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ภาคผนวก



 

สารจากอธิการบด ี

 

รายงานประจําป 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

เปนรายงานที่มหาวิทยาลัยรวบรวมผลงานและความกาวหนาในการดําเนินงาน 

โดยการประมวลสรุปผลตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

5 พันธกิจ คือ 1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติ   

2.สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคม และขีดความสามารถ 

ในการแขงขันของประเทศ 3. ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

4. สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ 5. อนุรักษสิ่งแวดลอมและเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร

จัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 

สําหรับชวงปงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมุงเนนการพัฒนางานเพื่อการบริหารงานเชิงรุก  

แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือกาวหนาไปสู 

ความเปนเลิศทางวิชาการและงานวิจัย และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหม ี

ความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ กองนโยบายและแผนรวมถึงคณะผูบริหาร หัวหนาหนวยงานตาง ๆ  

คณาจารย และเจาหนาที่ ที่ไดจัดทํารายงานฉบับนี ้รวมสรางสรรคผลงานในรอบป 2561 ที่ผานมา ดังปรากฏ

อยูในรายงานและหวังวารายงานประจําปฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการวางแผนและการขยายผล 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดจนการเผยแพรตอสังคมสืบไป 
 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยไพศาล  บุรินทรวัฒนา) 

                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

แตเดิมพ้ืนที่จัดการศึกษา จํานวน 3 แหงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

เปนวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ประกอบดวย วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยพณิชยการ

พระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุร ี

- ป พ.ศ. 2520 ไดมีพระราชบัญญัติโอนกิจการบางสวนของกรมอาชีวศึกษาไปเปนของวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษารวม 28 แหง ซึ่งรวมวิทยาลัยทั้ง 3 แหง ดังกลาวดวย พรอมกันนี้รัฐมนตรี 

วาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาและตั้งเปน วิทยาเขต

ทั้ง 28 แหงในปเดียวกัน ดังนั้น วิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา 

และวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี จึงสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ซึ่งมีฐานะเปนกรมในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตป พ.ศ. 2520 เปนตนมา 

- ป พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อใหม 

วา “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

- ป พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

เฉพาะวิทยาเขตในสวนภูมิภาค รวม 17 วิทยาเขต  สงผลให ทั้ง 3 วิทยาเขตเปลี่ยนชื่อใหมเปน  วิทยาเขต

พระนครศรีอยุธยาหันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี และวิทยาเขตนนทบุรี ตามลําดับ  

- ป พ.ศ. 2538 ไดมีประกาศจัดตั้งวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 5 แหง  

คือวิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตศรีวิชัย  

นับเปนจุดเริ่มตนของการกอกําเนิด วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งเปนพื้นที่จัดการศึกษา แหงที่ 4 ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังที่กลาวไวขางตน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดขยายการศึกษาออกไป 

ในสวนภูมิภาคตาง ๆ จนถึง 35 วิทยาเขต รวมทั้ งมีศูนยกลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   

ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและมีการจัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี

และปริญญาตรี ในทุกวิทยาเขต 

 

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยชั้นนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยชีั้นสูง 

 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติ 

2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3 ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพหารบริการจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกําลังคนดานวิชาชีพ/ปฏิบัติการใหมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ 

ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2. เสริมสรางและพัฒนากําลังดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

3. พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

4. สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม 

5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได 

 

อัตลักษณนักศึกษา 

บัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน 

 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

แหลงเรียนรูทางวิชาชีพและเทคโนโลย ี

 

ตราสัญลกัษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

ประกอบดวย ดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองคพระมหากษัตริย รัชกาลท่ี 9  

อยูภายในวงกลม มีรูป ดอกบัว 8 กลีบ เหนือวงกลมมี เลข 9 และพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ  

ใตวงกลมมีแถบโคงรองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ดวงตราพระราชลัญจกร เลข 9 และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงมีพระมหากรุณาธิคุณ

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที ่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ใหเชิญพระราชลัญจกรประจําพระองคและพระมหาพิชัยมงกุฎเปนเครื่องหมายราชการ 

รูปดอกบัว 8 กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่กอใหเกิดปญญาแผขจร 

ไปทั่วสารทิศ 
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สีประจํามหาวิทยาลัย      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดสีทอง  

เปนสีประจํามหาวิทยาลัยตามความหมายของ สุวรรณภูมิ  

ซึ่งหมายถึง แผนดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ มั่งคั่ง 

เจริญรุงเรือง มีคาประดุจทองคาํ  

ที่มาของชื่อ "สุวรรณภูมิ" จากผลการศึกษาคนควาเรื่อง "สุวรรณภูมิ" โดยนักปราชญราชบัณฑิต 

ติดตอกันนานเกือบศตวรรษ ควรคาแกการสรุปไดวา เมื่อราวตนพุทธกาล มีดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งมีศูนยกลาง

อยูที่ลุมแมน้ําในภาคกลางของประเทศไทย เปนประตูแรกที่เปดรับอารยธรรมโลกภายนอกสูดินแดนสุวรรณภูมิ

จากผูคนที่มีจิตใจมุงหวังและเปดกวางดวยสันถวไมตรี วิถีสันติและสติปญญา ดังนั้นการนําชื่อ "สุวรรณภูมิ"  

มาเปนชื่อเฉพาะของมหาวิทยาลัย จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัย มีเขตพื้นที่จัดการศึกษาอยู

ใน 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งยังตั้งอยูในภาคกลางของประเทศไทย 

ขณะเดียวกัน ชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะเปนสื่อใหประชาคมท้ังหลายทราบวา 

มหาวิทยาลัย คือ แหลงรวมสรรพวิทยาการ ผูทรงคุณความรู ผูเขามาแสวงหาความรู และเปดรับองคความรู 

จากโลกภายนอกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางกวางขวาง ดวยไมตรีจิต สันติสุขและสติปญญาอยางแทจริง 

 

 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือกตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ  

เปนตนไมประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาล ยิ่งมีอายุยืนยาว 

ยิ่งมีคุณคา ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง กลิ่นหอมจรุงใจ จึงหมายความวา  

ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทน มีความดีงาม มีคุณคา ประดุจตนลีลาวดี

สุวรรณภูมิ นั่นเอง 
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โครงสรางองคกร 

 

หมายเหตุ :: *  สวนราชการที่จัดตัง้ข้ึนเปนการภายในโดยสภามหาวทิยาลัย 
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ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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ผูชวยอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบด ี
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คณบด(ีตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก กอง 
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ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก กอง(ตอ) 
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ขอมูลบุคลากร 

ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,179 คน จําแนก

ตามประเภทบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 676 คน คิดเปนรอยละ 57.34 และบุคลากรสายสนับสนุน     

จํานวน 503 คน คิดเปนรอยละ 42.66 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรวิชาการจําแนกตามหนวยงาน และประเภทบุคลากร 

 

ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามหนวยงาน และประเภทบุคลากร 
ขาราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจําเงินงบประมาณ ลูกจางเงินรายได พนักงานวิทยาลัยการจัดการ รวม

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม -                           13                            4                              -                           1                              -                           18                      

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร -                           12                            4                              3                              9                              -                           28                      

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ -                           26                            5                              -                           3                              -                           34                      

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -                           11                            5                              -                           1                              -                           17                      

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร -                           17                            1                              -                           -                           -                           18                      

คณะศิลปศาสตร -                           13                            3                              -                           -                           -                           16                      

สถาบนัวิจัยและพัฒนา -                           10                            1                              -                           -                           -                           11                      

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                              47                            -                           2                              1                              -                           51                      

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 1                              22                            2                              1                              -                           -                           26                      

- สํานักงานตรวจสอบภายใน 1                              4                              -                           -                           -                           -                           5                        

สํานักงานอธิการบดี 20                            185                           19                            34                            21                            -                           279                    

- กองกลาง 2                              33                            -                           8                              11                            -                           54                      

- กองคลัง 4                              28                            -                           1                              -                           -                           33                      

- กองนโยบายและแผน 1                              22                            -                           -                           -                           -                           23                      

- กองบริหารงานบุคคล 3                              20                            2                              -                           -                           -                           25                      

- กองพัฒนานักศึกษา 3                              17                            -                           -                           4                              -                           24                      

- กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 3                              19                            8                              11                            -                           -                           41                      

- กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 2                              19                            9                              3                              5                              -                           38                      

- กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 2                              21                            -                           11                            1                              -                           35                      

- สํานักงานคุณภาพการศึกษา -                           6                              -                           -                           -                           -                           6                        

23                            360                           44                            40                            36                            -                           503                    รวม

คณะ\ประเภทบคุลากร

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม

คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 66                  16                  2                    -                 84                  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 38                  28                  6                    -                 72                  

คณะบรหิารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 153                 41                  2                    -                 196                 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 96                  16                  1                    -                 113                 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 83                  24                  3                    -                 110                 

คณะศิลปศาสตร 88                  12                  1                    -                 101                 

รวม 524                 137                 15                  -                 676                 
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หลักสูตรที่เปดสอน 

           ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดการเรียนการสอน 

ใน 4 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับ

ปริญญาโท  

ตารางที่ 3 แสดงหลักสูตรที่เปดสอน จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา 

 
ขอมูลจาก : สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 ปการศึกษา 2561 จํานวนหลักสูตรที่ เปดสอนทั้ งสิ้น 47 หลักสูตร หลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรชั้นสูงมีการจัดการเรียนการสอน จํานวน 9 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการจัดการ

เรียนการสอน จํานวน 34 หลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอน     

จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโทมีการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 หลักสูตร     

เม่ือจําแนกตามคณะและระดับการศึกษา พบวาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอน 

ทั้งสิ้น 13 หลักสูตร โดยแบงเปน หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 4 หลักสูตร ปริญญาตรี 8 หลักสูตร  

และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร 

โดยแบงเปนหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตรและหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 10 หลักสูตร  

โดยแบงเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 5 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 

1 หลักสูตร  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 4 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรทีั้งหมด 

 

 

 

ครุศาสตรอุตสาหกรรม 4              8              1              -           13            

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร -           5              -           1              6              

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5              4              -           1              10            

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -           4              -           -           4              

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร -           10            -           1              11            

ศิลปศาสตร -           3              -           -           3              

รวม 9             34           1             3             47           

คณะ ปวส. ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท รวม
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คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร  

โดยแบงเปนหลักสูตรปริญญาตรี 10 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร  

คณะศิลปศาสตร มีการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรทีั้งหมด 

 

ขอมูลนักศึกษา 

1. จํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2561 

ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจํานวนนักศึกษาใหม 3,284 คน 

มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนจํานวน 6 คณะ ไดแก  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

คณะศิลปศาสตร  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการรับนักศึกษาใน 4 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท การรับนักศึกษาแตละระดับ มีหลักเกณฑดังตอไปนี ้

           - ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) มีระบบการรับเขาศึกษา 2 วิธี คือ รับตรง เปนการรับสมัคร

นักเรียนจากทั่วประเทศ และโควตา เปนการรับนักเรียนจากการสรรหาโควตาใหกับโรงเรียนตาง ๆ 

- ระดับปริญญาตรี มีระบบการเขารับศึกษา 3 วิธี คือ รับตรง  เปนการรับสมัครนักเรียน 

จากทั่วประเทศ โควตา เปนการรับนักเรียนจากการสรรหาโควตาใหกับโรงเรียนตาง ๆ และการสอบคัดเลือก

จากสวนกลาง เปนการคดัเลือกผานกระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของ สกอ. 

 - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีระบบการเขารับการศึกษา คือ รับสมัครผูที่จบการศึกษา 

ในระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศ 

- ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) มีระบบการเขารับศึกษา คือ รับสมัครผูที่จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีจากทั่วประเทศ 
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม ปการศกึษา 2561 จําแนกตามคณะและศูนยพ้ืนที่ 

 
ขอมูลจาก : สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักศึกษาใหม จําแนกตามคณะ พบวา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนคณะที่มีนักศึกษาเขาใหมมากที่สุด จํานวน 1,820 คน รองลงมาเปนคณะวิศวกรรมศาสตร 

และสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 640 คน จากนั้นเปนคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 354 คน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 189 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร     

จํานวน 157 คน และคณะศิลปศาสตร จํานวน 124 คน  

จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 เมื่อจําแนกตามศูนยพ้ืนที่ พบวาศูนยพระนครศรีอยุธยา 

หันตรา มีนักศึกษาใหม 678 คน เปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร          

จํานวน 157 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 287 คน คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน 118 คน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 56 คน และ             

คณะศิลปศาสตร จํานวน 60 คน 

ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  มีนักศึกษาใหม 928 คน เปนนักศึกษาคณะบริหารธุร กิจ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมด 

ศูนยนนทบุรี มีนักศึกษาใหม 793 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 94 คน   

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 220 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 51 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 389 คน และคณะศิลปศาสตร จํานวน 39 คน  

 ศูนยสุพรรณบุรี มีนักศึกษาใหม  885 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 260 คน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 385 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 20 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 195 คน และคณะศิลปศาสตร จํานวน 25 คน 

 

 

หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี

ครุศาสตรอุตสาหกรรม -            -            94             260           354           
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 157           -            -            -            157           
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 287           928           220           385           1,820        
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 118           -            51             20             189          
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 56             -            389           195           640           
ศิลปศาสตร 60             -            39             25             124           

รวม 678          928          793           885          3,284        

ศูนยพ้ืนท่ี
รวมคณะ
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2. จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น  

ตารางที่ 5 แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ปการศึกษา 2561 จําแนกตามคณะและศูนยพ้ืนที่  

ขอมูลจาก : สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีนักศึกษาทั้งสิ้น 11,615 คน  

จําแนกตามคณะ จะพบวา  

          คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีนักศึกษาทั้งสิ้นมากที่สุด จํานวน 5,945 คน รองลงมาคือ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 2,419 คน จากนั้นเปนคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

จํานวน 1,181 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 757 คน คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน 679 คน และคณะศิลปศาสตร จํานวน 634 คน 

 จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น ปการศึกษา 2561 เมื่อจําแนกตามศูนยพื้นที่ พบวา ศูนยพระนครศรีอยุธยา 

หันตรา มีนักศึกษาทั้ งสิ้น 2,354 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 26 คน                  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 757 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 718 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 426 คน คณะวิศวกรรมศาสตร        

และสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 104 คน และคณะศิลปศาสตร จํานวน 323 คน 

 ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีนักศึกษาทั้งสิ้น  3,038 คน เปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมด 

ศูนยนนทบุรี มีนักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 2,972 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

จํานวน 369 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 733 คน คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี จํานวน 172 คน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1,538 คน  

และคณะศิลปศาสตร จํานวน 160 คน  

หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี

ครุศาสตรอุตสาหกรรม 26            -           369          786          1,181       

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 757          -           -           -           757          

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 718          3,038        733          1,456        5,945       

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 426          -           172          81            679          

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 104          -           1,538        777          2,419       

ศิลปศาสตร 323          -           160          151          634          

รวม 2,354       3,038       2,972       3,251       11,615     

คณะ
ศูนยพ้ืนท่ี

รวม
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ศูนยสุพรรณบุรี มีนักศกึษาทั้งสิ้น  3,251 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 786 คน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1,456 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 81 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 777 คน และคณะศิลปศาสตร จํานวน 151 คน  

3. ผูสําเร็จการศึกษา   

ตารางที่ 6  แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะและศูนยพ้ืนที ่

 
ขอมูลจาก : สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ปการศึกษา 2560 มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 3,108 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศมีผูสําเร็จการศึกษามากที่สุด จํานวน 1,785 คน รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตรและ

สถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 382 คน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 346 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 240 คน คณะศิลปศาสตร จํานวน 206 คนและคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จํานวน 149 คน  

 จํานวนผูสําเร็จการศกึษา ปการศกึษา 2560 เมื่อจําแนกตามศนูยพ้ืนที่ พบวา ศูนยพระนครศรีอยุธยา

หันตรา มีผูสําเร็จการศึกษา 681 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 19 คน                 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 240 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวน 227 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 97 คนและคณะศิลปศาสตร จํานวน 

98  คน 

 ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีผูสําเร็จการศึกษา 1,026 คน เปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศท้ังหมด  

  ศูนยนนทบุรี มีผูสําเร็จการศึกษา 515 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 98 คน  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 115 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 25 คน  

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 239 คน และคณะศิลปศาสตร จํานวน 38 คน  

หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี

ครุศาสตรอุตสาหกรรม 19            -           98            229           346          

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 240           -           -           -           240          

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 227           1,026        115           417           1,785       

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 97            -           25            27            149          

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร -           -           239           143           382          

ศิลปศาสตร 98            -           38            70            206          

รวม 681          1,026        515          886          3,108       

คณะ
ศูนยพ้ืนท่ี

รวม
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ศูนยสุพรรณบุรี มีผูสําเร็จการศึกษา 886 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 229 คน คณะ

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 417 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 27 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 143 คน และคณะศิลปศาสตร จํานวน 70 คน 

 

ขอมูลงบประมาณผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

1. ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

1.1 ภาพรวม ไดรับจัดสรรงบประมาณ 897,819,500.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

909,042,603.63 บาท (ไดรับจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางเปนงบบุคลากร จํานวน 11,223,103.63 บาท) 

ผลการเบิกจาย จํานวน 877,641,904.50 บาท  คิดเปนรอยละ 96.55  

1.2 รายจายประจํา ไดรับจัดสรรงบประมาณ 656,665,000.00 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

607,247,074.45 บาท ผลการเบิกจาย จํานวน 662,255,201.75 บาท คิดเปนรอยละ 98.60  

1.3 รายจายลงทุน ไดรับจัดสรรครุภัณฑ 28 รายการ สิ่ งกอสราง 4 รายการ งบประมาณ 

241,154,500.00 บาทงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 237,375,762.75 บาท ผลการเบิกจาย จํานวน 

215,386,702.75 บาท คิดเปนรอยละ 90.74  

 

2. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

    2.1 ภาพรวม ไดรับจัดสรรงบประมาณ 274,226,700 บาท ผลการเบิกจาย 199,009,277.38 บาท        

คิดเปนรอยละ 72.57 

    2.2 รายจายประจํา ไดรับจัดสรรงบประมาณ 244,932,500 บาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

233,293,069.76 บาท   ผลการเบิกจาย  165,495,641.35 บาท คดิเปนรอยละ 70.94  

    2.3 รายจายลงทุน ไดรับจัดสรรครุภัณฑ 56 รายการ สิ่งกอสราง 6 รายการ งบประมาณ 29,294,200 บาท 

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 40,933,630.24 บาท  ผลการเบิกจาย จํานวน 33,513,636.03 บาท   คิดเปน  

รอยละ 81.87  
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กราฟแสดงผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินรายได (ภาพรวม) 

 

 

 

 

 

 

 

   กราฟแสดงผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินรายได (รายจายประจํา) 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินและเงินรายได (รายจายลงทุน) 



17 
 

แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดกําหนด

ตัวชี้วัดเปาหมายการดําเนินงานออกเปน 3 สวนดังนี ้ 

 

 
 

 

ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ภารกิจหลัก 
ตัวชี้วัด 

เปนไปตามเปาหมาย

และสูงกวาเปาหมาย  

ต่ํากวา

เปาหมาย 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

รวมทั้งสิ้น 32 17 12 3 

1. การผลิตบัณฑิต 13 5 5 3 

2. การวิจัย 7 4 3 0 

3. การบริการวิชาการ 2 1 1   

4. การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 3 3 0 0 

5. การบริหารจัดการและการปฏิบัตงิานเพื่อ

สนับสนุนภารกิจหลกัของมหาวิทยาลัย 
7 4 3 0 
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1. ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 จํานวน 5 ดาน 32 ตัวชี้วัด โดยเปนตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานแลวเปนไปตามเปาหมายและสูงกวา

เปาหมาย 17 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 53.12 ต่ํากวาเปาหมาย 12 ตัวชี้วัดคิดเปนรอยละ 37.50 และอยูระหวาง

ดําเนินการ 3 ตัวชี้วัดคิดเปนรอยละ 9.38  

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด 

เปนไปตามเปาหมาย

และสูงกวาเปาหมาย  

ต่ํากวา

เปาหมาย 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

รวมทั้งสิ้น 41 29 12 0 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

นักปฏิบัติและกําลังคนดานวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

ใ ห มี ชื่ อ เ สี ย ง เ ป น ท่ี ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ   

และนานาชาต ิ

9 5 4 0 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2. เสริมสรางและพัฒนา

กํ า ลั งคนด านวิ ช าชี พและ เทค โน โลยีชั้ นสู ง 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

6 3 3 0 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3. พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย

ของประเทศ 

8 8 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4. สงเสริมและสนับสนุน 

พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 
8 8 0 0 

ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  5. บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 

อยางมีประสิทธิภาพเพื่อความมั่นคงและบริหาร

จัดการตนเองได 

10 5 5 0 
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2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 ผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2564 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบไปดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร 

 6 เปาประสงค 21 กลยุทธ 41 ตัวชี้วัด โดยเปนตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานแลวเปนไปตามเปาหมายและสูงกวา

เปาหมาย 29 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 70.73 ต่ํากวาเปาหมาย 12 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 29.27  
 

แผนปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

เปนไปตาม

เปาหมายและสูง

กวาเปาหมาย  

ต่ํากวา

เปาหมาย 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

รวมทั้งสิ้น 38 26 6 6 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิชาชีพ 

และเทคโนโล ยี ทางด านสั งคมศาสตร 

ที่เปนคนดี มีความรู รักสูงาน 

8 4 1 3 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิชาชีพ 

และเทคโนโล ยี ทางด าน วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีที่เปนคนด ีมีความรู รักสูงาน 

8 1 4 3 

3. เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร ค ว า ม รู โ ด ย มุ ง เ น น 

การถายทอดดานวิชาชีพและเทคโนโลยี 

แกชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

6 6 0 0 

4. เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไป มีความรูความเขาใจและตระหนัก 

ใ น คุ ณ ค า ข อ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย 

และสิ่งแวดลอม 

6 6 0 0 

5. เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น แ ล ะ พั ฒน า นั ก วิ จั ย 

สู งานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชน  

ตีพิมพ  และเผยแพรผลงาน พรอม ท้ัง

ตอบสนองความตองการของประเทศ 

4 4 0 0 

6. วิจั ยและน วัตกรรมในอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ 
5 5 0 0 

7. แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร ส ร า ง ร า ย ไ ด 

จากการทองเที่ยวและบริการ 
1 0 1 0 
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3. แผนปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดสํานักงบประมาณ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

จํานวน 38 ตัวชี้วัด มีเปาหมายการใหบริการหนวยงาน 6 ดาน 1 แผนบูรณาการ โดยเปนตัวชี้วัดท่ีมีผลการ

ดําเนินงานแลวเปนไปตามเปาหมายและสูงกวาเปาหมาย จํานวน 26 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 68.42 มีผลการ

ดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 15.79 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 6 ตัวชี้วัด     

คิดเปนรอยละ 15.79 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา  ระดับสถาบัน 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ตามเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน  องค์ประกอบ มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ประจําปีการศกึษา  อยูใ่นระดบัดี คะแนนเฉลีย .85 คะแนน ดงันี 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมิน 
ผลการ

ประเมิน I P O 
คะแนน

เฉลยี 

1. การผลิตบณัฑิต 2.20 4.00 3.33 3.15 พอใช้ 

2. การวิจยั 3.74 5.00 3.38 4.04 ด ี

3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4.  การทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม - 4.00 - 4.00 ด ี

5. การบริหารจดัการ - 4.50 4.22 4.41 ด ี

รวม 2.71 4.43 3.64 3.85 ด ี

ผลการประเมิน พอใช้ ด ี ด ี - - 
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พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงท่ีเนนการปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกําลังคนดานวิชาชีพ/ปฏิบัติการใหมีชื่อเสียง

เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

พัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 

 มหาวิทยาลัยดําเนินการผลิตบัณฑตินักปฏิบัติดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ทั้งทางดานสังคมศาสตรและ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ เปนคนดี มีความรู รักสูงาน นอกจากการเรียน ในหองเรียนแลว 

มหาวิทยาลัยยังสงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง เขารวมการแขงขัน 

หรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษามีความรูและประสบการณ กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 

ที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ มีการจัดการเรียนการสอนใน 4 ระดับ คือ ระดับ

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

และระดับปริญญาโท และมีการพัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาชีพ

และปฏิบัติการตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ  

3 หลักสูตร 

ตารางที่ 1 แสดงหลักสูตรที่เปดสอน ตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัต ิ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มุงเนนในการสรางและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิชาชีพ

และเทคโนโลยีใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมทั้งมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สรางโอกาส 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปริญญาตรี เทคโนโลยบัีณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ ปริญญาตรี (4ป)

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ ปริญญาตรี (4ป)

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ ปริญญาตรี (4ป)

คณะ ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทหลักสูตร กลุมหลักสูตร
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ใหนักศึกษาเขาถึงการเรียนรู ที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน เนนการพัฒนาทักษะและศักยภาพ ใหนักศึกษา 

มีโอกาสไดทดลอง และพัฒนาความสามารถของตน โดยมีสวนรวมในโครงการประสบการณในงานอาชีพ 

หรืองานทางสังคม โดยมีการจัดหองปฏิบัติการและโรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาครุภัณฑที่ เ พียงพอ 

ตอการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา และมีการผลักดันใหคณาจารยมีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

ดวยการฝงตัวในสถานประกอบการและทํางานรวมกับสถานประกอบการภายใตโครงการ Talent Mobility  

เพ่ือนําประสบการณมาใชสอนไดเต็มความสามารถ 

ตารางที่ 2 แสดงตัวอยางกิจกรรมภายใตโครงการ Talent Mobility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะ ช่ือโครงการ สถานประกอบการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร การพัฒนากระบวนการผลิตช้ินสวน Upper Die บ.เอส.ไฟว เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ระบบตรวจสอบสัญญาณไฟฟาสําหรับควบคุมคุณภาพแผงวงจรพิมพ

แอลอีดี RMUTSB-08-60-004

บ.แอลแอนดอี โซลิดเสตท

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร การออกแบบเซ็นเซอรตรวจวัดความช้ืนในกระบวนการสีขาว 

RMUTSB-08-60-005

หจก.โรงสีขาว พูลธนา

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร การพัฒนาแนวทางในการปรับปรุงคอนกรีตบล็อกมวลเบาในระบบไมผาน

กระบวนการอบไอนํ้าความดันสูงในโรงงานผลิตคอนกรีตบล็อก

บ.ธนกพชร จาํกัด

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร การศึกษาแนวทางการตรวจสอบความถูกตองของการแปลภาพถาย

ปายทะเบียนรถบรรทุกสําหรับระบบจัดเก็บขอมูลและแปลภาพถาย

ทะเบียนรถอัตโนมัติ สถานีขนสงสินคาพุทธมณฑล

บ.มันตาวิศวกรรมและเทคโนโลยี จํากัด

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร สรางเคร่ืองสํารวจและลากสายงานระบบฝาเพดาน บ.สคริปท พอรท เทคโนโลยี จํากัด

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร การพัฒนาคูมือการสอนระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใชหุนยนต PITSCO 

รุน TETRX และตัวประมวลผล National Instruments รุน MyRIO

บ.แกมมาโก จํากัด (ประเทศไทย)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงโรงเรือนแปรรูปปลาสลิดเพ่ือรองรับมาตรฐาน GMP วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรโพหักรุงเจริญ
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สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรเตรียมวิชาชีพเพื่อเปนฐานในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ

มหาวิทยาลัยดําเนินการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

ดานวิชาชีพและเทคโนโลยี ท้ังทางดานสังคมศาสตร  

และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เปนคนดี มีความรู 

รักสูงาน นอกจากการเรียนในหองเรียนแลวมหาวิทยาลัย 

ยั ง ส ง เ ส ริ ม ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ไ ด รั บ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ต ร ง 

จากการปฏิบัติจริงเพ่ือสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิต 

นักปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลหลักสูตรวิชาชีพและปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ ปริญญาตรี (4ป) วิทย

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ ปริญญาตรี (4ป) วิทย

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมส่ิงแวดลอม หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ ปริญญาตรี (4ป) วิทย

กลุมหลักสูตร กลุมสาขาคณะ
ระดับ

การศึกษา
หลักสูตร สาขาวิชา ประเภทหลักสูตร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : เสริมสรางและพัฒนากําลังดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ 

พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

 มหาวิทยาลัยมุงเนนการผลิตบัณฑิตดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือตอบสนองความตองการ 

ของอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพและหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองการผลิตกําลังคน

ที่สนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ  

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลหลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 

ไดรับการอนุมัติ เร่ิมจดัการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกล

เกษตรและอาหาร

ปริญญาตรี (4ป) วิทย 11 ก.ค.61 ภาคการศึกษา 1/61

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เพาะเล้ียงสัตวนํ้า ปริญญาตรี (4ป) วิทย 11 ก.ค.61 ภาคการศึกษา 1/61

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยกีารผลิตพืช ปริญญาตรี (4ป) วิทย 11 ก.ค.61 ภาคการศึกษา 1/61

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร

ปริญญาตรี (4ป) วิทย 11 ก.ค.61 ภาคการศึกษา 1/61

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร ปริญญาตรี (4ป) วิทย 11 ก.ค.61 ภาคการศึกษา 1/61

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปริญญาตรี เทคโนโลยีบณัฑิต เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปริญญาตรี (4ป) วิทย 14 ก.พ.61 ภาคการศึกษา 1/61

คณะวิศวกรรมศาสตรและ

สถาปตยกรรมศาสตร

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคร่ืองกล ปริญญาตรี (4ป) วิทย 14 มี.ค.61 ภาคการศึกษา 1/61

คณะ ระดับ

การศึกษา

หลักสูตร สาขาวิชา กลุมหลักสูตร กลุมสาขา วันเดือนป
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พันธกิจที่ 2 : สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวตักรรม เพื่อพัฒนาสังคม และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 

พัฒนาสภาวะแวดลอมดานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

การวิจัยเปนหนึ่งในพันธกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิเปนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ใหความสําคัญกับพันธกิจดานการวิจัยอยางตอเนื่อง ดังนั้น 

ทางมหาวิทยาลัย จึ งตองการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ในดานการวิจัย เพิ่มทักษะและเทคนิคการเขียนขอเสนอการวิจัย

เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ตลอดจนสงเสริมความรูความเขา ใจเ ก่ียวกับ

องคประกอบที่เก่ียวของกับการเขียนเคาโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน R2R (Routine to Research) เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2561  

ณ หองประชุมชั้น 8  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

โดยมีวัตถุประสงค  

1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานวิจัยเบื้องตนและสามารถ

นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได  

2) เ พ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรู 

ในการสังเคราะหปญหาจากงานประจําพัฒนาเปนงานวิจัยได  

3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

ใหมีความสามารถในการทําวิจัยอยางเปนระบบ 
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โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมเพื่อสังคม

และชุมชน เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 8 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูม ิโดยมีวัตถุประสงค  

1) เพ่ือทราบแนวทางของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน   

2) เพ่ือใหนักวิจัยไดรับความรูเก่ียวกับ

การสรางนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน 

โ ค ร งก า รพัฒนาน วัตก ร รม เพื่ อ ใ ช

ประโยชนเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  

ณ ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยาบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลสุวรรณภูม ิโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

1) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความตื่นตัว

ดานนวัตกรรมและมีการนําแนวคิดในเรื่องนวัตกรรมไปใช

ในการทํางานวิจัยพัฒนาทําใหเกิดผลงานที่มีประโยชน   

2 )  เ พ่ือให เกิดความรู ความเข า ใจ เกี่ ย วกับ         

การสืบคนสิทธิบัตรจากฐานขอมูลสิทธิบัตรประเทศตาง ๆ  

 3) เ พ่ือกระตุนใหเ กิดการคัดสรรเทคโนโลยี 

ที่มีศักยภาพในดานการวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนา 

และตอยอดสามารถมุงสูประโยชนเชิงพาณิชยได 
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สงเสริม ผลักดันใหนําเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใชประโยชนและสรางความมั่นคงแกสังคม 

 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561  

ณ หอง 240805 ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีวัตถุประสงค  

1)  เพ่ือเปนเวทีเผยแพรผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ของคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษา  

2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในสาขาตางๆระหวางคณาจารย 

นักวิจัย และนักศึกษา 
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กิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 

 

 

 

ประเภทกลุมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร 

นายสหรัฐ ฤดีวุฒโิรจน  

ผลงาน เครื่องปลูกผักควบคุมก่ึงอัตโนมัติทํางานโดยใช

ไมโครคอนโทรลเลอร 

ไดรับรางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000บาท พรอมเกียรติบตัร 

 

ประเภทกลุมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพือ่อุตสาหกรรม 

นายทศพล ทับอาษา  

ผลงาน อุปกรณชวยถอดลูกกระสนุปนแบบหลายขนาด  

ไดรับรางวัลที่ 1 เงนิสด 4,000 บาท พรอมเกียรติบตัร 

ประเภทกลุมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 

นายนิทัศน จันทรเขียว  

ผลงาน แผนท่ีดจิิทัลตนแบบ : ขอมูลทางวัฒนธรรมของจังหวัด

สุพรรณบุร ี

ไดรับรางวัลที่ 2 เงนิสด 2,000 บาท พรอมเกียรติบตัร 

ประเภทกลุมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 

ผศ.ดร.พนิดา หลอวงศตระกลู  

ผลงาน กาซเซ็นเซอรลกูผสม 

ไดรับรางวัลที่ 1 เงนิสด 5,000 บาท พรอมเกียรติบตัร  
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โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการ

วิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2561 

ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกลา เพ่ือใหรางวัล

เชิดชูเกียรติแกนักวิจัยและนักบริการวิชาการที่มีผลงาน

เปนที่ยอมรับ รวมถึงเปนการสรางขวัญและกําลังใจ 

ใหกับผูทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key-partner) 

โครงการพัฒนาผลงานสูการตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ ระหวางวันที่ 24 - 25 

กรกฎาคม 2561  ณ หองประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค  

1) เ พ่ือใหคณาจารย  นักวิจัยและบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยมีความรู ความเขาใจในการตีพิมพ

ผลงานวิจัยในบทความวิชาการ   

2) เ พ่ือใหคณาจารย  นักวิจัยและบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัย สามารถตีพิมพบทความ

วิจัยในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI  

กลุม 1 ไดไมนอยกวา 6 เรื่อง 
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 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 3  

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา  

เพ่ือเปนเวทีเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร 

ของคณาจารย นักวิจัย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป และเปนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 

การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ ระหวางนักวิจัย คณาจารย และนักศึกษา รวมถึงเปนแนวทางในการวิจัย

เพ่ือพัฒนาประเทศ รวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการระหวางคณาจารย นักวิจัยของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและบุคลากรของหนวยงาน

ภายนอก 
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พันธกิจที่ 3 : ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม 

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกับองคการบริหาร 

สวนตําบลยานยาวจัดทําโครงการครุศาสตรอุตสาหกรรมบริการวิชาชีพสัญจร ระหวางวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561  

ณ ที่ทําการผูใหญบานหมู 7 ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมคิดรวมทํากับองคการ

บริหารสวนตําบลยานยาว และโรงเรียนบานหนองแขม เพ่ือเผยแพรความรู ทางวิชาการ สรางองคความรูใหกับ

ชุมชน สรางบุคลากร นักศึกษาและสรางบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิชาชีพ พัฒนาเครือขายพันธกิจสัมพันธ ระหวาง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน มีการเผยแพรความรู โดยมุ ง เนนการถายทอดดานวิชาชีพและเทคโนโลยี   

รวมท้ังเปนแหลงใหบริการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพ่ือใหชุมชนเปนสังคม

ฐานความรูที่มีความเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใหมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได  

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการจัดกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม ดังนี้  

1) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรซอมเครื่องจักรกล ทางการเกษตร  

2) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโซลาเซลลเพ่ือการเกษตร   

3) อบรมเชิงปฏิบัติการซอมบํารุงคอมพิวเตอร ติดตัง้เครือขายคอมพิวเตอร  

4) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเชื่อมไฟฟา ซอมอุปกรณไฟฟา  

5) อบรมเชิงปฏิบัติการการติดต้ังโทรทัศนสีระบบดิจิตอล และซอมบํารุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

กอใหเกิดประโยชนรวมกันแกผูเก่ียวของทุกฝาย 

และมีการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน ระหวาง

นักศึกษา กับอาจารย และคนในชุมชน โดยเกิดผลกระทบ

ตอสังคมในการสรางอาชีพเสริมและรายไดใหกับนักศึกษา 

และบุคคลในชุมชน โดยนําความรูที่ไดรับไปใช

ในชีวิตประจําวัน โดยใหสังคมที่อยูอาศัยดีข้ึน 

โดยสามารถแกปญหาเหตุการณในชีวิตประจําวัน

ไดโดยไมตองเสียคาใชจายในการซอมบํารุ ง

อุปกรณไฟฟาฯลฯ 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

รวมถายทอดเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเทียน/ขาวโพดเทียนบานเกาะ ใหกับกลุมเกษตรกร นําโดย 

ผูชวยศาสตราจารยวสุ สันติมิตร ผูชวยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ใหเกียรต ิ

เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเทียน/

ขาวโพดเทียนบานเกาะ ใหกับกลุมเกษตรกรจังหวัดระยอง 

จั งหวัดกาญจนบุ รี  และจั งหวัดศรีสะเกษ ภายใต

โครงการวิจัยเพื่อชุมชนสังคม การผลิตขาวโพดเทียน 

ขาวโพดขาวเหนียว เพ่ือความมั่นคงอาหารและเพ่ิมรายได 

โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ ศลิวัตร 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ใหการตอนรับ และใหคําปรึกษาเรื่องการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑดานการเกษตรโดยอาจารยสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ หองประชุม 237 สาขาวิชาพืชศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา 

จากนั้นไดมีการศึกษาดูงานการจัดการและการแปรรูป

น้ํ านมข าว โพด  โดยคณาจารยสาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการ เกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุ วรรณภูมิ  เข าศึกษาดู งาน การ จัดการข าวโพดฝกสด  

และการแปรรูปน้ํานมขาวโพด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2561 ณ เครือขาย บริษัท แปซิฟค เมล็ดพันธุ จํากัด 

จังหวัดชลบรุี เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาผลิตภัณฑ และพัฒนาความรูในการบริการวิชาการและงานดานวิจัยตอไป 

 

 

 

 

 



33 

 

คณาจารยสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใหการตอนรับนักวิจัยและนักวิชาการจากวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ไทย-ไตหวัน (บีดีไอ) เขาเยี่ยมชมการบริหารจัดการศูนยวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา พัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น        

มุงเนนการทบทวนความเชี่ยวชาญในการบริการวิชาการ เพ่ือเปนการหาแนวทางเตรียมกําลังคนใหตรงตาม

ความตองการในอนาคตของสถานประกอบการ เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี (เขตใต) 

 

 

คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกับมหาวิทยาลัยบิลลไบรท  

เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (Build Bright University) ภายใตโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ Build Bright University โดยมีอาจารยคณะศิลปศาสตร 

เปนวิทยากรดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน เพ่ือจัดทําหลักสูตรวิชาการ

และฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นใหกับนักศึกษา อาจารย 

นักเรียนและประชาชนที่สนใจ 

ระหวางวันที ่4 - 8 มีนาคม 2561 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกับคณะทั้ง 6 คณะ  

จัดโครงการสรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการ นิทรรศการ RUS social engagement show  

& share 2017 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงคการจัดงาน ดังนี้ 

เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย กับหนวยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัย องคการปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน 

สถานประกอบการและหนวยงาน องคกร ตาง ๆ 

เพ่ือจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของโครงการ

ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใตบันทึก

ขอตกลงความร วมมือด านบริการวิช าการ  

และเพ่ือเผยแพรงานบริการวิชาการจากการ

ใหบริการวิช าการ  การแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู

ประสบการณ องคความรูใหมและนวัตกรรม  

ซึ่งมีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ กิจกรรมลงนามบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ ดานบริการวิชาการ การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 11 หนวยงาน ไดแก  

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ องคการบริหารสวนตําบลหันตรา องคการบริหารสวนตําบลสามเรือน  

องคการบริหารสวนตําบลกบเจา องคการบริหารสวนตําบลบานแค องคการบริหารสวนตําบลทับน้ํา  

องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง เทศบาลตําบล

อรัญญิก เทศบาลตําบลบางบาล องคการบริหารสวนตําบล

ดอนปร ูและองคการบริหารสวนตําบลยานยาว ไดแก 
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1) นิทรรศการแสดงผลงานภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ กับสํานักสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สมาพันธเอสเอ็มอีไทย 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME bank ) ภายใตโครงการพัฒนา

ผูประกอบการใหม (start up) ป 2559 จดทะเบียนพาณิชย จํานวน 90 ราย จํานวนผลงานจัดแสดง  

6 ผลิตภัณฑ การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยผูประกอบการ start up 

2) ผลงานภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

กับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินงานภายใตศนูยคลินิกเทคโนโลยี จํานวน 8 ผลงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ รวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยคลินิกเทคโนโลยี

เครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เขารวม 

จัดโครงการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

(วว.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในโครงการสรางความรู 

ความเขาใจในการยกระดับ otop ดวยวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  

และนวัตกรรม (วทน.) ณ หองอูทอง 1-2 ชั้น 3 โรงแรมคลาสสิค  

คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง

ความรูความเขา ใจในการยกระดับ otop ดวยการเผยแพร

ป ร ะช าสั มพั น ธ อ ง ค ค ว า มรู  ผ ล ง าน ก า รบริ ก า ร วิ ช า ก า ร  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และภาคีเครือขาย

ความรวมมือดานบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 

องคความรูใหม และนวัตกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 ธันวาคม 2560 
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สรางพันธกิจสัมพันธทางวิชาการและวิชาชีพกับหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในฐานะเปนแหลงผลิตองคความรูใหม มีนักวิจัย 

และคณาจารยที่มีศักยภาพที่มีความสามารถในการถายทอดผลงานวิจัยสูความเปนไปได ในเชิงพาณิชย  

อันจะกอใหเกิดประโยชนตอผูประกอบการใหม ไดดําเนินการสอนดานวิจัยสรางองคความรูที่หลากหลาย  

มีคณาจารย นักวิจัย ที่ มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพที่นําไปสูกระบวนการบมเพาะวิสาหกิจขึ้น 

ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือสรางและพัฒนาผูประกอบการขนาดเล็ก      

รุนใหมใหเกิดข้ึน และเปนศูนยกลางของผูประกอบการซึ่งเปนรากฐานสําคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ดั งนั้ น เพื่ อ ให มี ค ว าม คล อ ง ตั ว ใน 

การดําเนินงาน จึงมีการจัดตั้งหนวย 

บมเพาะวิสาหกิจ RUS – UBI ภายใต

การดํ า เนินงานของมหาวิทยาลั ย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ในการสรางความยั่งยืนในการบริหารจัดการหนวย UBI และเปนท่ีนาเชื่อถือรวมถึงความเชื่อมั่น 

ของบริษัทผูประกอบการที่จะเขามาใชบริการ มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 

ในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังนี ้

1. การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา บุคลากร ผูประกอบการและกิจการเพื่อสังคม 

ใหเกิดความตระหนักและจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการใหม โดยเนนองคความรูที่มีอยูเปนฐาน 

2. การพัฒนาตอยอดงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัย  

สูการดําเนินการเชิงพาณิชย เปนกลไกในการสรางพัฒนาผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม 

ซึ่งกอใหเกิดโจทยวิจัย 

3. สนับสนุนใหเกิด Spin – off company จากการเขารวมรับการอบรมบมเพาะท่ีมีศักยภาพ 

และกอใหเกิดความเขมแข็งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมบมเพาะวิสาหกิจ 

ภาครัฐ  ไดรับความรวมมือกับหนวยงานภาคีเครือขาย ดังนี้ 

- สมาพันธเอสเอ็มอีไทย 

- สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

- สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

- หอการคาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- พัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- ธนาคารออมสิน 

- ธนาคารกรุงไทย 
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ภาคเอกชน  ไดรับความรวมมือกับหนวยงานภาคีเครือขาย ดังนี ้

- บริษัท ศูนยเทคโนโลยี ไฮเทคอยุธยา จํากัด 

- อยุธยา ซิตี้ พารค 

- Local Alike Co.Ltd 

- บริษัท Bigtrees จํากัด 

- บริษัท ปนสวน จํากัด 

- บริษัท เถาแกใหม เอ็นเตอรไพรส 

- บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด 

 

   

 

 

 

สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ หรือใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยพันธกิจ

สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ไดรวมสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไดจัดทําโครงการ  

ตามแผนงานที่สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานที่จะนําไปสูจุดมุงหมายและเปาหมายตามแนวพระราชดําริ 

ที่ไดกําหนดไว โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการโครงการตาง ๆ ในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย   

มีศักยภาพ 4 กิจกรรม ครอบคุลมทั้ง 3 กรอบการเรียนรู ดังนี ้

1. กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

โครงการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน เปนกิจกรรมของกรอบ

การเรียนรูทรัพยากร ตามแนวทางและแผนดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ป โดยอยูภายใต  

3 ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญา  
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เนื่องดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดถูกคัดเลือกใหเปนพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงาน ใหสอดคลอง 

กับแผนแมบทดังกลาว ทั้งยังเปนเมืองมรดกโลกที่มีความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากร และ 

ความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมที่เกาแกของประเทศไทยมายาวนาน  ไดแก   

- ตําบลตลิ่งชนั  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- ตําบลดอนหญานาง อําเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ดังนั้นโครงการสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถิ่น จึงไดทําการลงพ้ืนที่

สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลเปนองคความรู และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถิ่น 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือหาแนวทางการสงเสริม อนุรักษ สืบทอด พัฒนา ตอยอด คุณคาทางวัฒนธรรม 

และเปนแนวทางการปกปองคุมครองมรดก

ทางวัฒนธรรมของทองถ่ินภายในชุมชน และ

หาแนวทางการสงเสริมและอนุรักษ สืบทอด 

พัฒนาตอยอดคุณคาทางวัฒนธรรม และ    

เปนแนวทางการปกปองคุมครองมรดกทาง

วัฒนธรรมของทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน

ตอไป 
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2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

อบต. ดอนหญานาง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อบต. ตลิ่งชัน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 3. กิจกรรมลงพื้นท่ีเก็บขอมูลและตัวอยาง 

ชุมชนดอนหญานาง อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ชุมชนตลิ่งชัน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 4. กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  

 โครงการการอนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรทองถิ่นในตําบลบางปะหัน อําเภอ 

บางปะหัน และตําบลตลิ่งชัน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทําใหตระหนักถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชตาง ๆ  

ที่มีอยูในทองถิ่นเพ่ือกอใหเกิดกิจกรรมการมีสวนรวมของบุคคลากร หนวยงานภาครัฐ/เอกชนรวมกันปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดผลประโยชนมากที่สุด และเพ่ือใหมีการจัดเก็บขอมูลพันธุกรรมพืชจากอดีตจนถึงปจจุบัน ใหสามารถ

เผยแพรสื่อสารถึงกันไดทั่วประเทศไดนั้นและเนื่องดวยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

พรอมกับการขยายตัวของสังคมเมือง ทําใหสงผลการใชชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคที่เนนความสะดวก  

สงผลใหพืชในทองถ่ินที่ไมมีการพัฒนา การผลิตถูกละเลยและอาจสูญหายไปท้ังชนิดพันธุพืชและภูมิปญญา 

ในการนําพืชเหลานั้นมาใชประโยชน การผลิตพืชเชิงเศรษฐกิจในปจจุบันใหความสําคัญกับการผลิตพืช 

เพียงสวนนอยเทานั้นและรูปแบบการผลิตสวนใหญมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ทําใหมีความเสี่ยง 

ตอการปนเปอนสารพิษตกคาง ในทองถ่ินตาง ๆ มีพืชหลายชนิดที่ใชบริโภคเปนอาหารได และสามารถ

พัฒนาการผลิตเพ่ือความมั่นคงอาหารในชุมชนได เนื่องจากมีความสามารถในการปรับตัวไดดี มีความทนทาน

ตอโรคและแมลงศัตรูพืช และหลายชนิดมีรายงานถึงคณุคาทางโภชนาการ 
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พันธกิจที่ 4 : สงเสรมิการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประเพณีสงกรานต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมจัดพิธี

ทําบุญ สรงน้ําพระรดน้ําขอพร ประจําป 2561 เพ่ือเปนการสืบ

สานประเพณีสงกรานตของไทยใหกับนักศึกษาและเยาวชนไทย 

รุนหลังไดทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันสงกรานต  

โดยจัดกิจกรรมทําบุญ สรงน้ําพระพุทธ พระภิกษุสงฆ 

และรดน้ําขอพรจากผูอาวุโส เพ่ือความเปนสิริมงคล 

และเพ่ือเปนการอนุรักษประเพณีไทยจัดโครงการสงกรานต 

เมื่อวันที่  9 - 11 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทั้ง 4 ศูนยพ้ืนที่  

 

 

 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (ดานส่ิงแวดลอม)  

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นายคมกริช หมายสุข 

ผูชวยคณบดีดานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ใหเกียรติ

เปนประธานเปด โครงการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง

และอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (ดานสิ่งแวดลอม) “การอนุรักษ

ทรัพยากรน้ํา” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 

วิทยบริการและเทคโนโลยีฯ หองประชุมบางกะสอ ชั้น 4  
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เขตเหนือ ศูนยนนทบุรี ซึ่งโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม และปลุกจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมใหกับนักศึกษา โดยไดรับเกียรติจากคุณศศนิ เฉลิมลาภ นักธรณีวิทยาเลขาธิการมูลนิธสิืบนาคะเสถียร 

เปนวิทยากรบรรยายใหความรูกับ นักศึกษาและจัดนิทรรศการโครงการในพระราชดําริ ของในหลวงรัชกาลที ่9 

พรอมสาธิตการทดสอบคุณภาพน้ําโดยนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเขารวมแสดงดนตรี เวทีสรางสรรควัฒนธรรม  

แหงครอบครัว “ดนตรีในสวน” ครั้งท่ี 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี 

รวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดงานเวทีสรางสรรค

วัฒนธรรมแหงครอบครวั “ดนตรีในสวน” ครั้งท่ี 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

18 มกราคม 2561 เ พ่ือเปนการสรางความรัก ความอบอุน 

แกครอบครัว ทําใหเด็กเยาวชนไดอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข 

เป ด เ วทีทางวัฒนธรรมในการสร า งผลงานทางวัฒนธรรม 

แกครอบครัวและการแสดงผลงาน ทางศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อปลูกฝงคานิยม เสริมสรางความภาคภูมิใจ  

เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตที่ดีงามของทองถิ่น

และสําคัญของชาติ โดยนายอําพล อังคภากรณกุล รองผูวาราชการจังหวัด เปนประธานในพิธีเปดงานดังกลาว 

กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย การสาธิตภูมิปญญาการทําขนมไทย การสาธิตภูมิปญญาและผลิตภัณฑ 

ทางวัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรี โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พรอมผูชวยศาสตราจารยสัญญา คําจริง รองคณบดีดานกิจการ

นักศึกษา  คณาจารย และนักศึกษา เขารวมงาน ณ บริเวณสวนอุทยานมกุฏรมยสราญ อําเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี 
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ดานการบริการวิชาการ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกับองคการบริหาร 

สวนตําบลยานยาว จัดทําโครงการครุศาสตรอุตสาหกรรม

บริการวิชาชีพสัญจร ระหวางวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 

ณ ที่ทําการผูใหญบานหมู 7 ตําบลยานยาว อําเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมคิดรวมทํากับองคการบริหาร

ส ว นตํ า บลย านยาว  และ โ ร ง เ รี ยนบ านหนองแขม  

เพ่ือเผยแพรความรู ทางวิชาการสรางองคความรูใหกับชุมชน 

สร างบุคลากร นักศึกษาและสรางบัณฑิตนักปฏิบัต ิ

ดานวิชาชีพ พัฒนาเครือขายพันธกิจสัมพันธ ระหวาง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน มีการเผยแพรความรูโดยมุงเนน 

การถายทอดดานวิชาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งเปนแหลง

ใหบริการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน เพ่ือใหชมุชนเปนสังคมฐานความรูที่มีความเขมแข็ง  

 

พ่ึงพาตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ใหมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีการจัด

กิจกรรมยอย 5 กิจกรรม ดังนี้  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรซอมเครื่องจักรกลทางการเกษตร  

2. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโซลาเซลลเพ่ือการเกษตร   

3. อบรมเชิงปฏิบัติการซอมบํารุงคอมพิวเตอร ติดตั้งเครือขายคอมพิวเตอร  
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4. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเชื่อมไฟฟา ซอมอุปกรณไฟฟา  

5. อบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งโทรทัศนสีระบบดิจิตอล และซอมบํารุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

กอใหเกิดประโยชนรวมกันแกผูเก่ียวของทุกฝาย และมีการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน ระหวาง

นักศึกษา กับอาจารย และคนในชุมชน โดยเกิดผลกระทบ ตอสังคมในการสรางอาชีพเสริมและรายได 

ใหกับนักศึกษา และบุคคลในชุมชน โดยนําความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน โดยใหสังคมท่ีอยูอาศัยดีข้ึน 

โดยสามารถแกปญหาเหตุการณในชีวิตประจําวันไดโดยไมตองเสียคาใชจายในการซอมบํารุงอุปกรณไฟฟาฯลฯ 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมถายทอด

เทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเทียน/ขาวโพดเทียนบานเกาะ 

ใหกับกลุมเกษตรกรนําโดยผูชวยศาสตราจารยวสุ สันติมิตร 

ผูชวยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ให เกี ยรติ เปนวิทยากรถ ายทอด เทคโนโลยีการปลูก 

ขาวโพดเทียน/ขาวโพดเทียนบานเกาะ ใหกับกลุมเกษตรกรจังหวัดระยอง จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดศรีสะเกษ 

ภายใตโครงการวิจัยเพ่ือชุมชนสังคม การผลิตขาวโพดเทียน ขาวโพดขาวเหนียว เพ่ือความมั่นคงอาหารและ 

เพ่ิมรายได โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร ใหการตอนรับและใหคําปรึกษาเรื่องการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑดานการเกษตร

โดยอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันอังคารที ่16 มกราคม 2561 ณ หองประชุม 237 

ส าข า วิ ช า พื ช ศ า ส ต ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ย ี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา  
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พันธกิจที่ 5 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือความมั่นคงและบริหารจัดการตนเองได 

โครงการเตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามนโยบาย 

ของรัฐบาล โดยศึกษาความความเหมาะสมของรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในดานกฎหมาย 

โครงสรางองคกร ระบบการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

รวมถึงปญหาอุปสรรค และประเด็นที่เก่ียวของ

ด านอื่น  ๆ พรอมทั้ ง ได เผยแพรนโยบาย 

แล ะแน วทา งดํ า เ นิ น ง าน ต อป ร ะช าคม 

ของมหาวิ ทยาลั ย เทคโน โลยี ร าช ม งคล 

สุวรรณภูมิ เ ม่ือวันที่  24 กรกฎาคม 2561  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา 
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โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมภายใตการประเมิน ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาดานคุณธรรม 

ความโปรงใส ใหเปนไปตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

ของหนวยงานภาครัฐ โดยการปรับฐานความคิดผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา ใหสามารถแยก 

ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลา 

ทางสังคม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต

เพ่ือตานทุจริต และบูรณาการเสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

ใหมีความกาวหนาในอาชีพและทักษะการใชภาษาอังกฤษ  

ได จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิลักษณะโครงการ แบงเปน 2 

กิจกรรม คือ  

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษระดับ 

Beginner  
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2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ

ระดับ Elementary โดยมีบุคลากรเขารวมโครงการ  

และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยไดรับ

เกียรติจาก อาจารยแอนดรูว บิกก มาบรรยายหัวขอ  

“ฝรั่งเขาใจ คนไทย พูดอังกฤษ” และอาจารยคณาธิป 

สุนทรรักษ บรรยายหัวขอ “เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษในเวลาอันรวดเร็ว” โดยมีนักศึกษาจาก 4 ศูนยพ้ืนที่ 

เขารวมอบรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกลา ศูนยพระนครศรีอยุธยา 

หันตรา 

 

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยมุงมั่นและขับเคลื่อนที่จะพัฒนาระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดดําเนินการพัฒนา

ระบบและกลไกการจัดการขยะและการกําจัดขยะ โครงการธนาคารขยะ การจัดทําและพัฒนาเว็บไซด 

ดานสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน จัดทําฐานขอมูลเพ่ือเขาสูเกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาสีเขียว และสํารวจ

สภาพปญหาผังโครงการการเขาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว เพ่ือเขารวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ตามมาตรฐานยูไอ กรีนเมตริก ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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มหาวิทยาลัยมุงมั่นในการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาบุคลากรเพ่ือสรางชื่อเสียงสูสังคม/ชุมชน ดังนี ้

- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

สาขาสถาปตยกรรม เขารวมการแขงขันทักษะสายสถาปตยกรรม 

ในหอขอ “สถาปตยกรรมสรางสรรคตามแนวพระราชดําริ” 

ระหวางวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2560 ณ ตลาดเกาสามพราน 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จัดโดยคณะ

สถาป ตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ไ ด รั บ ร า ง วั ล ช นะ เ ลิ ศ กา ร แข ง ขั นทั กษะ

สถาปตยกรรม 

 

 

 

 

- คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

สาขาสถาปตยกรรม ประกวดแบบ Asia Young Designer Award 

2017 ณ โรงแรม VIE HOTEL เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 

2560 ซึ่ ง มีจํ านวนทั้ งหมด 105 ผลงาน โดยแบ งเป น 

Architecture 62 ชิ้น และ Interior Design 43 ชิ้น โดยรางวัล 

BEST COLOUR CHOICE AWARD สาขาสถาป ตยกรรม  

ชื่ อผลงาน PANATARA ไดแก  นายนันฐกรณ  

วิวรรณธรรมกุล นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

สถาปตยกรรมศาสตร 
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- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยี

มัลติมีเดีย ผลงานภาพ 3 มิติ หรือภาพเสมือนจริงวัดไชยวัฒนาราม  

โดยนายอานนท จิตนวิบูลย และนางสาวกมลชนก พรหมจู 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

-  มั ล ติ เ ซ น เ ซอ ร อ า ร เ อฟ ไ อ ดี แ บ บฝ ง ตั ว  ( The Embedded Type Multi-Sensors RFID)  

เปนผลงานของ ดร. สมพร ศรีวัฒนพล หัวหนาศูนยนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค และอาจารยประจํา สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตรและ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุ ว ร รณภูมิ  ศู น ย นนทบุ รี  เ ป นผู ท่ี มี แนวคิ ดป ระยุ ก ต 

ใชมัลติเซนเซอรอารเอฟไอดีแบบฝงตัวกับงานสถาปตยกรรม 

ด าน โบราณสถานของประ เทศไทยด วยการตรวจวัด 
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ของเซนเซอรสําหรับ ตรวจสอบโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีอายุเกาแก เพื่อการอนุรักษของประเทศไทยใหคง

สืบอยูตอไปไดนาน ๆ การันตี รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ประเภทสิ่งประดิษฐ Security / Rescue / 

Alarm จากท่ีประเทศเกาหลี โดยมีนักวิจัยและนักประดิษฐกวา 633 ผลงาน จากทั่วโลก เขารวมประกวด 

และแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน 

ถึง 3 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เปนผลงานของคนไทยที่ไดรับความสนใจจากนักวิจัย 

นักประดิษฐในงานดังกลาวไมนอย ดวยมีแนวคิดที่สามารถบูรณาการงานวิจัยท่ีนําเอาระบบมัลติเซนเซอร 

อารเอฟไอดีแบบฝงตัวมาใชงานเพ่ือตรวจสอบโบราณสถานเก่ียวกับอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิวัสดุ ความชื้นสัมพัทธ 

ตําแหนงเคลื่อนตัว X-Y-Z และความชื้นภายในวัสดุระยะลึก 1 - 10 เมตร มีรูปแบบโครงขายระบุตัวตนฝงตัว 

ดวยวธิีการทางคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาความถ่ีวิทยุไดอยางแมนยํา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 



 



ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดภารกิจหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดับ ภารกิจหลัก/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/ผล หมายเหตุ 
  1.การผลิตบัณฑิต 

  1.1 คุณภาพบัณฑิต 
1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานท า 

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 80 

NA

หลังจากส าเร็จการศึกษา 
ภายใน 1 ปี  

2 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

ร้อยละ 84 
NA

หลังจากส าเร็จการศึกษา 
ภายใน 1 ปี  

3 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตนักปฏิบัติได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระตรงสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 74 
NA

หลังจากส าเร็จการศึกษา 
ภายใน 1 ปี  

4 ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 75 
67.50

  

5 ตัวชี้วัดที่ 1.1.7 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่าน      
การทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 75 
97.10

  

6 ตัวชี้วัดที่ 1.1.8 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายสอบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน IT 

ร้อยละ 75 
94.87

  

7 ตัวชี้วัดที่ 1.1.9 ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายสอบ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 75 
73.39

  

8 ตัวชี้วัดที่ 1.1.10 ร้อยละของนักศึกษาท่ีพ้นสภาพ 
การเป็นนักศึกษา 

ร้อยละ 5 
9.26 

  

  1.2  คุณภาพอาจารย์ 

9 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ           
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 18 
19.54 

  

10 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ร้อยละ 30 
23.65 

  

11 ตัวชี้วัดที่ 1.2.6 ร้อยละค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ 

ร้อยละ 80 
88.75

  



ล าดับ ภารกิจหลัก/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/ผล หมายเหตุ 

  1.3 หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้ 
12 ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียน

ต่อคุณภาพห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 80 
87.25

  

13 ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากร
นักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ 
และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 
71.28

  

  2. การวิจัย 
14 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของ

ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ร้อยละ 30 ขึ้นไปคะแนน 5)  

ร้อยละ 30 
43.44

  

15 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยกลุ่มมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ร้อยละ 20 ขึ้นไป คะแนน 5)  

ร้อยละ 20 
58.46

  

16 ตัวชี้วัดที่ 2.3 จ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่
น าไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสาธารณะ หรือเชิงพาณิชย์ 

จ านวน 80 
44 

  

17 ตัวชี้วัดที่ 2.5 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งานสร้างสรรค์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คน/ปี  

จ านวน 60,000 
54,311.69 

  

18 ตัวชี้วัดที่ 2.6 เงินสนับสนุนงาน วิจัย/งานสร้างสรรค์
กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์/คน/ปี  

จ านวน 25,000 
11,210.69 

  

19 ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าที่น าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ 

ร้อยละ 35 
106.22 

  

20 ตัวชี้วัดที่ 2.9 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าที่น าผลงาน วิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ 

ร้อยละ 14 
15.79 

  

21 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

ร้อยละ 80 
90.19 

  

 



ล าดับ ภารกิจหลัก/ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน/ผล หมายเหตุ 

  3. การบริการวิชาการ 
22 ตัวชี้วัดที่ 3.7 รายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี จ านวน 40,000,000 

18,091,148.80 
  

  4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
23 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของความรู้เฉลี่ยที่ผู้เข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้หลังจากเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม  

ร้อยละ 80 
88.28

  

24 ตัวชี้วัดที่ 4.4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมที่
มีส่วนร่วมกับชุมชน 

จ านวน 10 
22 

  

25 ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 
89.49

  

  5. การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
  5.1 การบริหารจัดการ 

26 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์
และบุคลากรในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 
44.36

  

27 ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้ประสบการณ์ทางการบริหารในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 
100.00

  

28 ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 ร้อยละของความส าเร็จของผล 
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ร้อยละ 60 
50.00

  

29 ตัวชี้วัดที่ 5.1.4 ร้อยละความส าเร็จการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ร้อยละ 96 
96.55 

  

30 ตัวชี้วัดที่ 5.1.5 จ านวนโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรประเทศใน
กลุ่มอาเซียน  

จ านวน 2 
2

  

31 ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจการบริการของ
ผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของบุคลากร 

ร้อยละ 80 
83.34

  

32 ตัวชี้วัดที่ 5.2.4 จ านวนงานวิจัยสถาบันในรอบ 1 ปี จ านวน 25 
11 

  



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560 - 2564  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/ผล หมายเหตุ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และก าลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการให้มี

ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาต ิ
  เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติ และก าลังคนด้านวิชาชีพ/ปฏิบัติการตามความต้องการของสถาน

ประกอบการเพิ่มขึ้น 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 
1 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จ านวนหลักสูตรประเภทวิชาชีพและ

ปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

จ านวน 4 
3 

  

2 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จ านวนนักศึกษาหลักสูตรประเภท
วิชาชีพและปฏิบัติการ 

จ านวน 960 
2,442 

  

  กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3 ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 จ านวนห้องปฏิบัติการและโรง

ฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการ
ฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา 

จ านวน 6 
5 

  

4 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 จ านวนคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ 

จ านวน 24 
34 

  

5 ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จ านวนคณาจารย์ที่แสดงศักยภาพ
ทางวิชาการและวิชาชีพผ่านโครงการ Talent Mobility 

จ านวน 5 
9 

  

  กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Soft Skill และทักษะการท างานในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
นักศึกษา 

6 ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จ านวนหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
ทักษะด้าน Soft Skills และทักษะการท างานใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษา 

จ านวน 2 
2 

  

7 ตัวชี้วัดที่ 1.3.2ร้อยละของนักศึกษาผ่านการประเมิน
ทักษะด้าน Soft Skills และทักษะการท างานใน
ศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 70   

 

 



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/
ผล 

หมายเหตุ 

 กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรเตรียมวิชาชีพเพื่อเป็นฐานในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

8 ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 จ านวนหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ จ านวน 2 
0 

ไม่มีการจัดการเรียนการ
สอน ในหลักสูตรเตรียม
วิชาชีพ ในปีการศึกษา 
2561  

9 ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 จ านวนนักศึกษาหลักสูตรเตรียม
วิชาชีพ 

จ านวน 120 
0 

ไม่มีการจัดการเรียนการ
สอน ในหลักสูตรเตรียม
วิชาชีพ ในปีการศึกษา 
2561  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ    

  เป้าประสงค์ที่ 2.1 ก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงตามความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น 

10 ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนก าลังคนที่ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ (Non-degree)  

จ านวน 300 
0 

ไม่มีการจัดการเรียนการ
สอน ในปีงบประมาณ 2561 

  กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
11 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ตอบสนองการ

ผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 

จ านวน 2 
7 

  

12 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นที่
ตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

จ านวน 2 
0 

ไม่มีการจัดการเรียนการ
สอน ในปีงบประมาณ 2561 

13 ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จ านวนนักศึกษาที่ตอบสนองการ
ผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ 

จ านวน 60 
230 

  

 

 

 



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/ผล หมายเหตุ 
  กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง

รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
14 ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา

ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการผลิต
ก าลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

จ านวน 10 
2 

  

  กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลัก (Key-partner) ในการผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

15 ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 จ านวนพันธมิตรหลักท่ีร่วมจัด
การศึกษากับมหาวิทยาลัย 

จ านวน 2 
2 

  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ  

  กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาสภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
16 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ 
จ านวน 30 

98 
  

17 ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จ านวนการประชุมทางวิชาการ 
ระดับชาติ/นานาชาติ 

จ านวน 1 
4 

  

18 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จ านวนฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานวิจัย จ านวน 1 
1 

  

19 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 20 
41.78 

  

  กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม ผลักดันให้น าเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และสร้างความม่ันคง
แก่สังคม  

20 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จ านวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน 3 
13 

  

21 ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 จ านวนผลงานเทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ที่ส าคัญและสามารถต่อ
ยอดได้ 

จ านวน 4 
10 

  

 

 

 



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/ผล หมายเหตุ 
  กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก  

(Key-partner)  
22 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 จ านวนพันธมิตรหลักท่ีร่วมพัฒนา

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
จ านวน 2 

7 
  

23 ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 จ านวนโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 
จากแหล่งทุนภายนอก 

จ านวน 3 
3 

  

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม   
   4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่ง ของชุมชน และสังคม  
   4.2 เกิดความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และมหาวิทยาลัย ภายใต้สังคมแห่งการเรียนรู้  

24 ตัวชี้วัดที่ 4.1 จ านวนผลงานตามพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

จ านวน 3 
10 

  

25 ตัวชี้วัดที่ 4.2 จ านวนวิสาหกิจชุมชนหรือกิจการที่
เกิดข้ึนจากผลงานของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 1 
3 

  

  กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 
26 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาการ

จัดเก็บสารสนเทศด้านทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิต โดยบูรณาการการท างานของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย 

จ านวน 7 
9 

  

27 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 จ านวนคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้น
และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เช่น (แม่พิมพ์ 
อุตสาหกรรมเกษตร) ที่ให้บริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และมีรายได้ 

จ านวน 1 
2 

  

  กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างพันธกิจสัมพันธ์ทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ  
28 ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จ านวนหน่วยงาน/ชุมชน ที่เป็น

เครือข่ายความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์กับ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน 8 
10 

  

29 ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 จ านวนพันธกิจสัมพันธ์ที่มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

จ านวน 6 
10 

  

 



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/ผล หมายเหตุ 
  กลยุทธ์ที่ 4.3 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯหรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  
30 ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 จ านวนโครงการที่สนองโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 4 
10 

  

31 ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 จ านวนศูนย์เรียนรู้ที่สนองโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่มีการให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

จ านวน 1 
1 

  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความม่ันคงและบริหารจัดการตนเองได้  
  5.1 มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีความม่ันคงและบริหารจัดการตนเองได้ 

32 ตัวชี้วัดที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จของกลยุทธ์
ด้านการบริหารจัดการ 

ร้อยละ 65 
62.50 

  

33 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 70 
53.13 

  

  กลยุทธ์ที่ 5.1 ปฏิรูประบบการบริหารหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  

34 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 จ านวนของหน่วยงานในสังกัดที่
ได้รับการทบทวน/ปรับโครงสร้างองค์กร/โครงสร้าง
การบริหาร 

จ านวน 3 
19 

  

  กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 
35 ตัวชี้วัดที่ 5.2.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารตามพันธกิจหลักท่ีได้รับการปรับปรุง/พัฒนา
และน ามาใช้อย่างต่อเนื่อง 

จ านวน 1 
4 

  

  กลยุทธ์ที่ 5.3 บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้  
36 ตัวชี้วัดที่ 5.3.1 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของรายได้สุทธิ 

(รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย) (ที่มิใช่รายได้จาก
งบประมาณแผ่นดิน จากปีงบประมาณก่อน) 

ร้อยละ 5   
  -18.62 

  กลยุทธ์ที่ 5.4 สื่อสารองค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับต่อสังคม  
37 ตัวชี้วัดที่ 5.4.1 จ านวนผลงานที่ หน่วยงาน บุคลากร 

นักศึกษา สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ 
(กิจกรรม โครงการ รางวัลฯ) 

จ านวน 15 
68 

  



ล าดับ ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน/ผล หมายเหตุ 
  กลยุทธ์ที่ 5.6 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  

38 ตัวชี้วัดที่ 5.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ร้อยละ >75 
81.05 

  

  กลยุทธ์ที่ 5.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
39 ตัวชี้วัดที่ 5.7.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนที่มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
ร้อยละ 15.00   

2.12   

40 ตัวชี้วัดที่ 5.7.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ/ภาษา/ 
IT/เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60   
33.09 

  กลยุทธ์ที่ 5.8 ส่งเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

41 ตัวชี้วัดที่ 5.8.1 ผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จการบูร
ณาการศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

ร้อยละ 4 
4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามส านักงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ

ภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ผลผลิต โครงการ 
และตัวชี้วัด 

หน่วยนับ แผน/ผล หมายเหตุ 

  เป้าหมายการให้บริการที่ 1 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 

  

1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 เชิงปริมาณ: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ได้งานท าตรงสาขา 

ร้อยละ 74 
NA 

หลังจากส าเร็จ
การศึกษา ภายใน 1 ปี  

2 ตัวชี้วัดที่ 1.2 เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ร้อยละ 84 
NA 

หลังจากส าเร็จ
การศึกษา ภายใน 1 ปี  

3 ตัวชี้วัดที่ 1.3 เชิงเวลา: ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ได้งานท า ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 80 
NA 

หลังจากส าเร็จ
การศึกษา ภายใน 1 ปี  

  ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   
4 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,500  

1,674 
  

5 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จ านวน 1,900 
1,606 

  

6 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  จ านวน 4,577  
5,437 

  

7 ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 เชิงคุณภาพ : ผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 100 
100 

  

8 ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 เชิงเวลา : ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ  75 
83.27 

  

  เป้าหมายการให้บริการที่ 2 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 

9 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานท าตรงสาขา 

จ านวน 74 
NA 

หลังจากส าเร็จ
การศึกษา ภายใน 1 ปี  

10 ตัวชี้วัดที่ 2.2 เชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวน 84 
NA 

หลังจากส าเร็จ
การศึกษา ภายใน 1 ปี  

 



ล าดับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ผลผลิต โครงการ 
และตัวชี้วัด 

หน่วยนับ แผน/ผล หมายเหตุ 

11 ตัวชี้วัดที่ 2.3 เชิงเวลา:ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานท า ศึกษาต่อ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

จ านวน 80 
NA 

หลังจากส าเร็จ
การศึกษา ภายใน 1 ปี  

  ผลผลิต :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
12 ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,830  

1,434 
  

13 ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จ านวน 2,830 
1,678 

  

14 ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  จ านวน 7,790  
6,178 

  

15 ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 เชิงคุณภาพ : ผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

ร้อยละ 100 
100 

  

16 ตัวชี้วัดที่ 2.1.5 เชิงเวลา : ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ  75 
50.16 

  

  เป้าหมายการให้บริการที่ 3 เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

17 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการ
วิชาการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 89 
89.98 

  

18 ตัวชี้วัดที่ 3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ  88 
91.20 

  

19 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการ
ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศภายใน
เวลา 1 ปี 

ร้อยละ 83 
85.37 

  

  ผลผลิต :  ผลงานการให้บริการวิชาการ   
20 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการแก่สังคม 
จ านวน 36 

41 
  

21 ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 86 
89.74 

  

22 ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการ
วิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 
100 

  



 

ล าดับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ผลผลิต โครงการ 
และตัวชี้วัด 

หน่วยนับ แผน/ผล หมายเหตุ 

  เป้าหมายการให้บริการที่ 4 เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 

23 ตัวชี้วัดที่ 4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน 21 
 24 

  

24 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ  89 
89.22 

  

25 ตัวชี้วัดที่ 4.3 ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน
ระยะเวลา 1 ปี 

จ านวน 21 
24  

  

  ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
26 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน 24 

24  
  

27 ตัวชี้วัดที่ 4.1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 90 
95.83 

  

28 ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 เชิงเวลา : ร้อยละชองโครงการ/
กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 
100 

  

  เป้าหมายการให้บริการที่ 5 เพื่อสนับสนุนและพัฒนานักวิจัยสู่งานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ 
และเผยแพร่ผลงาน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประเทศ 

29 ตัวชี้วัดที่ 5.1 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ  80 
82.67 

  

   ผลผลิต :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี       
30 ตัวชี้วัดที่ 5.1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการส่งเสริม

สนับสนุนการบริหารงานวิจัย 
จ านวน 10 

10 
  

31 ตัวชี้วัดที่ 5.1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 85 
96.67 

  

32 ตัวชี้วัดที่ 5.1.3 เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 
100 

  

 



ล าดับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ผลผลิต โครงการ 
และตัวชี้วัด 

หน่วยนับ แผน/ผล หมายเหตุ 

  เป้าหมายการให้บริการที่ 6 วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
  โครงการที่ 1: โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
  กิจกรรมที่ 1 :  โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่ม

ของรัฐบาล 
33 ตัวชี้วัดที่ 5.1.5 เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย จ านวน 3 

3 
  

  เป้าหมายการให้บริการที่ 7 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน 
ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ  

  โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน  ความ
ม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 

  กิจกรรมที่ 1 :  การวิจัยและพัฒนาเพื่อความม่ันคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
34 ตัวชี้วัดที่ 5.1.7  จ านวนโครงการวิจัย จ านวน 2 

2 
  

  กิจกรรมที่ 2 :  การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

35 ตัวชี้วัดที่ 5.1.9 ชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย จ านวน 5 
5 

  

  โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
  โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย 

36 ตัวชี้วัดที่ 5.1.11 เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย จ านวน 6 
6 

  

  โครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อน าไปใช้แก้ไขปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงาน 
37 ตัวชี้วัดที่ 5.1.13 เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการวิจัย จ านวน 17 

17 
  

  แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
  โครงการบูรณาการส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

38 ตัวชี้วัดที่ 6.1 เชิงปริมาณ : จ านวนนักท่องเที่ยวและนัก
ทัศนาจรที่มาร่วมงาน 

จ านวน 84,000 
69,219 

  

 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ 
         การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา จ านวน 5 องค์ประกอบ  ทุกคณะมีผลการประเมินระดับดี มีคะแนนผลการประเมิน และระดับคุณภาพ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 

คะแนน ระดับคณะ 

คณะ 
ครุศาสตร์

อุตสาหกรรม 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรม
เกษตร 

คณะ
บริหารธุรกิจ 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะ 
ศิลปศาสตร์ 

1. การผลติบัณฑิต 3.80 4.28 3.69 3.88 3.55 3.53 

2. การวิจัย 3.25 4.15 3.67 3.80 4.78 4.60 

3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5. การบริหารจัดการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.04 4.47 4.09 4.21 4.28 4.23 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 43 หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับดี  
จ านวน 38 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 88.37 และมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับปานกลาง จ านวน 5 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 11.63   

คณะ 
จ านวน
หลักสูตร 

ระดับคุณภาพของหลักสูตร 
น้อย ปานกลาง ดี ดีมาก 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตร์ 10 - 1 9 - 
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

6 - - 6 - 

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6 - - 6 - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 - 1 5 - 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

12 - 3 9 - 

6. คณะศิลปศาสตร์ 3 -  3 - 
รวม 43 - 5 38 - 



 

คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยไพศาล บุรินทรวัฒนา อธิการบดี 

 ผูชวยศาสตราจารยทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดี 

 นางสาวอุศนา     อนงคเวช รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 

รวบรวมและจัดทํา 

 นางสาวรัชชนันท   ดีมาก  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 นางสาวศิระยา    กรีพัฒน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นายนุสรณ   ตรีลาภี  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นางสาวชิดชนก     นิลพลับ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 นางสาวธารารัตน    สุขไชย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 นางสาวพรวิไล   เย็นวัฒนา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 นายนพรัตน    เนตรทิพย นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 นายนรินทร     แทนวิมล นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  

ขอขอบคุณ 

 คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและภาพประกอบ 
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