสวรรค์
ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 82            -              440          650          -          1,172       
เทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 923          -              -          -          -          923          
บรหิารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 765          3,664       576          1,536       3             6,544       
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 389         17           186         91           -          683         
วศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ -              -              1,347       640          -          1,987       
ศิลปศาสตร์ 371          -              133          253          -          757          

รวม 2,530       3,681       2,682       3,170       3             12,066     

คณะ รวม
ศูนย์
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           เมื่อจ าแนกตามศูนย์พ้ืนที่ จะพบว่า  
          - ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีนักศึกษาทั้งสิ้น 2,530 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม จ านวน 82 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 923 คน 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 765 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 389 คน และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 371 คน  
 - ศูนยพ์ระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีนักศึกษาทั้งสิ้น 3,681 คน เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3,664 คน คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 คน   

- ศูนย์นนทบุรี มีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 2,682 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จ านวน 440 คน  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 576 คน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 186 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 1,347 คน 
และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 133 คน  

- ศูนย์สุพรรณบุรี มีนักศึกษาทั้งสิ้น  3,170 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
จ านวน 650 คน  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1,536 คน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 91 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 640 คน  
และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 253 คน  

- ศูนย์นครสวรรค์ มีนักศึกษาทั้งสิ้น  3 คน เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 3 คน 
 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษา   
   ตารางที่ 4  แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา 

      ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

ปีการศึกษา 2557 มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 2,643 คน โดยในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงมีผู้ส าเร็จการศึกษา 183 คน ระดับปริญญาตรีมีผู้ส าเร็จการศึกษา 2,447 คน และใน
ระดับปริญญาโทมีผู้ส าเร็จการศึกษา 13 คน ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 เมื่อแบ่งตามคณะ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

  

คณะ ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม             44            253             -              297

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร             34            128             -              162

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ            105          1,436             -            1,541
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี             -              169             -              169

คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์             -              362               3            365

คณะศิลปศาสตร์             -               99             -               99

วทิยาลัยการจัดการ             -               -               10             10

รวม            183          2,447             13          2,643
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 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 297 คน เป็นผู้จบการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจ านวน 44 คน และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 253 คน  

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 162 คน  
เป็นผู้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงจ านวน 34 คน และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 128 คน  

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 1,541 คน 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จ านวน 105 คน และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,436 คน  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 169 คน เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในระดับปริญญาตรีทั้งหมด  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 365 คน 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จ านวน 362 คน  และผู้ส าเร็จในระดับปริญญาโท จ านวน 3 คน  
 คณะศิลปศาสตร์  มีผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 99 คน  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมด    
 วิทยาลัยการจัดการ  มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 16 คน เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 
 

5. สหกิจศึกษา (Cooperative Education)     
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิได้มีการบูรณาการการท างานกับ
การเรียนการสอนในรูปแบบ  สหกิจศึกษา 
เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการ
สอน ในสถานศึ กษาสลั บกั บการ ไปหา
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง  
ณ สถานประกอบการ โดยการสอนแบบ 
สหกิจศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์ คือ เป็นการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการ

พัฒนาอาชีพ เสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการท างานรวมทั้งเพ่ิมเติม
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาและยังเปิดโอกาสให้สถาน
ประกอบการทั้งภาคเอกชน  และภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต นอกจากนี้ยังท าให้
เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น  ประโยชน์ของสหกิจศึกษานั้นมีประโยชน์ทั้งต่อตัวนักศึกษาเองและต่อ
สถาบันการศึกษา ประโยชน์ต่อนักศึกษา คือ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์วิชาชีพตรงตามสาขาวิชา
ที่เรียน ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา คือ ก่อเกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับสถานประกอบการ  
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ตารางที่ 5  แสดงจ านวนนักศึกษาท่ีสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 

 
 

          ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่เป็นสหกิจศึกษา1,297 คน โดยนักศึกษาสหกิจศึกษาของ     
ปีการศึกษา 2558 นั้นมีทั้งภาคปกติและภาคสมทบและมีท้ังภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดยแยก
เป็นแต่ละคณะดังต่อไปนี้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 57 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร 55 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 596 คน คณะวิทยาศาสตร์ 
132 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 333 คน และคณะศิลปศาสตร์ 124 คน  
 

ประมวลภาพโครงการการ/กิจกรรมภายใต้พันธกิจผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี             
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยจัดโครงการต่างๆที่เป็นการสนับสนุน           
ให้นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตนักปฏิบัติ(สมรรถนะ IT, ภาษาอังกฤษ), โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ, โครงการ
ทดสอบความสามารถด้าน IT, โครงการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, โครงการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ   
แก่นักศึกษา, โครงการสรรหาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพจากสถานประกอบการและ
โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น              

              

ภาคปกติ ภาคสมทบ รวม ภาคปกติ ภาคสมทบ รวม
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 32            32            25            -           25            57            
เทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 55            55            -           -           -           55            
บริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศ 572          572          24            -           24            596          
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49            49            83            -           83            132          
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ 259          259          74            -           74            333          
ศิลปศาสตร์ 124          124          -           -           -           124          

รวม 1,091        -           1,091        206          -           206          1,297        

รวมทัง้สิ้นคณะ เทอม 1 เทอม 2
สหกิจศึกษา
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษา 
มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยส่งเสริม
นักศึกษาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ, ด้านศิลปวัฒนธรรม จัดเวทีต่างๆนักศึกษาได้แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม 
ด้านสุขภาพ/การกีฬา มีสนามกีฬาและสถานที่นันทนาการให้นักศึกษาได้ออกก าลั งกาย  
ด้านความสามารถเชิงวิชาการ มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน  
ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์  ส่ ง เสริมให้นักศึกษาท าป ระโยชน์ เ พ่ือส่วนรวม จิตอาสาต่างๆ 
ด้านสวัสดิการ มีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับหอพัก การประกันอุบัติเหตุและทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
          นอกจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
นักศึกษาในส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดแล้ว ยังมี
กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยที่หน่วยงานอ่ืนจัด มี
ทั้งกิจกรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ  โดยนักศึกษาได้ เข้ าร่ วม
กิจกรรมและสามารถน ารางวัลและชื่อเสียงมาสู่
มหาวิทยาลัย เช่น                                                                                           
           นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
จากการเข้าร่วมการประกวดสวนหย่อมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย, 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  3 ในการ
แข่งขันคอนกรีตมวลเบา ครั้งที่ 9 
           

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการ เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศใน
การเข้าร่วมกิจกรรมประกวด ประกวดสุดยอด
ภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
            

นั กศึ กษ าคณะบริ ห า ร ธุ ร กิ จ แล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมงานประชุมวิชาการระดับ ป.ตรี  ด้าน
คอมพิวเตอร์ ภูมิภาคอาเซียน (AUCC 2015)       
           นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ได้รางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมโครงการค่าย
เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ, ได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้
งานสืบสานพระราชด าริ, ได้รับรางวัลจากการ
เข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงโครงการ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
          นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่สอง ในการประกวดแข่งขัน
ทางศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดก
ไทย เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ขยายความร่วมมือเพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมมือ

ทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2557–30 กันยายน 2558) รวมทั้งสิ้น 11 
ฉบับ โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาภายในประเทศ จ านวน 5 ฉบับ และความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จ านวน 6 ฉบับ ทวีปเอเชีย 1 ฉบับ ได้แก่ประเทศ
เกาหลีใต้ และภูมิภาคอาเซียน 5 ฉบับ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4 ฉบับ และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 ฉบับ ดังนี้  

 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประเทศ  
New Technology Training Center 
of Korea Polytechnics 

เกาหลีใต้ 

Bogor Agricultural University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
Universitas Padjadjaran สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
Universitas Bakrie Faculty of Engineering                    
and Computetur Science 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

Universitas Bakrie สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
Lao-German Technical College สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 

 

Korea Indonesia Laos 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมให้การต้อนรับผู้แทนจาก
สถาบันการศึกษา ที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ และการเยี่ยมเยียนสถาบันการศึกษาและองค์กร
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Gyeongsang National University 
(GNU) ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการภายใต้ชื่อ  International Symposium on the Fusion 
Technologies ครั้งที่ 3 (ISFT 2014) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 - 3 สิงหาคม 2557 โดยจัด
ขึ้น ณ New Technology Training Center of Korea Polytechnics (NTC) ประเทศเกาหลีใต้ โดย
มีผู้ เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  10 ประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 111 ท่าน ซึ่งมีผู้บริหาร นักวิจัย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ 13 ท่าน เข้าร่วมโครงการ และได้มีการลง
นามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง RUS & NTC และภายในการจัดงานครั้งนี้  อาจารย์เฉลียว เกตุแก้ว  
ได้รับ Excellence Paper Award 
 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ 
Bogor Agricultural University หรือ IPB (Institut Pertanian Boghor) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยเป็นมหาวิทยาลัย  ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตรที่ใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดในประเทศ โดยมี  research area 5 ด้าน ได้แก่  1) Food 2) Energy 3) Poverty 
reduction 4) Ecology and environment 5) Biomedicines เกี่ยวกับการร่วมมือในด้านงานวิจัย 
การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
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คณะ เท ค โ น โ ลยี ก า ร เ กษ ตร แล ะ
อุตสาหกรรมเกษตร ได้เจราจาความร่วมมือทาง
วิ ช า ก า ร กั บ  Universitas Padjadjaran  
หรือ Unpad ในวันที่  26 สิงหาคม 2557  
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยมีการ
เรียนการสอนทั้งหมด  17 คณะ  โดยได้เข้าร่วม
เจรจาทางวิชาการ จ านวน 4 คณะ ได้แก่ 1) 
Faculty of Agriculture 2) Faculty of Animal 
Husbandry 3) Faculty of Fisheries 4) Faculty 
of Agriculture Industrial Technology ซึ่ งทาง 
Unpad  มีความยินดีที่จะร่วมมือทางวิชาการ
ในด้านงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ใ น ด้ า น  Faculty of Agriculture แ ล ะ 
Faculty of Fisheries โ ด ย มี ค ว า ม ส น ใ จ
เกี่ยวกับ sweet potatoes และพืชผักเมือง
หนาว และได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ
ในข้อตกลงทางวิชาการร่วมกัน  
 

 
 

 คณะเทคโนโลยี การ เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร ได้เจราจาความร่วมมือทาง
วิชาการกับ Universitas Bakrie   ในวันที่ 27 
สิงหาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน 2 คณะ ได้แก่ 

1) Faculty of Engineering 2) Faculty food 
science and Technology โดยมหาวิทยาลัย 
มีนโยบายในการเรียนการสอนเพ่ือสร้าง
นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ มีศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจ แล้วผลักดันให้เป็นผู้ประกอบการ โดยมี
การคัดเลือกและให้ทุนกับนักศึกษา   
 

 
 

ศู น ย์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ม่ พิ ม พ์  ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัด
โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในอาเซียนและสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันเทคนิคลาว-เยอรมัน Lao-German 
Technical College ในวันที่ 7 - 9 กันยายน 2557 ณ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยการลง
นามความร่วมมือทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยน
ความรู้  ระหว่าง รองศาสตราจารน์นภัทร  วัจน
เทพินทร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ และ Mr.Somlith Virivong ผู้อ านวยการสถาบัน
เทคนิคลาว-เยอรมันพร้อมด้วย รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ  
รองอธิการบดี อ.อนุรักษ์  เมฆพะโยม  ผู้ช่วยอธิการบดี   
และคุณสัญชัย  นันทกิจโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เทค เอ็นซี จ ากัด ร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พัชระ  กัญจนกาญจน์  ให้ความรู้แก่อาจารย์
ผู้สอนด้าน CNC   
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พันธกิจ 
การสร้างงานวจิัยนวัตกรรม 
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พันธกิจ : การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม 
งานวิจัยเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นที่จะพัฒนานักวิจัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยหรือ
สร้างนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ และเพ่ือน าไปสู่การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ทั้งในภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการปรับทิศทางการวิจัยไปสู่การบูรณาการเชิงพื้นที่ 
และบูรณาการกับผู้ใช้ประโยชน์ที่สามารถตอบจุดเน้นของมหาวิทยาลัย โดยในแต่ละปีจะมีเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้   กองทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและงบประมาณจากภายนอก  
 

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
 

ในปี พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น  37,453,500.00 บาท  แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย 
22,793,100.00 บาท เป็นโครงการวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวนเงิน 7,978,000.00 บาท 
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ จ านวน 14,815,100.00 บาท งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
จ านวน 268,400.00 บาท กองทุนสนับสนุนงานวิจัย 11,147,000.00 บาท  และงบภายนอก 
3,245,000.00 บาท  มหาวิทยาลัยมีจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตี พิมพ์ เผยแพร่  
ในระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 141 เรื่อง แบ่งเป็นระดับชาติ จ านวน 74 เรื่อง ระดับนานาชาติ
จ านวน 67 เรื่อง  และมีจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 25 เรื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

61%
1%

30%
8%

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณรายจ่าย   22,793,100.00 บาท งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ 268,400.00 บาท

กองทุนสนับสนนุงานวิจัย   11,147,000.00 บาท งบภายนอก  3,245,000.00 บาท
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ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ http://research.rmutsb.ac.th/เพ่ือใช้ประมวลผล 
และให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้ในการวางแผนการพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย ซึ่งได้น า
ข้อมูลงานวิจัยเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย และในปีงบประมาณ 2559 ได้ทดลองใช้ระบบ
ฐานข้อมูลบริหารงานวิจัยด าเนินการเบิกจ่ายเงินงานวิจัย 

 

 
ประมวลภาพโครงการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้พันธกิจการสร้างงานวิจัยนวัตกรรม 

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรบรรยาย 

  
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://research.rmutsb.ac.th/เพื่อใช้ประมวลผล
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการด าเนินโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณา
การโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมีการเสวนา
ด าเนินการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาด เพื่อให้นักวิจัยได้หาโจทย์วิจัยเพ่ือให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพิจารณาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ ใช้ประโยชน์เป็น
ส าคัญ 

 

 
ผลงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยส่งเสริมและมุ่งเน้นสร้างงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ สามารถน าไป
พัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
อาทิเช่น เครื่องแหวกร่องต้นข้าว มทรส. ได้มอบเครื่องนี้ ให้แก่ เกษตรกร ต.ปลายกัด อ.บางซ้าย  
จ.พระนครศรีอยุธยา สามารถแหวกร่องต้นข้าวโดยไม่ได้รับความเสียหาย  เครื่องสีข้าวสารขนาดเล็ก
แบบหยอดเหรียญ  เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและง่ายต่อการใช้งาน 
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มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนได้น างานวิจัยที่แล้วเสร็จออกไปตีพิมพ์เผยแพร่เพ่ือเป็น
ผลงาน รวมทั้งหมด 141 เรื่อง แบ่งเป็นตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
จ านวน 74 เรื่อง  ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 67 เรื่อง จ านวน
ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 25 ผลงาน น าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ จ านวน 23 ผลงาน น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
จ านวน 2 ผลงาน ซึ่งหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
ได้แก่ 1) บริษัทชุมแสง 2) ภูมิพัฒน์ฟาร์ม จ.นครนายก 3) บางปะกง
ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา 4) บริษัทเอลเว่ ประเทศไทยจ ากัด 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้จัดประชุมหารือการส่งผลงานวิจัยนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  ร่วมกันทุกคณะ  เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 7 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6  
ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ในเดือนกันยายน 2558 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ   
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้การจัดนิทรรศการเป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยของแผนที่วางไว้ 

และยังมีการเข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
ประจ าปี 2558 จัดโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  เพ่ือให้นักวิชาการได้มีเวที 
ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ  และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์ด้านวิชาการ และด้านการวิจัย และน าผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุม
วิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป   
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พันธกิจ 
บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
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พันธกิจ : บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
งบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้สนับสนุนเงินในการขับเคลื่อนพันธกิจบริการ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม วงเงินรวมทั้งสิ้น 7,273,850.00 บาท 
จ านวน 89 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายจ านวน 61 โครงการ วงเงิน 6,000,000.00 บาท 
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 28 โครงการ วงเงิน 1,273,850.00 บาท เพ่ือส่งเสริม 
การเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร 
ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้มี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่จะน าวิชาชีพและเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ชุมชน  จึงท าให้เกิดโครงการบริการวิชาการ
ที่หลากหลายรูปแบบ จากการด าเนินโครงการร่วมกัน  6 คณะ  ประกอบด้วย  คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม , คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร , คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคณะศิลปศาสตร์   โดยครอบคลุมพ้ืนที่ จ านวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,จังหวัด
สุพรรณบุรี   โดยมีงบประมาณจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย สรุปพ้ืนที่ให้บริการวิชาการในภาพรวม
ทั้งหมดมีการให้บริการ รวมจ านวนพ้ืนที่การให้บริการทั้งสิ้น  จ านวน 13  จังหวัด  โดยแบ่งตามภาค
พ้ืนที่การให้บริการวิชาการดังนี้ 

- ภาคเหนือ  จ านวน   1  จังหวัด 
- ภาคกลาง  จ านวน  7  จังหวัด 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน  4 จังหวัด 
- ภาคตะวันออก   จ านวน 1  จังหวัด  
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ระบบการท างานบริการวิชาการ “วิชาการเพื่อสังคม” (Socially Engaged Scholarship) 
 

 
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ประมวลภาพโครงการการ/กิจกรรมภายใต้พันธกิจบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มีบุคคลากรผู้ให้องค์ความรู้และการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาสังคมและชุมชน   และมีบุคลากรผู้ให้องค์ความรู้ในการถ่ายทอดเพ่ือน ามาใช้ในการ
พัฒนาและเสริมสร้างชีวิต สังคม  และชุมชน  จ านวนรวมทั้งสิ้น 113 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 36 คน  
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 74 คน  พนักงานราชการ 1 คน  และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 คน 
 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพ่ือจัดบริการทางวิชาการ 
หลังจากไปให้บริการวิชาการ ดั งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลพระขาว  เทศบาลต าบล  
มหาพราหมณ์  องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแค  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  เทศบาลต าบลวิเศษไชยชาญ 
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 มหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนโดยการน าเสนอองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความ
เชี่ยวชาญอยู่แล้ว โดยการน าองค์ความรู้ถ่ายทอดให้แก่ชุมชนสามารถน ามาประกอบเป็นอาชีพ  
ในปีการศกึษา 2558 มีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนและสังคมเป็นจ านวนทั้งสิ้น  28  อาชีพ อาทเิช่น 
การปลูกพืชไม่ใช้ดิน การท าซาลาเปา,แหนม น้ านมข้าวโพด,โยเกริต์,นมเปรี้ยว,เต้าฮวยและวุ้นนมสด ท าเทียน
หอมสปา ปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ าหมักสมุนไพร โดยมีการส่งเสริมพ้ืนที่โดยรอบของมหาวิทยาลัย   
โดยใช้หลักพันธกิจชุมชนและสังคมเป็นในการด าเนินงาน  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น   
มีการจัดท าโครงการเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ดังนี้  
 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  โครงการคลินิกเทคโนโลยี   
ร่วมกับเทศบาลต าบลท่าหลวง  จัดโครงการปลูกพืช 
ไม่ใช้ดิน  เ พ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนา
เทคโนโลยีแก่ชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 
60 คน  สภาพพ้ืนที่ โดยรวมปัญหาที่ จะประสบ 
อยู่ตลอด คือ  ปัญหาเรื่องน้ าท่วม  ซึ่งเป็นพ้ืนที่อยู่ ใกล้
แม่น้ าจึงเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ าทุกปี  และหลังจาก
การอบรมทางโครงการคลินิกเทคโนโลยี  ได้ติดตาม

ความส าเร็จของโครงการ ซึ่งถือได้ว่ามีผู้น าเอาความรู้ที่ถ่ายทอดได้น าไปต่อยอดและพัฒนาเป็นอาชีพ 
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน จากการส ารวจและลงสัมภาษณ์ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้น   
ได้น าเอาความรู้ไปพัฒนาในอาชีพของตนเอง โดยเอาความรู้นี้ไปปลูกเป็นพืชไม่ใช้ดินและมีการขาย
สินค้าเป็นลักษณะผักสลัด  และผู้สนใจมาซื้อสินค้าและสั่งจองไว้ล่วงเพราะเป็นสินค้าท่ีสด และสะอาด 
ซึ่งช่องทางการขายจะมีคนมาซื้อที่บ้าน ซึ่งสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณเดือนละ 
2,000-3,000 ต่อเดือน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  วาสุกรี  ได้จัด
โครงการอบรมสาธิตและทดลองการผลิตอิฐก่อสร้างสามัญแบบไม่เผาร่วมกับชุมชนต าบลพระขาว  
อ าเภอบางบาล  จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงส ารวจบริบทความต้องการของชุมชน  
ณ วันที่ 29 เมษายน 2558  ดังนี้      
 1. จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน จ านวน 360 ชุด  
 2. ด าเนินการเก็บข้อมูลและลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยความร่วมมือจากชุมชน โรงเรียน 
ในชุมชน หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้เสียที่อาศัยอยู่ต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยชุมชนมีปัญหามลภาวะทางอากาศจากการท าอิฐ” ณ ชุมชนต าบล 
พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อการผลิตอิฐแบบเผา  
กับการผลิตอิฐแบบไม่เผาว่า มีความแตกต่างกันอย่างไร และสาธิตถึงกระบวนการผลิต ในขั้นตอน
ต่างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และการรักษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน 
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ในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส
เป็นโครงการที่สนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลการเกษตร การบริการตัดผม และการมอบรถเข็นคนพิการให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส 
เพ่ือสนับสนุนให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน ดังนั้นโครงการการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิ
พระดาบสจะท าให้คณะผู้ด าเนินงานตลอดจนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้มีจิตส านึกในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมและได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้ด าเนินงานบริการซ่อมเครื่องจักรกล 
507 ราย บริการตัดผม 413 ราย มอบรถเข็นแก่ผู้พิการ 52 ราย 
     
  
  
 
 
 
 
 

ในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้จัดท าบันทึกความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้ความร่วมมือในการบริการวิชาการด้านวิชาการ งานวิจัย และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยบันทึกความร่วมมือการบริการวิชาการ การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม มีการด าเนิน
โครงการอบรมสาธิตและทดลองการผลิตอิฐก่อสร้างสามัญแบบไม่เผา ณ ชุมชนต าบลพระขาว  
อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อการผลิตอิฐแบบเผา กับการผลิต
อิฐแบบไม่เผาว่า มีความแตกต่างกันอย่างไร และสาธิตถึงกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการ และการรักษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน และมีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ทั้งสามเรื่องท าให้กลุ่มแม่บ้านต าบลบ้านแค อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ิมพูนทักษะในการสร้างอาชีพรายได้อีก 2 อาชีพ และมีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้
รูปลักษณ์เป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น ซึ่งผลการประเมินการด าเนินโครงการ ในด้านผลผลิต
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนด้านผลลัพธ์มีผลกระทบที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มแม่บ้านต าบลบ้านแค
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ยังต้องปรับปรุงส่งเสริมด้านคุณภาพผลผลิตและการตลาดต่อไปในอนาคต 
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พันธกิจ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจ : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ด้วยตระหนักถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้
ทางศิลปวัฒนธรรมไทย ในรูปกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งสอดแทรกและบูรณาการด้านการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาลโดยการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก   

มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนเงินในการขับเคลื่อนพันธกิจการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 3,729,830.00 บาท จ านวน 55 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย
จ านวน 36 โครงการ วงเงิน 2,500,000.00 บาท งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 19 โครงการ 
วงเงิน 1,229,830.00 บาท และในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตาม
พันธกิจหลักและเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยมีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้  

 

ประมวลภาพโครงการการ/กิจกรรมภายใต้พันธกิจการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการสร้างจิตส านึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและตระหนักในความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น้อมใจถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ น าโดยอธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกล่าวถวายพระพรฯ และพิธีวางพานพุ่มถวายราช
สักการะพร้อมทั้งเปิดกรวยดอกไม้ และร่วมกันปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่
แห่งชาติ แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพ่ือถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 
พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ มีผู้เข้าร่วม 732 คน  
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โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง  

โดยอธิการบดีเป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ภายในงาน   มีกิจกรรมประกวด  นางนพมาศ นางนพมาศจ าแลง ร าวงย้อนยุค และร้านค้าต่าง ๆ 
มากมาย โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานเป็นจ านวนมาก โดยกองกลาง  
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี และกองบริหารทรัพยากรสุพรรรบุรี ร่วม
จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2558 “ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
สืบสานประเพณีลอยกระทง” โดยภายในงานมีการจัดการประกวดกระทงประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
“ดาวรุ่งลูกทุ่งสุวรรณภูมิ”ประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2557 
และร่วมการจัดท ากระทงที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ มีผู้เข้าร่วม 977 คน 

 

 
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 

88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จึงนับเป็นโอกาสมหามงคลที่เหล่าพสกนิกรจะได้แสดงความกตัญญู
กตเวที ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ แด่พระองค์ที่
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อประเทศชาติและประชาชน โดยกองกลาง กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี และกองบริหารทรัพยากรสุพรรรบุรี ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัย
มงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ ได้จัด
ถวายเครื่องราชสักการะและน ากล่าวถวายพระพรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 
พ.ศ.2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ มีผู้เข้าร่วม 829 คน  
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดพิธีท าบุญ สรงน้ าพระ รดน้ าข้อพร 

ประจ าปี 2558 เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี
เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมกิจกรรม
อย่างพร้อมเพรียง  พร้อมกันนี้ยังมีการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน พ.ศ.2558  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ มีผู้เข้าร่วม 950  คน  

 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับโคมเทียนและเทียนพระราชทาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้ารับโคมเทียนและเทียนพรรษา

พระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงพระกรุณาโปรด
ให้ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพ่ือน าไปถวาย ณ อุโบสถวัดวัง 
ต.บางระก า อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และมีการจัดกิจกรรม 
ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในชุมชนพ้ืนที่ในจังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา  
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ 22,28 
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่  มีผู้เข้าร่วม 670 คน  
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ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ   
มหาวิทยาลัยส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอ่ืนๆ  

เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่จะผลักดันให้การด าเนินงานสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ และมีโครงการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ โครงการศึกษาและสืบทอดศิลปะการ
ปั้นหม้อตาลร่วมกับชุมชนเกาะเกร็ด และโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผลิตมีดอรัญญิก 
ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการศึกษาดูงานและน า
ความรู้ที่เรียนมาใช้ปฏิบัติจริง เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา วิธีการ และความตระหนักในศิลปวัฒนธรรม 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วม 42 คน 
 

 

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นสาละอินเดีย ต้นไม้ใน
พุทธประวัติ ณ บริเวณสวนธรรมรวมใจระลึกโปรดเกล้าฯ และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่
พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา 
เนื่องจากเป็นวันที่เกิด  3 เหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบ
กันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์  
3 ประการ ได้แก่ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ และปรินิพพาน ดับสังขาร
ไม่กลับมาเกิด สร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป เป็นการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้า อาคารศรีพิทยาคาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางจัก  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

และชาวบ้านชุมชนวัดบางจักเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2558 โดยมี นายมีชัย ฤชุพันธ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 2 แห่ง เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  รองศาสตราจารย์พงศ์  หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ได้ร่วมท าบุญในครั้งนี้  และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญอีกจ านวนมาก  เมื่อวันที่  7 
พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบางจัก ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง และร่วมท าบุญเพ่ือเป็น 
การส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป โดยบูรณาการกับพันธกิจด้านการบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักใน
ชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษา  
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พันธกิจ 
บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 
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คุณวุฒิการศึกษา จ านวน %

       ปริญญาเอก 86 14.24

       ปริญญาโท 469 77.65

       ปริญญาตรี 49 8.11

รวม 604 100.00

ต าแหน่วงทางวิชาการ จ านวน %

       รองศาสตราจารย์ 16 2.65

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 140 23.18

       อาจารย์ 448 74.17

รวม 604 100.00

ประเภท จ านวน %

      ข้าราชการ 27 5.00

      พนักงานมหาวิทยาลัย 255 47.22

      พนักงานราชการ 35 6.48

      ลูกจ้างประจ า 60 11.11

      ลูกจ้างชัว่คราว 163 30.19

รวม 540 100.00

พันธกิจ : บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีอาจารย์และบุคลากร 

ในมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 1,144 คน  แบ่งออกดังนี้  
 
บุคลากร  

อาจารย์ จ านวน 604 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 540 คน 
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งบประมาณ ได้รบัจดัสรร ใช้จา่ยจรงิ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 11,097,080.00           8,671,000.00             

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 255,636,160.91          247,030,183.90          

ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 6,850,514.50             6,703,785.81             

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 760,929,664.59          731,033,363.69          

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3,799,830.00             3,764,188.42             

ผลงานวิจัยเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 22,706,800.00           22,293,137.15           

ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 14,993,830.00           14,992,576.15           

งบกลาง 25,264,820.00           16,896,782.47           

รวม 1,101,278,700.00       1,051,385,017.59       

ประเภทรายได้ 2557 2558

รายได้จากการจัดการศึกษา  185,639,908.56         185,848,395.50

รายได้หรือผลประโยชน์จากการบริการ        721,673.35             2,459,122.00

รายได้หรือผลประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการ

ลงทนุ

   16,585,454.61           10,866,321.36

รายได้หรือผลประโยชน์ทีไ่ด้รับจาก

ทรัพย์สิน

     4,310,951.62             7,196,984.00

รายได้หรือผลประโยชน์จากการจ าหน่าย

ผลผลิต

       141,586.25             1,601,953.95

รายได้จากการบริจาค          20,000.00                 30,000.00

รายได้อืน่ ๆ      2,146,556.15             2,980,406.25

รวม 209,566,130.54 210,983,183.06        

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 

1,101,278,700.00 บาท และใช้จ่ายจริง 1,051,385,017.59 บาท 
 

รายรับจากงบประมาณเงินรายได้  
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2558 กับ ปีงบประมาณ 2557 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
งบประมาณรวม 
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งบประมาณ ได้รบัจดัสรร ใช้จา่ยจรงิ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,137,700.00       8,137,700.00       

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 194,753,251.90   199,995,711.23   

ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 5,459,074.50       5,459,074.50       

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 581,685,573.60   576,443,123.83   

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000.00       2,500,000.00       

ผลงานวิจัยเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 7,978,000.00       7,978,000.00       

ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 14,815,100.00     14,815,100.00     

รวม 815,328,700.00   815,328,709.56   

งบประมาณ ได้รบัจดัสรร ใช้จา่ยจรงิ

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,959,380.00             533,300.00                

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 60,882,909.01           47,034,472.67           

ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ 1,391,440.00             1,244,711.31             

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 179,244,090.99          154,590,239.86          

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1,299,830.00             1,264,188.42             

ผลงานวิจัยเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 14,728,800.00           14,315,137.15           

ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 178,730.00                177,476.15                

งบกลาง 25,264,820.00           16,896,782.47           

รวม 285,950,000.00         236,056,308.03         

งบประมาณแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบประมาณเงินรายได้ 
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การบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร  
การเงินและทรัพย์สิน 
 

ล าดับที ่ หมวดการบริหารงานมหาวิทยาลัย 

1 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 หมวดบริหารงานบุคคล 

2 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  

3 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดกิาร  

4 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘ 

5 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่๒) 

6 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่๓) 

7 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที ่๔) 

8 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์                                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์  

9 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร  

 หมวดการเงิน การคลัง 

10 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

11 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลยั 

12 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร 

13 ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 

14 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการออกแบบ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_administer/57-58/administer5802.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_person/58-59/person5801.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_administer/57-58/administer5801.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_person/58-59/person5802.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_person/58-59/person5804.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_person/58-59/person5805.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_person/58-59/person5806.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_person/58-59/person5807.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_person/58-59/person5807.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_person/58-59/person5808.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_financial/57-58/financial5801.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_financial/57-58/financial5802.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_financial/57-58/financial5803.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_financial/57-58/financial5803.pdf
https://www.rmutsb.ac.th/university_council/resolution/category_financial/57-58/financial5805.pdf
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หน่วย น  าหนัก

(ร้อยละ)

ผลการ

ด าเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง

น  าหนัก

60 4.0198

1 นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรับบาล ภารกจิหลักของ

กระทรวง/ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

ระดับ 15 3.6667 3.6667 0.5500

2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในตามพนัธกจิหลัก

ของสถาบันอดุมศึกษา

(45)

2.1 การผลิตบัณฑิต ระดับ 11.25 3.00 3.0000 0.3375

2.2 การวิจัย ระดับ 11.25 3.55 3.5500 0.3994

2.3 การบริการทางวิชาการ ระดับ 11.25 5.00 5.0000 0.5625

2.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ 11.25 5.00 5.0000 0.5625

10 3.1700

3 คุณภาพการให้บริการ ระดับ (10)

3.1 ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ระดับ 5 3.20 3.2000 0.1600

3.2 ความพงึพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอดุมศึกษา ระดับ 5 3.14 3.1400 0.1570

10 2.2240

4 การเบิจ่ายงบประมาณ (5)

4.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 2.5 46.94 1.0000 0.0250

4.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 2.5 89.50 1.7500 0.0438

5 การประหยัดพลังงาน ระดับ 5 3.0710 3.0710 0.1536

20 3.4800

6 ผลการปริมนคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหาร

จัดการ

ระดับ 20 3.48 3.4800 0.6960

น้ าหนักรวม 100 3.6473

การประเมินประสทิธิภาพ

การพัฒนาสถาบัน

คะแนนรวม

ตัวชี วัดการปฏิบัติราชการ

มิติภายนอก
การประเมินประสทิธิผล

การประเมินคุณภาพ

มิติภายใน

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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ผลการประเมนิ

ตัวบ่งชี I P O คะแนน

เฉล่ีย

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง

2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี

4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก

1. การผลิตบัณฑิต 5 1.98 4.50 2.88 3.17 พอใช้

2. การวิจัย 3 3.81 5.00 2.56 3.79 ดี

3. การบริการวิชาการ 1 5.00 5.00 ดีมาก

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 5.00 5.00 ดีมาก

5. การบริหารจัดการ 3 5.00 4.03 4.68 ดีมาก

รวม 13 2.59 4.86 3.16 3.94 ดี

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก พอใช้

คะแนนการประเมนิเฉล่ีย

องค์ประกอบคุณภาพ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (Sels-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2558 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ด าเนินการครบทั้ง 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีได้ค่าคะแนน 
3.94 มีองค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดกาi 
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ประมวลภาพโครงการการ/กิจกรรมภายใต้พันธกิจบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ 

เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าข้ึน เพื่อแสดงข้อมูลลงเวลา
การปฏิบัติงานในวันท าการปัจจุบันจากการสแกนลายนิ้วมือของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาด้านกายภาพ และสภาพแวดล้อม 
 

อ่างเก็บน้ าโครงการเเก้มลิง  
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
(เขต 2) อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
ในพื้นที่ศูนย์สุพรรณบุรี   โดย
ไ ด้ รั บ พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

เงิน จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้เเก่มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าโครงการเเก้มลิง 
ในพื้นที่ศูนย์สุพรรณบุรี  เพื่อเป็นเเหล่งน้ าให้เเก่ชุมชนและมหาวิทยาลัย และเพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
เป็นต้นเเบบในการบริหารจัดการน้ าในชุมชน ตลอดจนเป็นเเหล่งศึกษาเรียนรู้ให้เเก่ชุมชน 
 
 
โครงการปลูกมะม่วงเกษตรครัวเรือน         
คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ
ร่วมกันปลูกต้นมะม่วงในสวนเกษตรครัวเรือน 
เพื่อให้ เกิดความร่มรื่น สวยงามและเกิด
ผลประโยชน์ พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานได้มี
ส่วนร่วมในการท าสวนเกษตรครัวเรือน บริเวณ
บ้านพักรับรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 
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ที่ปรึกษา 
  ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี 
  รศ.ดร.สุรชัย  มัจฉาชีพ  รองอธิการบดี 
  ผศ.ดร.ศิริกุล  คล่องค านวณการ  รองอธิการบดี 
  รศ.สหายพล  มีชูนึก   รองอธิการบดี 
  ผศ.สุวิทย์  วงศ์ยืน   รองอธิการบดี 
  นายพงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ  รองอธิการบดี 
  รศ.ระวีวรรณ  สุวรรณศร  รองอธิการบดี 
  รศ.ดวงฤด ี  ศุภติมัสโร  รองอธิการบดี 
  ผศ.อภิชาติ  พรหมโชติ  รองอธิการบดี 
  รศ.ดร.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
  ผศ.กฤษฎี   สุขฉายี   ผู้ช่วยอธิการบดี 
  นางชลอ   หนูอินทร์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
  ดร.อนุรักษ ์  เมฆพะโยม  ผู้ช่วยอธิการบดี 
  ผศ.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
  ดร.ศศิกานต์  สุวรรณประทีป  ผู้ช่วยอธิการบดี 
                     นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
  
 คณะผู้จัดท า  
  นางสาวรัชชนันท์  ดีมาก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  นางสาวชิดชนก  นิลพลับ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  นางสาวศิระยา  กรีพัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  นางสาวธารารัตน์  สุขไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  
 ขอขอบคุณ 
  คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง/ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและภาพประกอบ  
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