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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ขอมูลทั่วไป

ผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติ

และนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม

และประเทศชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

สังคม และสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ

สิ่งเเวดลอมใหเกิดความยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดาน
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหรูจริงปฏิบัติได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พันธกิจ  บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณการดวยหลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยใหพรอมกาวสูระดับอาเซียน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เปนสถาบันศึกษาดานวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท่ีเนนการปฏิบัติ 
ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแกสังคม มีเปาหมายท่ีชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความรู
ความสามารถ และทักษะท่ีไดมาตรฐาน และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู รักสูงาน  

รายงานผลการดําเนินงานประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้
เปนผลงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม  2558 - 30 กันยายน 2559  โดยการประมวล
สรุปผลตามนโยบายเปาหมายแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ตามนโยบายหลัก 5 ดาน คือ ดานการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ
ดานการสรางงานวิจัยนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการสูสังคมชุมชน ดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมอนุรักษธรรมชาติสิ ่งแวดลอม ดานบริหารจัดการที ่ทันสมัย
และมีธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณบุคลากรทุกฝายที่รวมเปนกําลังสําคัญ        
ในการดําเนินงานปฏิบัติภารกิจในรอบปที่ผานมาขอขอบคุณกองนโยบายและแผน       
ที่ไดจัดทํารายงานฉบับนี้ และหวังวารายงานประจําปฉบับนี้ จะเปนประโยชน   
ตอการวางแผนและการขยายผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเผยแพร
ตอสังคมใหรับทราบการบริหารของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งดวย

              (ผูชวยศาสตราจารยไพศาล บุรินทรวัฒนา)
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สารจากอธิการบดี



 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนสถาบันศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม 
มีเปาหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู ความสามารถ และทักษะที่ไดมาตรฐาน  และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู รักสูงาน  

 รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ เปนผลงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม  2558 - 30 กันยายน 2559  
โดยการประมวลสรุปผลตามนโยบายเปาหมายแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 8 ประเด็น คือ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับชาติและนานาชาต 2. สรางและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ 3. ปรับปรุงและพัฒนา
การใหบริการเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม และสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และอนุรักษส่ิงเเวดลอมใหเกิดความย่ังยืน 5. สนับสนุนและสงเสริมเพ่ือใหนักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดานพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหรูจริงปฏิบัติได 
6. พันธกิจ  บริหารจัดการท่ีทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 7. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณการดวยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และ 8. พัฒนามหาวิทยาลัยใหพรอมกาวสูระดับอาเซียน

 มหาวิทยาลัยขอขอบคุณบุคลากรทุกฝาย ที่รวมเปนกําลังสําคัญในการดําเนินงานปฏิบัติภารกิจในรอบปที่ผานมา ขอขอบคุณ
กองนโยบายและแผน ที่ไดจัดทํารายงานฉบับนี้ และหวังวารายงานประจําปฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการวางแผนและการขยายผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดจนการเผยแพรตอสังคมสืบไป



สีประจํามหาวิทยาลัย
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กําหนดสีทอง เปนสีประจํามหาวิทยาลัย
ตามความหมายของ สุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึง แผนดินทอง หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ 
มั่งคั่ง เจริญรุงเรือง มีคาประดุจทองคํา
 

         ที่มาของชื่อ “สุวรรณภูมิ” จากผลการศึกษาคนควาเรื่อง “สุวรรณภูมิ” โดยนักปราชญราชบัณฑิตติดตอกันนานเกือบศตวรรษ 
ควรคาแกการสรุปไดวา เม่ือราวตนพุทธกาล มดีนิแดนสวุรรณภูมซิึง่มีศนูยกลางอยูทีลุ่มแมนาํในภาคกลางของประเทศไทย เปนประตูแรก
ที่เปดรับอารยธรรมโลกภายนอกสูดินแดนสุวรรณภูมิจากผูคนที่มีจิตใจมุงหวังและเปดกวางดวยสันถวไมตรี วิถีสันติและสติปญญา ดังนั้น
การนําชื่อ “สุวรรณภูมิ” มาเปนชื่อเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ จึงมีความเหมาะสมอยางยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยฯ มีเขตพื้นที่จัดการศึกษา
อยูใน ๓ จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งยังตั้งอยูในภาคกลางของประเทศไทย ขณะเดียวกัน ชื่อ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะเปนสื่อใหประชาคมทั้งหลายทราบวา มหาวิทยาลัยฯ คือ แหลงรวมสรรพวิทยาการ ผูทรงคุณความรู
ผูเขามาแสวงหาความรู และเปดรับองคความรูจากโลกภายนอกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางกวางขวาง ดวยไมตรีจิต สันติสุขและ
สติปญญาอยางแทจริง

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       ประกอบดวย ดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองคพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 9 อยูภายในวงกลม 
มีรูป ดอกบัว 8 กลีบ เหนือวงกลมมี เลข 9 และ พระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบ ใตวงกลมมีแถบโคงรองรับ ภายในบรรจุ
อักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดวงตราพระราชลัญจกร เลข 9 และพระมหาพิชัยมงกุฎ 
สื่อความหมายถึงมีพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดชที่ทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหเชิญพระราชลัญจกรประจําพระองคและพระมหาพิชัยมงกุฎเปนเครื่องหมายราชการ
รูปดอกบัว 8 กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่กอใหเกิดปญญาแผขจรไปทั่วสารทิศ

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือกตนลีลาวดี
สุวรรณภูมิ เปนตนไมประจํามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานตอทุกฤดูกาล 

ยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่งมีคุณคา ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง กลิ่นหอม
จรุงใจ จึงหมายความวา ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทน มีความดีงาม 
มีคุณคา ประดจุตนลีลาวดีสุวรรณภูมิ นั่นเอง

ลม

จุ



สภามหาวิทลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

สํานักงานอธิการบดี คณะ

สถาบันสํานัก

คณะกรรมการควบคุมภายในค

 กองกลาง
 กองคลัง
 กองบริหารงานบุคคล
 กองนโยบายและแผน
 กองพัฒนานักศึกษา
 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
 สํานักคุณภาพการศึกษา

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 คณะวิทยาศ่าสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์

 สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

า ัก

ิ

าบัน

* ขีดเสนใต สวนราชการที่จัดตั้งเปนการภายใน โดยสภามหาวิทยาลัย



รองศาสตราจารย์	ดร.สุรชัย	มัจฉาชีพ
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ศิริกุล	คล่องคำานวณการ
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์สหายพล	มีชูนึก
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย	์วงษ์ยืน
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล	บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์พงศ์วิทย์	วุฒิวิริยะ
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ดวงฤดี	ศุภติมัสโร
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ	สุวรรณศร
รองอธิการบดี



รองศาสตราจารย์	ดร.กิตติ	บุญเลิศนิรันดร์
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ชลอ	หนูอินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์	เจริญกิจธนลาภ
ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎ	ีสุขฉายี
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.อนุรักษ์	เมฆพะโยม
ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.ศศิกานต	์สุวรรณประทีป
ผู้ช่วยอธิการบดี



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา	พลเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สาลินันท	์	บุญมี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประมุข	อุณหเลขกะ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.อำานาจ	ศิลวัตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์สุวุฒ	ิตุ้มทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ว่าที่ร้อยโทธนู	ทดแทนคุณ	
คณบดีคณะศิลปศาสตร์



รองศาสตราจารย์นภัทร	วัจนเทพินทร์
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์เอกวิศว์	สงเคราะห์
ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ไสว	เทศพันธ์
ผู้อำานวยการกองคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ	บุญสรรค์
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค	์ศรีทรงเมือง
ผู้อำานวยการกองกลาง

นายพัฒนพงศ	์วรรณวิไล	
ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน



นางสาวพัชราภรณ์	จันทร์ฉาย	
ผู้อำานวยการกองบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล	สังฆโสภณ
ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

อาจารย์อนนท์	บูชาพันธ์
ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา

อาจารย์จิระวัฒน	์ใจอ่อนน้อม	
ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

อาจารย์ปิติชน	เปี่ยมบริบูรณ์
ผู้อำานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

นางสาวมาล	ีทวนทอง
ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบภายใน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เสนีย์	พวงยาณี
ผู้อำานวยการสำานักคุณภาพการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

 พันธกิจหลักท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต พันธกิจดังกลาวน้ันมีความเก่ียวของกับการบริหารจัดการหลักสูตร   

และการเรียนการสอน โดยจะมีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด          

เพื่อสงเสริมใหบัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค คือ “เปนคนดี มีความรู รักสูงาน”

 

 เพื่อเปนการตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลัย คือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ท่ีเปนคนดี มีความรู รักสูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ              ไดสงเสริม

และมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิชาชีพและเทคโนโลยี      ท้ังทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีและดานสังคมศาสตรท่ีเปน คนดี มีความรู รักสูงาน นอกจากการเรียน

ในหองเรียนแลว ทางมหาวิทยาลัยยังสงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรง

จากการปฏิบัติจริง การเขารวมการแขงขันหรือกิจกรรมตาง ๆ  ทําใหนักศึกษามีประสบการณ

กอใหเกิดการพัฒนา รวมทั้งใหความสําคัญ

กับการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

อีกดวย
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1.หลักสูตรที่เปดสอน

 

 ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มีหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน รวมท้ังส้ิน 53 หลักสูตร 57 สาขาวิชา 

จัดการเรียนการสอนใน 4 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาโท

 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูงมีการจัดการเรียนการสอนท้ังส้ิน

12 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีมีการจัดการเรียนการสอนทั้งส้ิน 

38 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพมีการจัดการเรียนการสอน 

1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโทมีการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร

 

 การจัดการเรียนการสอน เม่ือจําแนกตามคณะ พบวา คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอนท้ังส้ิน 14 หลักสูตร โดยแบงเปน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง 5 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

1 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มีการจัดการเรียนการสอน

7 หลักสูตร โดยแบงเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 1 หลักสูตร

และหลักสูตรปริญญาตรี 6 หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีการจัดการเรียนการสอน 12 หลักสูตร  โดยแบงเปนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรช้ันสูง 6 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตรและ

หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มีการจัดการเรียนการสอน 7 หลักสูตร  โดยเปนหลักสูตรปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีการจัดการเรียน

การสอน 10 หลักสูตร  โดยแบงเปนหลักสูตรปริญญาตรี 9 หลักสูตร

และปริญญาโท 1 หลักสูตร คณะศิลปศาสตร มีการจัดการเรียนการสอน

จํานวน 3 หลักสูตร เปนหลักสูตรปริญญาตรทีั้ง 3 หลักสูตร 

ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอน ปการศึกษา 2559 จําแนกตามระดับการศึกษา

 คณะ 
ระดับการศึกษา

 รวม 
ปวส. ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท

 ครุศาสตรอุตสาหกรรม  5  8  1  -    14 

 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  1  6  -    -    7 

 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  6  5  -    1  12 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  -    7  -    -    7 

 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  -    9  -    1  10 

 ศิลปศาสตร  -    3  -    -    3 

 รวม  12  38  1  2  53 
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ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559 จําแนกตามระดับการศึกษา

2. จํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2559 

 

 ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจํานวนนักศึกษาใหม 4,770 คน มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน

จํานวน 6 คณะ ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการรับนักศึกษาใน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง

ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท การรับนักศึกษาแตละระดับมีหลักเกณฑดังตอไปนี้

 

 2.1 ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.) มีระบบการรับเขาศึกษา 2 วิธี คือ

  - รับตรง  เปนการรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ 

  - โควตา เปนการรับนักเรียนจากการสรรหาโควตาใหกับโรงเรียนตางๆ

         2.2 ระดับปริญญาตรี มีระบบการเขารับศึกษา 3 วิธี คอื               

  - รับตรง  เปนการรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ

  - โควตา เปนการรับนักเรียนจากการสรรหาโควตาใหกับโรงเรียนตางๆ

  - การสอบคดัเลอืกจากสวนกลาง เปนการคัดเลอืกผานกระบวนการรบัสมคัรคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษาในสถาบันอดุมศกึษาของ สกอ.

 2.3 ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) มีระบบการเขารับศึกษา 1 วิธี คือ

  - รับตรง  เปนการรับสมัครนักเรียนจากทั่วประเทศ

 

 จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนคณะ

ที่มีนักศึกษาเขาใหมมากที่สุด จํานวน 2,636 คน รองลงมาเปนคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 835 คน จากนั้น

เปนคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 458 คน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 357 คน คณะวิทยาศาสตร 

จํานวน 268 คนและลําดับสุดทายคือคณะศิลปศาสตร จํานวน 216 คน

คณะ
ระดับการศึกษา

รวม
ปวส. ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท

ครุศาสตรอุตสาหกรรม  148  297  13  -    458 

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  -    357  -    -    357 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  514  2,107  -    15  2,636 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  -    268  -    -    268 

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  -    831  -    4  835 

ศิลปศาสตร  -    216  -    -    216 

รวม  662  4,076  13  19  4,770 
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จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559 เมื่อจําแนกตามศูนยพื้นที่ จะพบวา

 

 ศูนยพระนครศรีอยุธยาหันตรา มีนักศึกษาใหม  1,010 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 31 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร 357 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  343 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 174 คน 

และคณะศิลปศาสตร 105 คน 

 ศูนยพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี มีนักศึกษาใหม  1,449 คน เปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังส้ิน 

 ศูนยนนทบุรี มีนักศึกษาใหม 1,014 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 147 คน คณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 235 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 51 คน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 522 คน และคณะศิลปศาสตร 59 คน 

 ศูนยสุพรรณบุรี มีนักศึกษาใหม  1,297 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 280 คน คณะบริหารธุรกิจและคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 609 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 43 คน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 313 คน และคณะศิลปศาสตร 52 คน

ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2559 จําแนกตามศูนยพื้นที่

 คณะ 
 ศูนยพื้นที่

 รวม 
 หันตรา วาสุกรี  นนทบุรี  สุพรรณบุรี 

 ครุศาสตรอุตสาหกรรม  31  -    147  280  458 

 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  357  -    -    -    357 

 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  343  1,449  235  609  2,636 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  174  -    51  43  268 

 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  -    -    522  313  835 

 ศิลปศาสตร  105  -    59  52  216 

 รวม  1,010  1,449  1,014  1,297  4,770 
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ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 2559 จําแนกตามศูนยพื้นที่

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น จําแนกตามระดับการศึกษา

3. จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 

 

 ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีนักศึกษาทั้งสิ้น 12,679 คน โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศมีนักศึกษาทั ้งสิ ้นมากที ่สุด จํานวน 6,781 คน รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 2,236 คน

คณะคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 1,190 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จํานวน 969 คน คณะศิลปศาสตร 

จํานวน 794 คน และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 709 คน

 จํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น เมื่อจําแนกตามศูนยพื้นที่ จะพบวาศูนยพระนครศรีอยุธยา  หันตรา มีนักศึกษาทั้งสิ้น 2,646 คน เปนนักศึกษา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 71 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  969 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

785 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 431 คน และคณะศิลปศาสตร 390 คน 

 ศูนยพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี มีนักศึกษาทั้งสิ้น  3,689 คน เปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 

 ศูนยนนทบุรี มีนักศึกษาทั ้งสิ ้น 2,895 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 418 คน คณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 667 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 179 คน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 1,469 คน 

และคณะศิลปศาสตร 162 คน 

 ศูนยสุพรรณบุรี มีนักศึกษาทั ้งสิ ้น 3,449 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 701 คน คณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,640 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 99 คน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 767 คน 

และคณะศิลปศาสตร 242 คน

 คณะ 
 ศูนยพื้นที่

 รวม 
 หันตรา  วาสุกรี  นนทบุรี  สุพรรณบุรี 

 ครุศาสตรอุตสาหกรรม  71  -    418  701  1,190 

 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  969  -    -    -    969 

 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  785  3,689  667  1,640  6,781 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  431  -    179  99  709 

 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  -    -    1,469  767  2,236 

 ศิลปศาสตร  390  -    162  242  794 

 รวม  2,646  3,689  2,895  3,449  12,679 

คณะ
ระดับการศึกษา

รวม
ปวส. ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท

ครุศาสตรอุตสาหกรรม  269  908  13  -    1,190 

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  59  910  -    -    969 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1,160  5,493  -    128  6,781 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  -    709  -    -    709 

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  -    2,214  -    22  2,236 

ศิลปศาสตร  -    794  -    -    794 

รวม  1,488  11,028  13  150  12,679 
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4. ผูสําเร็จการศึกษา  

 

 ปการศึกษา 2558 มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 2,690 คน โดยในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงมีผูสําเร็จการศึกษา 395 คน 

ระดับปริญญาตรีมีผูสําเร็จการศึกษา 2,269 คน และในระดับปริญญาโทมีผูสําเร็จการศึกษา 26 คน 

 ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2558 เมื่อแบงตามคณะ จะพบวา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีผูสําเร็จการศึกษา 232 คน ซึ่งเปน

ผูจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 19 คน และผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 213 คน 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีผูสําเร็จการศึกษา 241 คน เปนผูจบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 25 คนและผูสําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี 216 คน 

 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผูสําเร็จการศึกษา 1,632 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 351 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี 1,263 คน และมีผูสําเร็จในระดับปริญญาโท 26 คน

  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผูสําเร็จการศึกษา 154 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษา 315 คน เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมด

  คณะศิลปศาสตร  มีผูสําเร็จการศึกษา 108 คน ซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหมด

ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางที่ 6  แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา

คณะ
ระดับการศึกษา

รวม
ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

ครุศาสตรอุตสาหกรรม  19  213  -    232 

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  25  216  -    241 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  351  1,263  26  1,640 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  -    154  -    154 

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  -    315  -    315 

ศิลปศาสตร  -    108  -    108 

รวม  395  2,269  26  2,690 

 ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2558  เมื่อจําแนกตามศูนยพื้นที่ จะพบวา ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา มีผูสําเร็จการศึกษา 642 คน

เปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 241 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  242 คน คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 100 คน และคณะศิลปศาสตร 59 คน 

 ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีผูสําเร็จการศึกษา  1,046 คน เปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น 

 ศูนยนนทบุรี มีผูสําเร็จการศึกษา 459 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 98 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

84 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 40 คน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 220 คน และคณะศิลปศาสตร 17 คน 

 ศูนยสุพรรณบุรี มีผูสําเร็จการศึกษา 542 คน เปนนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 134 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 267 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 14 คน คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 95 คน และคณะศิลปศาสตร 

32 คน

 ศูนยนครสวรรค มีผูสําเร็จการศึกษา 1 คน
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ที่มา : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตารางที่ 7  แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามศูนยพื้นที่ 

 คณะ 
 ศูนยพื้นที่ 

 รวม 
 หันตรา  วาสุกรี  นนทบุรี สุพรรณบุรี  นครสวรรค 

 ครุศาสตรอุตสาหกรรม  -    -    98  134  -    232 

 เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  241  -    -    -    -    241 

 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  242  1,046  84  267  1  1,640 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  100  -    40  14  -    154 

 วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  -    -    220  95  -    315 

 ศิลปศาสตร  59  -    17  32  -    108 

 รวม  642  1,046  459  542  1  2,690 

5. สหกิจศึกษา (Cooperative Education)    

พัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหรูจริงปฏิบัติได

 การสอนแบบสหกจิศกึษานัน้ มวีตัถุประสงค เพ่ือเปนการเตรยีมความพรอมของนกัศึกษาดานการพฒันาอาชพี เสรมิทักษะและประสบการณ

ใหพรอมทีจ่ะเขาสูระบบการทาํงานรวมทัง้เพิม่เติมประสบการณทางดานวชิาการ วชิาชพีและการพฒันาตนเองแกนกัศกึษา รวมทัง้ยงัเปดโอกาส

ใหสถานประกอบการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย

ไดมาตรฐานและตรงกับความตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

สหกิจศึกษา

พัฒนาอาชีพและสรางความพรอมในการทํางาน

สถานศึกษา สถานประกอบการ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการวิชาชีพ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ

 

 งานวิจัยนับเปนภารกิจหลักท่ีสําคัญอีกหน่ึงภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ          โดยมหาวิทยาลัยมุงเนนท่ีจะพัฒนานักวิจัย

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีคุณภาพสูง เนนการสรางผลงานวิจัยหรือสรางนวัตกรรม ปรับทิศทางการวิจัยสูการบูรณาการเชิงพื้นที่ 

และบูรณาการกับผูใชประโยชน รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนไดจริง และมีการสงเสริม

สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ 

 โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรับงบประมาณการทําวิจัยจากแหลงทุนท้ังภายในและภายนอก

จํานวนทั้งสิ้น 36,973,918.00 บาท จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 21,293,100 บาท งบกองทุนสงเสริมงานวิจัย 8,625,170 บาท 

งบรายไดคณะ 541,648 บาท และงบภายนอก 6,514,000 บาท

 มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยจํานวน 198 โครงการ มีงานวิจัยที่สอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัย 3 ดาน จํานวน 68 โครงการ ดังนี้

  1. ดานอาหารปลอดภัย จํานวน 37 โครงการ เปนจํานวนเงิน 7,956,925.00 บาท

  2. ดานพลังงานทดแทน จํานวน 17 โครงการ เปนจํานวนเงิน 3,503,371.00 บาท

  3. ดานเทคโนโลยีแมพิมพ จํานวน 14 โครงการ เปนจํานวนเงิน 2,961,926.00 บาท

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,422,222.00 บาท และงบประมาณที่เหลือ 22,551,696.00 บาท ไดจัดทําโครงการวิจัย จํานวน 130 โครงการ 

เปนวิจัยดานการเรียนการสอน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการทองเที่ยว ดานภาษา ดานสิ่งแวดลอม ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดานวิจัยชุมชน ดานเทคโนโลยี และวิจัยสถาบัน

21,293,100
8,625,170

541,648

6,541,000

จํานวนงบประมาณจําแนกตามแหลงเงินทุน

งบประมาณแผนดิน งบกองทุนสงเสริมงานวิจัย งบรายไดคณะ งบภายนอก

7,956,925

3,503,371

2,961,926

22,551,696

จํานวนงบประมาณจําแนกตามจุดเนน

ดานอาหารปลอดภัย ดานพลังงานทดแทน ดานเทคโนโลยีแมพิมพ ดานอื่นๆ



22

การพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพสูง   

 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูมินีกัวิจยัรุนใหมเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก    มหาวทิยาลยัจึงเล็งเห็นถึงความสาํคัญในการพัฒนา

นักวิจัยรุนใหม จึงมีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยข้ึน โดยมีการจัดการบรรยายในหัวขอ “การพัฒนาเคาโครงการวิจัยท่ีดีเพ่ือขอรับ

การสนับสนุนจากแหลงทุน” โดยพฒันาตัง้แตการเขยีนเคาโครงงานวิจยัใหมคีณุภาพ สามารถนําไปเสนอขอรับทนุอดุหนุนการวิจยัจากหนวยงาน

ภายนอกได และมีการเสวนาเรื่อง “หลากหลายแงมุมในการพัฒนาเคาโครงการวิจัยเพื่อใหไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย” เพื่อใหนักวิจัยนําความรู

ที่ไดมาพัฒนาศักยภาพของตนเองและมุงเนนสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีคุณภาพสูง สามารถนําไปพัฒนาชุมชนสังคมใหเขมแข็ง 

และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันแกธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

การปรับทิศทางการวิจัยสูการวิจัยเชิงบูรณาการ

 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิยังใหความสําคัญในดานการปรับทิศทางการวิจัยสูการวิจัยเชิงบูรณาการ มีการจัดทํา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในหัวขอ “การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ” เพื่อให

บุคลากรสายวิชาการมีแรงจูงใจที่จะผลิตผลงานทางวิชาการหรือองคความรูที่มีประโยชนเผยแพรสูสาธารณชน อีกทั้งยังเปนการสนับสนุน

และสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานอีกดวย

 

  นอกจากน้ียังมีการจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการวิจัย    เพ่ือประเมินผลการวิจัยข้ึนอยางตอเน่ือง

เพราะเห็นว าขอ เสนอโครงการวิจัยที่ นักวิจั ยของมหาวิทยาลัย  

ไดจัดทําขึ้นนั้น ควรมีการตรวจสอบความถูกตอง ใหมีความสอดคลอง

กับแนวนโยบายของการพัฒนาประเทศ เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และนโยบายแนวทางการวิจัยของชาติ รวมทั ้ง

ยังเปนการพัฒนาศักยภาพของอนุกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย
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การสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุววรณภูมิ มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร ในระดับชาติ

หรือนานาชาติ จํานวน 228 เร่ือง แบงออกเปน ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ จํานวน 168 เร่ือง ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ จํานวน 60 เร่ือง

 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน จํานวน 78 ผลงาน แบงออกเปน นําไปใชประโยชนเชิงสาธารณะ จํานวน 48 ผลงาน 

นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย จํานวน 16 ผลงาน นําไปใชประโยชนเชิงวิชาการ จํานวน 14 ผลงาน

   มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเปนขวัญ

และกําลังใจใหกับนักวิจัย โดยมีผูผานการพิจารณาใหรับรางวัลดังตอไปนี้ 

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ระดับดี 

ดร.ศรีสุดา ไชยทองสุก 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สรางสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ระดับดีมาก

รองศาสตราจารยอํานวยพศ ทองคํา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีการเผยแพรผลงานวิจัย ระดับดีเดน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี สังขทอง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีการเผยแพรผลงานวิจัย ระดับดีมาก

ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีการเผยแพรผลงานวิจัย ระดับดี

ผูชวยศาสตราจารย  ดร.เทพนารินทร ประพันธพัฒน

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
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การสงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ 

 เพ่ือตอบสนองดานการสงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ เพ่ือใหนักวิชาการไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

และเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณดานวิชาการ และดานการวิจัย และนําผลงานวิจัยและความรูที่ไดจากการประชุม

วิชาการไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสังคมตอไป  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดมีการจัดประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 (The 1st Rajamangala Universi-

ty of Technology Suvarnabhumi National Conference:The 1st RUSNC) 

ในหัวขอ “วิจัยเพื่อสรางสรรคชุมชนและสังคม (Research for Creating Commu-

nity and Society)” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

โดยไดรับความรวมมือจากทุกคณะ 

รวมถึงหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

รวมดําเนินโครงการ มีการบรรยายพิเศษ

หัวขอ “วิจัยเพี่อสรางสรรคชุมชนและสังคม” มีการประชุมวิชาการระดับชาติภาคบรรยาย 

(Oral Presentation) และมีการจัด นิทรรศการวิจัยสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน สังคม และสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย

 

 การบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการบริการ

ทีจ่ดัในสถาบนัการศึกษาโดยมีบคุคลภายนอกเขามาใชบริการ การใหบริการทางวิชาการตองมคีวามเชือ่มโยงกบัการจดัการเรยีนการสอนและการวิจยั

และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม

 การบริการวิชาการแกสังคมเปนหน่ึงในภารกิจหลักและเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุววรณภูมิ

พึงใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัดและในดานที่สถาบันมีความเชี ่ยวชาญ 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิดํ า เนินการด านการบริการวิชาการดวยการส ง เสริมการเรียนรู ในชุมชน 

และนําเสนอองคความรูท่ีมหาวิทยาลัยมีความเช่ียวชาญใหแกชุมชน รวมท้ังพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการการใหบริการทางวิชาการใหเอ้ืออํานวย

ตอการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาไดนําความรูจากการเรียนการสอน

ออกไปใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร         

การบริการวิชาการ จํานวน 59 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 8,007,890 บาท แบงเปนงบประมาณรายจาย(งบแผนดิน) จํานวน 31 โครงการ 

วงเงิน 6,000,000 บาท งบประมาณรายจายจากเงินรายได(งบรายได) จํานวน 28 โครงการ วงเงิน 2,007,890 บาท

6,000,000 

2,007,890 

แหลงท่ีมางบประมาณ

งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได

หนวย:บาท
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629,600 

643,400 

2,059,300 

1,310,200 292,000 

589,790 

418,400 

2,065,200 

งบประมาณท่ีไดรับจําแนกตามหนวยงาน

มทรส. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา

520,510 

758,250 

8,679,000 

300,000 

6,685,850 

121,500 

รายไดจากการบริการวิชาการ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร

รายไดที่ไดรับจากการบริการวิชาการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

หนวย:บาท

หนวย:บาท
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวิสัยทัศนท่ีชัดเจนท่ีจะนําวิชาชีพและเทคโนโลยีถายทอดสูชุมชน โดยใหการบริการวิชาการ

ดวยการสงเสริมการเผยแพรความรูโดยมุงเนนการถายทอดดานวิชาชีพและเทคโนโลยีแกชุมชนอยางตอเน่ืองและย่ังยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

หมูบาน ชุมชน สังคม รวมท้ังรวมกับมูลนิธิพระดาบส และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ใหบริการทางวิชาการแกสังคมดานการซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลการเกษตร

 จึงทําใหเกิดโครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลายรูปแบบ จากการดําเนินโครงการรวมกัน     6    คณะ

ประกอบดวย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และคณะศิลปศาสตร

การสงเสริมการเรียนรูในชุมชนและนําเสนอองคความรูที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการสงเสริมการเรียนรูในชุมชนโดยการนําเสนอ

องคความรูที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ นําองคความรูนั้นมาถายทอดใหแกคนในชุมชน 

เพื่อใหคนในชุมชนสามารถ นํามาประกอบเปนอาชีพได รวมทั้งดําเนินการสรางเครือขาย

ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชนตาง ๆ

โครงการพระดาบสสัญจร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 มูลนิธิพระดาบสรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ออกใหบริการซอมเคร่ืองจักรกลการเกษตร จํานวน 62 คัน ใหบริการตัดผม จํานวน 75 คน 
และมอบรถเข็นสําหรับคนพิการ จํานวน 10 คัน ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 110 ณ  เทศบาล
ตําบลดงขุย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ และคร้ังท่ี 111 ณ องคการบริหารสวนตําบลยานยาว 
อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระหวางวันที่ 29 มกราคม - วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559

 โครงการนี้เปนโครงการที่สนับสนุนใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น อีกทั้งทําให 
คณะผูดําเนินงานตลอดจนนักศึกษาและผูเขารวมโครงการไดมีจิตสํานึกในการทําประโยชน  
เพื่อสวนรวม และเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณอันจะนําไปสูการพัฒนาในดานตาง ๆ 
กอใหเกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการประสบการณที่ไดเพื่อไปใชประโยชนในดานการเรียนการสอน

การวิจัย รวมท้ังการสรางเครือขาย
กับภาคสวนและองคกรตาง ๆ
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดจัดทําโครงการน้ีเพ่ือสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ท่ีทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืชทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศและดําเนินการเปนธนาคาร          

พืชพรรณมหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการ ตามแผนงานท่ีสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานท่ีจะนําไปสูจุดมุงหมายและเปาหมายตามแนวพระราชดําริ 

โดยมีการดําเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ 

 ดําเนินโครงการ จํานวน 5 โครงการ ไดแก โครงการการสํารวจและเก็บรวบรวม

ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถิ่น โครงการอนุรักษ รวบรวมและสงเสริม

การใชประโยชนจากพืชในทองถิ่นภาคกลางตอนบน โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

มทร.สุวรรณภูมิ โครงการกิจกรรมพี่เลี้ยงการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชและโครงการกิจกรรมพิเศษสนับสนุนโครงการการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก 

พระราชดําริ

ศูนยคลินิกเทคโนโลยี ปงบประมาณ พ.ศ.2559     

 ศูนยคลินิกเทคโนโลยีเปนการดําเนินการบริการใหคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยีใหแกกลุมเกษตรกร กลุมแมบานและบุคคลทั่วไป

รวมทั้งฝกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลและใหบริการคําปรึกษาและขอมูลทางเทคโนโลยี

ไดตรงความตองการของชุมชน ทําใหเกิดกิจกรรมสรางเสริมชุมชนใหเขมแข็ง

สามารถพึ่งพาตนเองไดรวมทั้งใหการสนับสนุนชวยเหลือธุรกิจชุมชน เกษตรกรผูยากไร 

อยางทัดเทียมและท่ัวถึงโดยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติศูนยคลินิก

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีภารกิจที่สําคัญ คือ การบริการ

วิชาการ หรอืการนําองคความรูและเทคโนโลยีถายทอดสูชุมชน โดยมีแผนการดําเนินการ

4 ดาน ไดแก การบริการใหคําปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี การถายทอดเทคโนโลยีสาธิตฝกอบรม

การวิจัยพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีและหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

   

โครงการกลุมวิสาหกิจการแปรรูปกะป ตําบลกบเจา 

อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการกลุมวิสาหกิจพัฒนาคุณภาพผลผลิต ตําบลลําตาเสา 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและปฏิบัติภาคสนาม เชน ศูนยเทคโนโลยีแมพิมพ ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย ศูนยพัฒนาทักษะวิศวกรรมไฟฟา ศูนยทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ศูนยฝกอบรมใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี โครงการจัดตั้ง

ศูนยการเรียนรู หนวยปฏิบัติการภาคสนาม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี โครงการบริษัทจําลอง 

(Dummy Company) เปนตน ศูนยการเรียนรูและปฏิบัติภาคสนามนี้ จัดตั้งเพื่อเปนสถานที่ถายทอดความรูที่เปนประโยชนตอชุมชน ตอสังคม

รวมทั้งเปนสถานที่ใหความรูและฝกทักษะแกบุคคลที่สนใจ เพื่อนําความรูที่ไดไปตอยอดในการประกอบอาชีพ

ดานการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการการใหบริการวิชาการใหเอื้ออํานวยตอการสรางรายได

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีการดําเนินโครงการการใหบริการวิชาการท่ีอํานวยตอการสรางรายได เชน โครงการอบรม

สําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต เปนการฝกอบรมภาคทฤษฎีสําหรับผูขอรับใบอนุญาต

ขับรถและผูขอตออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตรวมท้ังออกหนังสือรับรองการผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมการขนสง

ทางบกกําหนด โครงการฝกอาชีพหลักสูตรระยะส้ัน "หลักสูตรชางตัดผมชาย" โครงการอบรมหลักสูตรการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองยนตเบ้ืองตน            

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับพนักงาน บริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 31 คน โดยเนนเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม                 

และการแกไขปญหาเคร่ืองยนตเบ้ืองตน ในกรณีฉุกเฉิน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งเเวดลอมใหเกิดความยั่งยืน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมู ิมุงสงเสรมิศลิปวฒันธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณดีวยตระหนกัถงึพนัธกจิของมหาวทิยาลยั

โดยมุงเนนใหบคุลากรและนกัศกึษามีความรูความเขาใจและตระหนกัในคุณคาของศลิปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม โดยมีการ เผยแพรและถายทอด

ความรูทางศิลปวัฒนธรรมไทย ในรูปกิจกรรมตาง ๆ  พรอมทั้งสอดแทรกและบูรณาการดานการบริหารจัดการที่ทันสมัย  และมีธรรมาภิบาล

โดยการสงเสริมการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจัก  

 ดานการสรางจิตสํานึกใหเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาและตระหนักในความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตาม พันธกิจหลัก และเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค 

โดยมีผลงานที่โดดเดน

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 เนื่ อ ง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วภูมิพลอดุลย เดช 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา จึงนับเปนโอกาสมหามงคลที่เหลาพสกนิกร

จะไดแสดงความกตัญูกตเวที สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี

ถวายเปนราชสักการะ แดพระองคที ่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอประเทศชาติ 

และประชาชน โดยกองกลาง กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

และกองบริหารทรัพยากรสุพรรรบุร ี ไดร วมกันจัดพิธ ีถวายพระพรชัยมงคล

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเ ด็จพระ เจ าอยู หั ว ภูมิพลอ ดุลย เดชฯ

ทั้ง 4 ศูนยพื้นที่ และพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตํากวาสายสะพาย 

ประจําป พ.ศ. 2557 ศูนยพระนครศรีอยุธยาหันตรา และไดจัดถวายเครื่องราชสักการะ

และนํากลาวถวายพระพร พรอมดวยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย บุคลากร

นักศึกษา รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหวางวันที่ 

3 - 5 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมท้ัง 4 ศูนยพ้ืนท่ี
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นอมใจถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

นําโดยอธิการบดี คณะผู บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกลาวถวายพระพร 

และพิธีวางพานพุมถวายราชสักการะพรอมท้ังเปดกรวยดอกไม 

และรวมกันปลอยปลาถวาย เปนพระราชกุศล เนื่องในวันแมแหงชาติ

แดองคสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายความจงรักภักดี

ตอสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงเปนแม

ของปวงชนชาวไทยทั ้งประเทศ และมีพ ิธ ีมอบรางว ัลแมด ีเด น 

เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติใหบุคลากรที่เปนแม และแมของบุคลากร 

ประจําปพุทธศักราช 2559 ซึ่งมีผูที่ผานการคัดเลือกประเภทบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยที่เปนแม จํานวน 7 คน และประเภทแมของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ทาน ซึ่งอธิการบดีใหเกียรติเปนผูมอบรางวัล

ระหวางวันที ่ 10 - 11 สิงหาคม 

พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนยพื้นที่ 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมจัดพิธีทําบุญ สรงนําพระ

รดน ําขอพร ประจําป 2559 เพื ่อเปนการสืบสานประเพณีสงกรานตของไทย

ใหกับนักศึกษาและเยาวชนไทยรุนหลังไดทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในวันสงกรานต 

โดยการจัดกิจกรรมทําบุญและรดสรงนําพระพุทธ และพระภิกษุสงฆ และรดนําขอพร

จากผู อาว ุโส เพ ื ่อความเปนสิร ิมงคลและเพื ่อเป นการอนุร ักษประเพณีไทย 

สืบทอดตอกันมา โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทรวัฒนา

อธ ิการบด ี เป นประธานในพ ิธ ี  พร อมด  วย

ผูเกษียณอายุราชการ คณะผูบริหาร คณาจารย 

และบุคลากรรวมกิจกรรมอยางพรอมกัน ระหวางวันท่ี 

8 - 12 เมษายน พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนยพื้นที่
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เขารับโคมเทียนและเทียนพระราชทาน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เขารับโคมเทียนและเทียนพรรษา

พระราชทาน ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงพระกรุณา

โปรดให ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล 

ออฟไลฟ เปนประธานในพิธี เม่ือวันจันทรท่ี 15 กรกฎาคม 2559 ณ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ 

ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

เพื่อนําไปถวาย ณ อุโบสถวัดวัง ตําบลบางระกํา อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และวัดดงเสลา ตําบลองคพระ  อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการจัดกิจกรรม 

ถวายเทียนพรรษาใหกับวัดในชุมชนพ้ืนท่ีในจังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา 

โดยมีคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรรวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียงกัน ระหวางวันท่ี 

19 - 20 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท้ัง 4 ศูนยพ้ืนท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ถวายโคมเทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน 

 

 อาจารยพงศวิทย วุฒิวิริยะรองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เปนประธานพิธีถวายโคม

เทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน ซ่ึงทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

พระราชทานผานทางมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ นําถวายวัดวังพรอมมอบเกียรติบัตรแกผูถายทอด

องคความรูในการกวนขาวมธุปายาส สูตรวัดวังนครหลวง 

ใหแกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมวันวิสาขบูชาประจําป

2559 โดยมี ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 

และผูนําชุมชน เขารวมเม่ือวันพุธท่ี 20 กรกฎาคม 2559

ณ ว ัดว ัง ต ําบลบางระก ํา อ ําเภอนครหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ 

ผูชวยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เปนประธาน

พิธีถวายโคมเทียนและเทียนพรรษาพระราชทาน ซ่ึงทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี 

พระราชทานฝานทางมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ  นําถวายวัดดงเสลา โดยมีผูบริหาร คณาจารย   

เจาหนาท่ี และผูนําชุมชน รวมถวาย เม่ือวันอังคารท่ี 19 กรกฎาคม 2559 ณ วัดดงเสลา ตําบลองคพระ  

อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ดานสงเสริม สนับสนุนใหมีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางจัก 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และชาวบานชุมชนวัดบางจักเปนเจาภาพในพิธี

ทอดผาฐินสามัคคี ประจําป 2558 โดยมี นายมีชัย ฤชุพันธ นายกสภามหาวิทยาลัย ทั้ง 2 แหง เปนประธานในพิธี พรอมดวย 

นายวีรรวุทธ ปุตระเศรณี ผูวาราชการจังหวัดอางทอง ผูชวยศาสตราจารย

ไพศาล บุรินทรวัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รองศาสตราจารยพงศ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา เขารวมพิธีดังกลาว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดรวมทําบุญในครั้งนี้ และมีผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญ

อีกจํานวนมาก เมื่อวันเสารที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบางจัก ตําบลบางจัก

อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง และรวมทําบุญเพ่ือเปนการสงเสริมทํานุบํารุง

พระพุทธศาสนาใหย่ังยืนตอไป โดยบูรณาการกับพันธกิจดานการบริหารจัดการ

ท่ีทันสมัย และมีธรรมาภิบาล ซ่ึงเปนการสงเสริมการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย

ใหเปนที่รูจักในชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษา 

 

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานอนุรักษและสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง โดยอธิการบดีเปนประธานเปดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

ประจําปงบประมาณ พ .ศ .2558 ภายในงานมีก ิจกรรมประกวดนางนพมาศ 

นางนพมาศจําแลง รําวงยอนยุค และรานคาตาง ๆ มากมาย โดยมีผูบริหาร

อาจารย เจาหนาที ่ และนักศึกษา รวมงานเปนจํานวนมาก โดยกองกลาง

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี และกองบริหารทรัพยากร

สุพรรรบุรี รวมจัดกิจกรรมอนุรักษและสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจําปการศึกษา 2558 

“ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานประเพณีลอยกระทง” โดยภายในงานมีการจัดการประกวด

กระทงประกวดรองเพลงลูกทุง “ดาวรุงลูกทุงสุวรรณภูมิ” ประกวดนางนพมาศ

ส ุวรรณภ ูม ิของน ักศ ึกษา  ระหว างว ันท ี ่  24 -  25 พฤศจ ิกายน  2558 

และรวมการจัดทํากระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ท้ัง 4 ศูนยพ้ืนท่ี มีผูเขารวม 977 คน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หมูบานรักษาศีล 5

 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เขารวมกิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาวัดและกิจกรรมสวดมนตทําวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ 

ภายใตโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

“หมูบานรักษาศีล 5” เมื่อวันจันทรที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ วัดภูเขาทอง 

ตําบลภูเขาทอง  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และเม่ือวันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม 2559 ณ วัดสุธาโภชน ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายเรวัต ประสงค รองผูวาราชการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเปนประธานในพิธี เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดนําหลักธรรม

คําสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดานพัฒนาศักยภาพบัณฑิตใหรูจริงปฏิบัติได

             

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสนับสนุนและสงเสริมเพื่อใหนักศึกษามีพัฒนาการครบทุกดาน โดยมุงเนนพัฒนาบัณฑิต

ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยสงเสริมนักศึกษาในดานตาง ๆ  ไมวาจะเปน ดานคุณธรรมจริยธรรมโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมท้ังทฤษฎี

และปฏิบัติ ดานศิลปวัฒนธรรม จัดเวทีตาง ๆ นักศึกษาไดแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมดานสุขภาพการกีฬา มีสนามกีฬาและสถานท่ีนันทนาการ

ใหนักศึกษาไดออกกําลังกายดานความสามารถเชิงวิชาการ มีหองเรียนหองปฏิบัติ

การท่ีเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน

 ดานการบําเพ็ญประโยชน สงเสริมใหนักศึกษาทําประโยชนเพื่อสวนรวม 

จิตอาสาตาง ๆ 

 ดานสวัสดิการ มีการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับหอพัก สวัสดิการนักศึกษา

ดานการพยาบาล การประกันอุบัติเหตุและทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 นอกจากกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนานักศึกษาในสวนที่มหาวิทยาลัยจัดแลว ยังมีกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยที่หนวยงานอื่นจัด 

มทีัง้กจิกรรมในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและระดับนานาชาต ิโดยนักศกึษาไดเขารวมกิจกรรมและสามารถนํารางวลัและชือ่เสียงมาสูมหาวิทยาลัย 

เชน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดรับรางวัลที่ 2 ประเภทที่ 9

ในการประกวด สหกิจศึกษาดีเดน พ.ศ.2559 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การปรับปรุงกระบวนการแชเยือกแข็งไกสดของบริษัท 

อาหารเบทเทอร จํากัด จากเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

           

 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดรับรางวัลชมเชย ประเภทท่ี 9 

ในการประกวดสหกิจศึกษาดีเดน พ.ศ. 2559 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑขนมปงไสฟกทองจากเครือขายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาขอ ง เ ค รือข า ย อุดม ศึกษาภาคกลา งตอนบน นัก ศึกษา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดรับรางวัลชนะเลิศ

ลําดับท่ี 1 การประกวดประดิษฐกระทงจากวัสดุธรรมชาติ โครงการสืบสาน

พระเพณีลอยกระทง ป 2558 มทรส.ศูนยนนทบุรี นักศึกษาคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

การประกวดรองเพลงลูกทุงเยาวชนหญิง งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมใจ สู 2 ทศวรรษ สุพรรณบุรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการจัดโลจิสิตกสและโซอุปทาน

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดแขงขันจัดบูธนิทรรศการ 

ภายใตหัวขอ “เผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินไทย” และประกวดสะบาชนไก ในงานลานวัฒนธรรม คร้ังท่ี 2 ณ หอประชุม SBC HALL วิทยาลัยเซาธอีสท

บางกอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559

 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี 

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดนําเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดจาก

แลกเปล่ียนความรูทางดานการบัญชี โครงการแลกเปล่ียนความรูทางดานการบัญชี

ในเขตลุมนาํโขง อันไดแกประเทศกัมพูชา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และประเทศไทย เพ ื ่อเป นการร วมฉลอง 60 ปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดรับรางวัลชมเชย โครงการพัฒนารายงานเพื่อแสดง

บนเว็บไซด บริษัททวีเชียรไดนามิกอินดัสตรี ในโครงการรประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูสหกิจศึกษา จากสํานักงานสงเสริมและงานทะเบียน
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 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

ไดรับรางวัลชมเชย โครงการสกัดธรรมชาติจากตนเฉากวยและลูกหมอน

ในโครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูสหกิจศึกษา จากสํานักงานสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

           

 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

สาขาสถาปตยกรรม ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการเขารวมการประกวด

คลิปวีดีโอ "เด็กไทยรู เทาทันสื ่อ" งานการประกวดคลิปวีดีโอ 

"เด็กไทยรูเทาทันสื่อ" จังหวัดนนทบุรี ประจําป 2559 จากวัฒนธรรม

จังหวัดนนทบุรี

 

 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

สาขาวิศวกรรมโยธา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการเขารวมการแขงขัน

คอนกรีตมวลเบากําลังอัดตามเปาหมาย โครงการแขงขันคอนกรีต

มวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวลนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากลและสาขาวิชาการโรงแรม

ไดร ับรางวัลชนะเลิศ ในการแขงขันมารยาทไทย งานแขงขัน

ทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ครั้งที่ 1 จากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 

 นักศ ึกษาคณะศ ิลปศาสตร  สาขาว ิชาภาษาอ ังกฤษ

เพื ่อการสื่อสารสากล ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขัน

อานขาวภาษาอังกฤษ งานแขงขนัทกัษะทางวิชาการ     คณะศลิปศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 จากคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พันธกิจ  บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุววรณภูมิขับเคล่ือนพันธกิจบริหารจัดการท่ีทันสมัยและมีธรรมาภิบาลอยูภายใตประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 

พัฒนาคุณภาพของอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุ มุงเนนการพฒันาศกัยภาพของอาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุ ใหมกีารปฏบิตังิานมคีณุภาพ 

โดยมีการจัดฝกอบรมตาง ๆ เพื ่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงาน

ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

 

 ในปงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีบุคลากรทั้งสิ้น 1,178 คน โดยเปนขาราชการ จํานวน 327 คน 

พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 646 คน พนักงานราชการ จํานวน 38 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได) จํานวน 69 คน ลูกจางประจํา 

จํานวน 61 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 63 คน

310
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57
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48

4%

จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากร

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)

ลูกจางประจํา ลูกจาง (เงินรายได)

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล  ขอมูล ณ เมษายน 2559

หนวย:คน
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ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2559

 

 นางทศพร  นามโฮง ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 หนวยงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

กระทรวงศึกษาธิการ ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รหัสไปรษณีย 13000 เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521 รวมระยะเวลาปฏิบัติ

ราชการ (นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) 38 ป 7 เดือน พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นชัดเจน

ในการครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ

การครองตน

 - ปฏิบัติตนดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณขาราชการ ไมเคยถูกลงโทษหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนตลอดชีวิต

การรับราชการ มีความเพียร และมีความรับผิดชอบในหนาที่ของความเปนครู มีความประหยัดและอดออม ใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

มีความมัธยัสถและเก็บออม เพื่อสรางฐานะตนเองและครอบครัว มีบานอยูอาศัยของตนเอง มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง มีความจงรักภักดี

ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  เขารวมในพิธีสําคัญอยางสมําเสมอ

การครองคน

 - เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มาตั้งแตเริ่มรับราชการ ในป พ.ศ. 2521 ไดทําหนาที่อาจารยถายทอด

ความรู ในหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดทําหนาที่หัวหนาสาขาวิชาเปนระยะเวลาหลายป ไดรับการแตงตั้งจาก

ผูบงัคบับญัชาใหทาํหนาที ่ ผูชวยผูอาํนวยการสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตพระนครศรอียธุยา หนัตรา  ตอมาไดรบัการแตงตัง้เปนผูอาํนวยการ

วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา ที่เปนสุภาพสตรีคนแรกของสถาบัน  กอนที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จะสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล  แสดงใหเห็นวาเปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยองในสังคมและผูรวมงานอยางเปดเผย  สามารถจูงใจใหเกิดการยอมรับ

และใหความรวมมือในการดําเนินงานไดเปนอยางดี ไดเสริมสรางความสามัคคี และรวมกิจกรรมของหมูคณะ ท้ังในและนอกหนวยงานมาโดยตลอด

การครองงาน

 - ไดปฏิบัติหนาท่ีมีความกาวหนาในงานตามลําดับข้ันในตําแหนงบริหารงานตาง ๆ ดังน้ี   

1. ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนาคณะวิชาแปรรูปอาหาร   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา  พ.ศ. 2530 – 2540

2. ปฏิบัติหนาท่ี ผูชวยผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา  หันตรา  พ.ศ. 2543 - 2543

3. ปฏิบัติหนาท่ี ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา  หันตรา  พ.ศ. 2543 - 2545

4. ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา พ.ศ. 2549

5. ปฏิบัติหนาที่ หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พ.ศ. 2550 - 2554

6. ปฏิบัติหนาท่ี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   พ.ศ. 2554 - 2558

7. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน

นอกเหนือจากงานบริหารที่ไดรับมอบหมาย งานสอนยังสามารถ สรางบุคลากร

ในสายงานเทคโนโลยีการอาหาร ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารท้ังภาคราชการ

และเอกชน มามากกวา 1,000 คน นอกเหนือจากนั้นไดทํางานบริการชุมชน 

งานวิจัย  ฝกอบรม ดานการแปรรูปอาหาร ชวยเหลือชุมชนใหสามารถเพิ่มมูลคา

สินคาทางการเกษตรได เปนการใชองคความรูของมหาวิทยาลัยในทองถ่ินทําประโยชน

ใหกับชุมชน ไดทําโครงการรวมกับจังหวัด เชน โครงการยุทธศาสตร
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การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

 - ปฏิบัติราชการตลอดชีวิตราชการดวยความมีจริยธรรม และธรรมาภิบาลมาโดยตลอด 

ปฏิบัติตนดวยหลักคุณธรรม ศีลธรรม

อาหารฮาลาลของจังหวัด และโครงการศูนยอาหารปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถของบประมาณจากภายนอก

มาชวยสนับสนุนงานการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

การมีจิตสาธารณะ

- ปฏิบตัหินาท่ีเปนกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร  ใหกบังานของทองถิน่  เพือ่สงเสริม

ใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมของทองถิ่น เชน งานวันขาวโพดเทียน งาน OTOP 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- เปนอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนระดับประถมและมัธยม

- เปนกรรมการคัดสรรสินคาโอทอประดับประเทศ
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ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2559

 

 นางสาววรรณา  ศรีเพ็ชราพร ปจจุบันดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8 หนวยงาน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ  

อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13000 เริ ่มรับราชการ 

เม่ือวันท่ี 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2527 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ (นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559) 

32 ป 4 เดือน 22 วัน พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นชัดเจนในการครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติ

ตามมาตรฐานจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ

การครองตน

 - พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบเริ่มรับราชการตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่

ในฐานะของขาราชการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ดวยความอุตสาหะ วิริยะ แมจะมีปริมาณงานมากก็มีความอดทน

ไมยอทอตอปญหาอุปสรรค มุงหวังใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่รับผิดชอบอยางมีคุณภาพ แบงเวลาเพื่อรับผิดชอบงาน/ตนเอง/ครอบครัว และอื่น ๆ  

อยางเหมาะสม มีวินัยในการปฏิบัติตามแนวทางที่ตั้งไวทําใหปราศจากปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใหประสบ

ความสําเร็จอยางมีคุณภาพดวยการแสวงหาความรูที่ทันสมัยและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานโดยสมัครเขาสอบเพื่อขอรับทุนศึกษา

ดูงานการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศญี่ปุน (Monbusho) และไดรับการพิจารณาใหรับทุนระหวาง

ป พ.ศ. 2533 - 2535 เมื่อกลับจากประเทศญี่ปุนไดนําความรู และประสบการณที่ไดมาประยุกตใชพัฒนาในงานที่รับผิดชอบ โดยถายทอด

ขอมูลเกี่ยวกับความเจริญกาวหนา ระบบที่ดี มีคุณภาพทันสมัยของประเทศญี่ปุนใหกับผูเรียน เชน วิธีการบริหารจัดการขยะในประเทศญี่ปุน 

ความเจริญกาวหนาดานการขนสง คุณธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต การตรงตอเวลาและระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิตที่ควรนํามา

เปนแบบอยาง เปนตน อนึ่ง ตอมาเพื่อพัฒนาตนเองใหมีคุณวุฒิที่เหมาะสมตามแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ขยายการจัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรีใหมากขึ้น โดยไมกระทบตอเวลาในการปฏิบัติหนาที่   ในป พ.ศ. 2537 จึงขออนุญาตไปศึกษาตอระดับปริญญาโท 

สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

กลุมเรียนภาคสมทบ (เสาร-อาทิตย) ดวยความอดทน มุงมั่น ไมยอทอตอปญหาอุปสรรคตาง ๆ ทั้งเรื่องการเดินทางและการศึกษาคนควา 

สามารถจบการศึกษาเปนรายแรกของรุนในป พ.ศ. 2540 สมัครเปนสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย/สมาชิกสมัชชานักวิจัย

ดานสิ่งแวดลอม ไดรับเอกสาร/วารสารความรูอยางสมําเสมอ เพื่อแสดงถึงคุณภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนเพื่อพัฒนาตนเองในดานการสอนซึ่งจะสงผลดีตอผูเรียน/สังคม/สิ่งแวดลอม

ไดจัดทําเอกสารประกอบสอนรายวิชาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร และเอกสารเรียบเรียง เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติปาชายเลน

เสนอขอกําหนดตําแหนงทารวิชาการและไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยใน ป พ.ศ. 2549 จากความขยันหมั่นเพียร

และมีความรับผิดชอบจึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดานเอกสารที่งานสภามหาวิทยาลัย

 - การประหยัดและเก็บออม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใชจายเพื่อดํารงชีวิตตามฐานะ มัธยัสถ เก็บออม 

โดยเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สงเงินสําหรับการออม เปนประจําทุกเดือนตั้งแต ป พ.ศ. 2531 จนถึงประจุบัน 

โดยไมเคยใชสิทธิในการกูยืม สงเงินออมกับกองทุนขาราชการพลเรือนเพิ่มเติมจากเกณฑที่กําหนดขั้นตําจากรอยละ 3 เปนรอยละ 12 

นอกจากนี้ยังมีการฝากเงินออมกับธนาคารกรุงไทยและอื่น ๆ  เปนประจําเพื่อสรางความมั่นคงใหกับชีวิตไมเปนภาระกับสังคม และประเทศชาติ 

ปจจุบันมีบานที่อยูอาศัย รถยนต และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนของตนเองโดยไมมีภาระหนี้สิ้น  

 - การรักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมายมีระเบียบวินัยทั้งในดานการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน ตื่นเวลา 05.30 น. เพื่อปฏิบัติ

ภารกิจสวนตัวแลวกราบบูชาพระ และบรรพบุรุษ เปนประจําทุกวัน มาปฏิบัติงานตรงตอเวลาไมมีประวัติการมาสาย หากมีความจําเปน

ทีไ่มสามารถมาปฏิบตังิานไดกข็ออนญุาตลาตามระเบยีบทีก่าํหนด แตงกายสุภาพเรียบรอย เชือ่ฟงและใหความเคารพตอผูบงัคบับญัชา โดยในกรณี
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ที่มีความคิดเห็นหรือประเด็นสงสัยก็จะขอเขาพบเพื่อหารือโดยผานตามสายการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ประพฤติและปฏิบัติตน

อันเปนตัวอยางแกบุคคลทั่วไป

 - การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เปนพุทธมามกะ รักษาศีล ละเวนตอการประพฤติชั่ว ไมลุมหลงในอบายมุข ซื่อสัตย สุจริต

ตอตนเอง ผูอื่น และตอองคกร มีความเมตตา กรุณา โอบออมอารีตอบุคคลอื่น ทั้งเพื่อนรวมงาน แมบาน และนักศึกษา เอื้อเฟอเผื่อแผ 

เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม เชน การใหความอนุเคราะหบริจาคทุนทรัพยเพื่อชวยเหลือหรือสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  

ทั้งดานการศึกษาและศาสนา 

 - การมีความจงรักภัคดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย สงเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยทั้งในการปฏิบัติหนาที่ราชการ

และในการดําเนินชีวิต โดยในการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาจะใชระบบการเลือกตั้งหัวหนาหอง หรือในกรณีมีความคิดเห็นไมตรงกัน

ของนักศึกษาใหใชระบบนับคะแนนเสียงของความคิดเห็น หรือในกรณีกับเพื่อนรวมงานจะยึดความคิดเห็นของสมาชิกสวนใหญ ในการดําเนิน

ชีวิตไปใชสิทธิออกเลือกตั้งผูแทนทุกระดับไมวาจะเปนการเลือกกรรมการประจําหมูบาน การเลือกตั้งระดับทองถิ่น หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรในระดับประเทศ

 เขารวมศาสนกิจตาง ๆ และทํานุบํารุงศาสนา โดยทําบุญตักบาตรในตอนเชา และในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันขึ้นปใหม วันวิสาขบูชา 

วันเขาพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ ทํานุบํารุงศาสนาผานการปฏิบัติหนาท่ี เชน สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาวัดตาง ๆ  

นอกจากน้ียังไดบริจาคทุนทรัพยเพ่ือการทํานุบํารุงศาสนาเปนประจําสมาํเสมอ

 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี รับผิดชอบเสียภาษีตามกฎหมาย เชน ภาษีรายไดบุคคลธรรมดา 

ภาษีรถยนต ฯลฯ ปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ ดวยความซื่อตรง เชน กฎหมายจราจร เขารับการประเมิน

เพื่อขอรับใบขับขี่ดวยความสามารถของตนเอง ขับรถตามกฎจราจร ไมแซง ไมจอดในที่หามจอด เปนตน 

 มีความจงรัก ภักดีและเทิด ทูน

สถาบ ันพระมหากษัตร ิย  ปฏิบ ัต ิตน

เปนพลเมืองที่ดีตามแนวพระราชดําริ  

เชน ความมัธยัสถ อดออมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มีความมานะอดทน

ตามแนวพระมหาชนก เปนตน เขารวม

พิ ธี ท า ง ศ า ส น า ใ น โ อ ก า ส สํ า คั ญ

อยางตอเน่ือง รางวัล / ประกาศเกียรติคุณท่ีได

รับในระดับหนวยงาน ชุมชนหรือระดับ

ประเทศหรือระดับนานาชาติ : รางวัล

คนดีศรีสุวรรณภูมิ (18 มกราคม 2557)



44

การครองคน

 - มีมนุษยสัมพันธดีสามารถประสานและสรางความเขาใจกับผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และผูมาติดตออยางดี

มีคุณภาพ มีจิตใจบริการ มีความเปนธรรม ทั้งตอตนเองและผูอื่น 

 - มีทักษะในการทํางานเปนทีม ตัดสินวินิจฉัยแกปญหาตาง ๆ ดวยหลักเหตุผล เสริมสรางความสามัคคี รวมกิจกรรมของหมูคณะ 

ทั้งในและนอกหนวยงาน จากคุณสมบัติดานการครองคน จงึไดรับตําแหนงดานบริหารที่ตองรับผิดชอบประสานคน ประสานงาน ในชวงเวลา

ตาง ๆ รางวัล / ประกาศเกียรติคุณที่ไดรับในระดับหนวยงาน ชุมชนหรือระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ : รางวัลบุคลากรสายผูสอนดีเดน

ดานคุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตร ประจําป 2553 (9 กันยายน 2553)

การครองงาน

 - มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานในหนาท่ีและนอกเหนือหนาท่ีดวยความเต็มใจศึกษาคนควาหาความรูอยางสมาํเสมอ ท้ังการศึกษาดวยตนเอง

และเขารวมฝกอบรมกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือนําความรูมาพัฒนางานท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา

ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ใชความรูความสามารถสรางสรรคผลงานดวยความพากเพียร โดยคํานึกถึงประโยชนของสวนรวม และประชาชน 

มีความเสียสละ ใหความรวมมือชวยเหลือในการปฏิบัติงานเม่ือมีปญหา เชน รับภาระงานสอนตางศูนยพ้ืนท่ี(ศูนยสุพรรณบุรี/ศูนยนครสวรรค)

เพ่ือแกปญหาและแบงเบาภาระการสอนใหกับคณาจารยในศูนยพ้ืนท่ีน้ัน ๆ หรือชวยสอนปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตรในสาขาวิชาคณิตศาสตร เปนตน 

ผลการปฏิบัติงานตามภาระ 5 ดาน ประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพ ซ่ึงจะนําเสนอโดยสังเขป ดังน้ี

 1. ดานการสอน : รับผิดชอบสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี จัดทําเอกสารประกอบการสอน มคอ.3 ขอสอบ

ตามวตัถุประสงคของหลักสูตร รายงานผล มคอ.5 และสงผลการประเมินผลการเรียนตรงตามกําหนดเวลา มุงมั่นพัฒนาตนเองดวยการเสนอ

ขอตําแหนงทางวิชาการ สงเสริมสนับสนุนและเปนแบบอยางในการพัฒนางานดานวิชาการ เชน เปนคณะกรรมการใหคําปรึกษากลั่นกรอง

การจัดผลงานทางวชิาการท้ังระดับสาขา/ระดับคณะ/และระดับสถาบัน คณะกรรมการโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการผลักดัน

การทําผลงานเกี่ยวกับวชิาการ ใหคําปรึกษาและกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของคณาจารยในคณะฯ และสถาบันสมําเสมอ

 2. ดานวิจัย  :  มีผลงานวิจัยอยางตอเน่ืองทุกป   โดยไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนท้ังภายในและภายนอก ท้ังในสถานะของหัวหนาโครงการวิจัย

และผูรวมวจิยั อกีท้ังมีการทําวิจยัในช้ันเรยีนเพ่ือปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหมคีณุภาพมากขึน้ มกีารนําเสนอเพือ่เผยแพรงานวิจยัในการประชมุระดับชาติ

ซึง่นอกจากจะไดเผยแพรผลการวจิยัยังไดรบัประสบการณและเครอืขายดานวจิยั ไดรบัแตงต้ังใหรบัผิดชอบงานดานการบรหิารงานวจิยัท้ังระดับคณะ

และระดับมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เชน คณะอนุกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตอเนื่อง  ตลอดจนคณะกรรมการ

จัดทําวารสารวิจัย/วารสารวิชาการ ถึงปจจุบัน  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอไปนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน  

 3. ดานการบริการวิชาการในลักษณะตางๆ : ปฏิบัติหนาที่ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการที่ขอรับการนําเสนอในวารสารวิชาการ 

มทร.สุวรรณภูมิของบุคคลภายนอกอยางตอเนื่อง ตลอดจนพิจารณาประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหบริการ

ในฐานะผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิทยานิพนธเรื่องความมุงมั่นในการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ 

มทร.สุวรรณภูมิ : เสนอโครงการตลอดจนเปนคณะกรรมการในโครงการบริการวิชาการตอเนื่องทุกภาคการศึกษาโดยมีเปาหมายที่หลากหลาย

ทั้งประเด็นองคความรูและกลุมผูรับบริการ 
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 4. ดานพัฒนานักศึกษา : เสนอโครงการ/ตลอดจนเปนกรรมการในโครงดานการพัฒนานักศึกษาตอเนื่องทุกภาคการศึกษาโดยมุงหวัง

ใหผูเรียนพัฒนาสูการเปนบัณฑิต/มหาบัณฑิตที่พึงประสงค ตัวอยางเชน

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ : 11 และ 18 มกราคม 2558

  2. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน IT : 1 มีนาคม 2558

  3. โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ : 25 มีนาคม 2558

  4. โครงการบําเพ็ญประโยชน : มอบสุขผูสูงวัยใสใจสิ่งแวดลอม : 5 กุมภาพันธ 2558

  5. โครงการปฐมนิเทศ : 15 – 16 สิงหาคม 2558

  6. โครงการสิ่งแวดลอมเพื่อสังคม : ในรายวิชามนุษยกับสิ่งแวดลอมทุกภาคการศึกษา

  7. โครงการกีฬาสุวรรณภูมิเกมส : 6 - 13 มีนาคม 2559

  8. โครงการเตรียมความพรอมการสอบสมรรถนะประจําปการศึกษา 2559 

 5. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : เสนอโครงการตลอดจนเปนกรรมการโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเขารวมโครงการ

ลักษณะดังกลาวของหนวยงานและชุมชนในเทศกาลตางๆ เชน

  1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรมประชันดนตรีไทย : 14 มกราคม 2558

  2. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรมทําเครื่องหอมไทย : 14 – 16 มกราคม 2558

  3. โครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม : มุฑิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ : 28 กันยายน 2559

  4. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : ทําบุญปใหม : 16 กันยายน 2558

นอกจากภาระงานหลักดังกลาวขางตนแลว ยังไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่งานอื่นๆ อีก เชน 

  1. งานดาน ก.พ.ร.

  2. กิจกรรม 5ส + 3

  3. การตรวจสอบพัสดุ

  4. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา

  5. ดานการบริหารหลักสูตร

  6. คณะกรรมการจัดการความรู

  7. ดานพลังงาน/มหาวิทยาลยัสีเขียว

 อนึ่งจากคุณภาพและความสําเร็จของงานดังกลาวขางตน ทําใหผลการประเมินการปฏิบัติงาน (HRD) อยูในระดับดีเดนทุกรอบ

การประเมินรางวัล / ประกาศเกียรติคุณท่ีไดรับในระดับหนวยงาน ชุมชนหรือระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ : รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเดน 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2558 (9 กันยายน 2553)

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

 ยึดมั่นในแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมายแหงรัฐอยางเครงครัด 

ไมเคยถูกฟองรองหรือมีคดีความ ไมเคยถูกสอบสวนทางวินัย แยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่การงาน ยึดถือประโยชนของสวนรวม

และองคกรเปนหลัก มีจิตสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เชน มาปฏิบัติงานเสาร - อาทิตย

เพ่ือดําเนินกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริจาคทุนทรัพยเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของมหาวิทยาลัย / สังคม   

ละเวนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากตําแหนงหนาที่ เชนการจัดทําเอกสารประกอบการสอนใหนักศึกษาในราคาถูก หรือมอบตนฉบับ

ใหนักศึกษาดําเนินการเอง  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารทางราชการอยางเครงครัด ไมถวงเวลา ใหขอมูลครบถวน รวดเร็ว 

รักษาความลับของราชการ ประชาสัมพันธกําหนดการกิจกรรมโครงการตางๆของมหาวิทยาลัย/หนวยงานตางๆ  เชน การรับสมัครบุคลากร  

การรับสมัครนักศึกษา  กิจกรรมโครงการประชุมสมัมนาตางๆ  กําหนดการใชสิทธิเลือกตั้ง  กําหนดการเสียภาษี ฯลฯ  อนึ่งในมิติของการปฏิบัติงาน  



46

มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด  ปฏิบัติหนาที่สอนและประเมินผล/ตามวัตถุประสงคครบตามหลักสูตร  

ใหความเปนธรรมแกผูเรียนโดยไมเลือกปฏิบตั ิ เคารพและปฏิบตัติามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา  ปฏบิตัหินาท่ีดวยความเทีย่งธรรม

เปนกลางทางการเมือง  ใหบริการแกประชาชนดวยอัธยาศัยที่ดี  ยึดมั่นในการปกครองอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความจงรักภักดี

ตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยยิ่งชีพ  ดํารงตนเปนแบบอยาง รักษาภาพลักษณของราชการโดยรวม

รางวัล / ประกาศเกียรติคุณที่ไดรับในระดับหนวยงาน ชุมชนหรือระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

 : รางวัลบุคลากรสายผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2553 (9 กันยายน 2558) 

 : รางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ (18 มกราคม 2557)

 : รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเดน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําป 2558 (9 กันยายน 2558)

การมีจิตสาธารณะ

 มีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมใน 2 ลักษณะคือ  

 1. มีความรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ ความเสียหายหรือเปนภาระตอสวนรวม 

โดยตั้งใจศึกษาเลาเรียนหาความรู ออกกําลังกาย รักษาสุขภาพใหแข็งแรง ประหยัด มัธยัสถ 

รูจักความพอดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติตัวใหเหมาะสม ละเวนการกระทําที่กอใหเกิดความเสื่อมเสีย รับผิดชอบทํางาน

ที่รับมอบหมายใหสําเร็จตรงเวลา สามารถพึ่งพาตนเองได

 2. มีความรับผิดชอบตอสังคม : รับผิดชอบครอบครัว ดูแลบิดา มารดา ญาติใหมีความสุขดวยความถูกตองอยางเหมาะสมทั้งขณะ

ที่มีชีวิตอยูและเมื่อเสียชีวิตแลวก็ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหตามความเหมาะสม อีกทั้งยังใหความชวยเหลือการดําเนินงานแกองคกรตาง ๆ 

อยางตอเนื่องสมําเสมอ เพิ่มเติมดังนี้

  1. อุทิศรางกายเพื่อการศึกษาแกภาควิชากายวิภาคศาสตรคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพ

ของแพทยที่สามารถชวยเหลือชีวิตอีกทั้งยังไดสามารถปฏิบัติหนาที่ครูแมชีวิตจะหาไมในนาม “อาจารยใหญ”

  2. บริจาคทุนทรัพย/อาหารแกผูสูงอายุ ในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ วาสนะเวศนฯ 

  3. กองทุนเพื่อการบริจาคโลหิตผานกองทุนเรื่องเลาเชานี้

  4. บริจาคเงินสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร Greenpeace ทุกเดือน

  5. บริจาคทุนทรัพยเพื่อซื้อผาดิบมอบแกสมาคมอยุธยารวมใจ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 : รางวัล / ประกาศเกียรติคุณที่ไดรับในระดับหนวยงาน ชุมชนหรือระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

 : รางวัลบุคลากรสายผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2553 (9 กันยายน 2558) 

 : รางวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ (18 มกราคม 2557)
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บุคลากรที่ไดรับการยกยองเปนคนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจําปงบประมาณ 2559

“คนดีศรีสุวรรณภูมิ” ประเภทบุคลากร ประจําป 2559

 สายวิชาการ 

   1.  รศ.อํานวยพศ  ทองคํา   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

   2.  ผศ.นิษฐกานต  ประดิษฐศรีกุล  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

    3.  ผศ.ดร.นนทโชติ  อุดมศรี  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

   4.  ผศ.ดร.อํานาจ  จํารัสจรุงผล  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

   5.  นายสุริยา  นําแกว   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

   6. นางสาวพรรณราย  ไพบูลย  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 สายสนับสนุน

   1.  นางสาวเสาวลักษณ  คีรีวงศ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

   2.  นางสาวทัดชณา  ทองมูล  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

   3.  นางวรรณนิภา  ทิพสุรบท  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

   4.  นางชนัดดา  ไหมทอง   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ

   5.  นายธาตรี  ปฎิทัศน   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ

   6.  นางสาวนิติมา  ใจพราหมณ  กองกลาง

   7.  นางสาวพรพรรณ  มวงงาม  กองกลาง

   8.  นางสาวภาวินี  ชูนุย   กองบริหารงานบุคคล

   9.  นางสาวอรณี  คําเจริญ   กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

   10.  นางธัญญารัตน  ดอกลั่นทม  กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

   11.  นางสาวชญาธร  พยอม  กองพัฒนานักศึกษา

   12.  นางสาวสุภาพ  โสมนัสสา  กองพัฒนานักศึกษา

   13.  นางขวัญชนก  ศรีละคร  กองพัฒนานักศึกษา

   14.  นางสาวออมใจ  บุญหนุน  สถาบันวิจัยและพัฒนา

   15.  นายปรีชา  รังผึ้ง   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

   16.  นางสาวจฑุาทิพย  พิมพสี  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

   17.  นางสาวมาลี  พรหมชะออน  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   18.  นางสาวอาภาวรรณ  มีโภคกิจ  คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณการดวยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ

 1. การพัฒนาระบบการบริหารและการติดตามที่มีประสิทธิภาพ

 2. สงเสริมการสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักเปนที่ยอมรับในระดับทองถิ่น ประเทศ และ นานาชาติ

 3. การบริหารงาน การเงินและงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด

 4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ

โครงการประชุมสัมมนาการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายรับ

และรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดประชุม

สัมมนาการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายรับและรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบและนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยและใหหนวยงานที่เ ก่ียวของไดเขารวมช้ีแจง

จัดทําคําเสนอของบประมาณรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ

 พ.ศ. 2560 รวมทั้งใหผูเขารวมประชุมสัมมนาไดรับทราบนโยบาย 

แนวทางในการจัดทํางบประมาณ กระบวนการและวิธีการที่จะไปใช

ในการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไดอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน ณ หองประชุม SCI 

อาคาร 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

การพัฒนาระบบการบริหารและการติดตามที่มีประสิทธิภาพ

โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดโครงการ

ประชุมทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทบทวนยุทธศาสตร กลยุทธ  

และคาเปาหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 – 2560 

และหาแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงาน 

รวมถึ งการจัดทํ าแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 – 2570 ณ หองประชุม SCI

อาคาร 23 มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลส ุวรรณภูม ิ 

ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
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โครงการประชุมสัมมนาและการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

และการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

 

 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 ไดจัดทําโครงการประชุมสัมมนาและการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

และการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับคําอธิบายรายละเอียด

เกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน การบริหารงบประมาณ 
และนําเสนอแนวทางการรวบรวมขอมูลรายผลผลิต / ตัวชี ้ว ัด

ใหพรอมสําหรับการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหทันตามกําหนดระยะเวลา 

ที่ระบุไวประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ หองประชุม SCI อาคาร 23 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา

หันตรา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
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นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ

ระบบทดสอบสมรรถนะดาน IT สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทาย

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ไดพัฒนาระบบทดสอบสมรรถนะดาน IT สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทาย ประจําปการศึกษา 2558 

เพ่ือทดสอบนักศึกษา IT ช้ันปสุดทายทุกศูนยพ้ืนท่ี โดยระบบจะแบงการทดสอบ 7 สมรรถนะ ไดแก 

การทดสอบการสื่อสารผานเครือขาย การเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอร การใชงานระบบปฏิบัติการ 

การใชงานโปรแกรม การใชงานคอมพิวเตอรอุปกรณตอพวง ทักษะการใชงานโปรแกรมสํานักงาน

และการใชงานเครือขายอินเตอรเน็ต ณ สํานักวิทยบริการ 4 ศูนยพื ้นที ่ ตั ้งแตว ันที่ 

27 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2559

ระบบบันทึกกิจกรรม 5ส

 สํานักคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดพัฒนาระบบบันทึกกิจกรรม 5ส ซึ่งเปนระบบกํากับติดตาม

การดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัยโดยระบบจะแบงออกเปน 2 สวนคือ การรายงานการประเมินตนเองในการทํากิจกรรม 5ส 

และการใหกรรมการประเมินกิจกรรม 5ส ใหคะแนนและสรุปคะแนน
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยใหพรอมกาวสูระดับอาเซียน

 การพัฒนามหาลัยใหเขาสูสากล

กิจกรรมที่ดําเนินการตามความรวมมือกับสถาบันการศึกษา หรือองคกรในกลุมอาเซียน

Build Bright University และ University Bakrie

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการตามกรอบขอตกลง

ของประชาคมอาเซียนโครงการประชุมแลกเปล่ียนความรูและสรางเครือขายระหวางมหาวิทยาลัย

ในกลุมอาเซียน โดยมีนายพงศวิทย วุฒิวิริยะ รองอธิการบดี เปนประธานเปดการประชุม 

และ ดร.อนุรักษ เมฆพะโยม ผูชวยอธิการบดี 

ใหการตอน รับและแลกเปลี่ ยนขอคิด เห็น

ระหวางมหาวิทยาลัย จาก University Bakrie 

ประเทศอินโดนิเซีย และ Build Bright University 

ประเทศกัมพูชา เม่ือวันท่ี 28 - 29 เมษายน 2559 

ณ หองประชุม สภามหาวิทยาลัยอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา

Lao-German Technical College,Lao P.D.R.

 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ไดทําความรวมมือกับ สถาบันเทคนิคลาว – เยอรมัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และดําเนินกิจกรรมตามความรวมมืออยางตอเน่ือง เปนระยะเวลา 2 ปมาแลว 

ในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันลาว - เยอรมัน (Train the trainer) 

 โดยเม่ือวันท่ี  28  มิถุนายน 2559 – 2 กรกฎาคม 2559  โดยมี ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน 

และ ดร.ภาสพิรุฬห ศรีสําเริง อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ 

เปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบัติใหกับอาจารยของสถาบันลาว - เยอรมัน และอาจารย

จากมหาวิทยาลัยแหงชาติลาวรวมทั้งหมดจํานวน 10 คน ในหัวขอการฝกปฏิบัติการ

ใชงานเครื ่องจักรอัตโนมัติเพื ่อผลิตชิ ้นสวนอุตสาหกรรม ณ นครหลวงเวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ดานการเตรียมความพรอมการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาอาจารย บุคลากร นักศึกษา เพื่อสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสูประชาคมอาเซียน และ อาเซียน+3

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดจัดทําโครงการพัฒนาอาจารย บุคลากร นักศึกษา เพื่อสงเสริมบทบาทและการใชโอกาส

ในการเขาสูประชาคมอาเซียน และอาเซียน +3 ภายใตคอนเซปต “The Working Language of ASEAN shall be English” ที่กําหนด

ใหภาษาอังกฤษเปนภาษาหลักในการทํางานของอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ 

ใหบุคลากรสายสนับสนุนมีความสามารถในการติดตอสื่ อสารกับชาวต างชาติ ได

ในระดับที่เหมาะสม ในระหวางวันที่ 7-31 มีนาคม 2559 

โครงการ “เสนทางการพัฒนาระบบการถายโอนหนวยกิตอาเซียน (ACTS)”

 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการ “เสนทางการพัฒนาระบบ

การถายโอนหนวยกิตอาเซียน (ACTS)” เม่ือวันจันทรท่ี 28 ธันวาคม 2558 ณ หองประชุมช้ัน 10 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนย พระนครศร ีอย ุธยาหันตรา เพ ื ่อให ผ ู  เข าร วมโครงการมีความเข าใจเก ี ่ยวก ับ

ระบบการถายโอนหนวยกิตอาเซียน สรางความพรอมในการ ๆ  ไบูรณาการการศึกษากับกลุมประเทศ

ในภูมิภาคตาง ๆ และไดรับทราบความคิดเห็น ปญหาของการนําระบบ 

การเทียบโอนไปใชในการเทียบโอนหนวยกิตอาเซียน โดยไดรับความอนุเคราะห

อยางดียิ่งจากวิทยากรที่มี ความเชี่ยวชาญดานระบบการถายโอนหนวยกิต

ของอาเซ ียน (ASEAN Credit Transfer System : ACTS) 

ไดแก รองศาสตราจารย ดร. นันทนา  คชเสนี ตําแหนงผูอํานวยการบริหาร

สํานักงานเลขาธิการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แ ล ะ ไ ด รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี

ราชมงคลสุวรรณภูม ิ ผู ช วยศาสตราจารยไพศาล บุร ินทรว ัฒนา

                     เปนประธานพิธีเปดโครงการ
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ความรวมมือกับตางประเทศ

การลงนามความรวมมือกับสถาบัน / หนวยงานตางประเทศ

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดดําเนินการทางดานวิเทศสัมพันธ 

โดยการลงนามความรวมมือ (MOU) โดยการสงเสริมการสรางความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน

การศึกษาและองคกร เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา การวิจัย

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ที่ผานมา 

สถาบันการศึกษาตางประเทศ ท่ีลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ฉบับ ในกลุมประเทศ ASEAN จํานวน 2 ฉบับ ในกลุมประเทศ ASIA 

จํานวน 1 ฉบับ และในกลุมประเทศยุโรป 1 ฉบับ ดังนี้

 กลุมประเทศ ASEAN มีสถาบันการศึกษาท่ีลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 2 ฉบับ ใน 2 ประเทศ ประกอบดวย Indonesia 

และ Cambodia

 ทวีปเอเชียมีสถาบันการศึกษาที่ลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จํานวน 1 ฉบับ  1 ประเทศ คือ Korea

 ทวีปยุโรป มีสถาบันศึกษาที่ลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ จํานวน 1 ฉบับ 1 ประเทศ คือ Denmark



คณะผูจัดทํา

 ที่ปรึกษา
  ผูชวยศาสตราจารยไพศาล  บุรินทรวัฒนา  อธิการบดี
  รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย  มัจฉาชีพ   รองอธิการบดี
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริกุล  คลองคํานวณการ  รองอธิการบดี
  รองศาสตราจารยสหายพล  มีชูนึก   รองอธิการบดี
  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย  วงศยืน   รองอธิการบดี
  อาจารยพงศวิทย   วุฒิวิริยะ   รองอธิการบดี
  รองศาสตราจารยระวีวรรณ  สุวรรณศร  รองอธิการบดี
  รองศาสตราจารยดวงฤดี  ศุภติมัสโร   รองอธิการบดี
  ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ  พรหมโชติ  รองอธิการบดี
  รองศาสตราจารย ดร.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร  ผูชวยอธิการบดี
  ผูชวยศาสตราจารยกฤษฎี   สุขฉายี   ผูชวยอธิการบดี
  นางชลอ    หนูอินทร   ผูชวยอธิการบดี
  ดร.อนุรักษ   เมฆพะโยม  ผูชวยอธิการบดี
  ผูชวยศาสตราจารยทรงวิทย  เจริญกิจธนลาภ  ผูชวยอธิการบดี
  ดร.ศศิกานต   สุวรรณประทีป  ผูชวยอธิการบดี

 คณะผูจัดทํา
  นายพัฒนพงศ   วรรณวิไล   ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
  นายนุสรณ   ตรีลาภี   นักวิชาการคอมพิวเตอร
  นางสาวมัลลิกา     แกวสุกใส   นักวิเคราะหนโยบายและแผน
  นางสาวธารารัตน     สุขไชย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน
  นายนพรัตน    เนตรทิพย  นักวิชาการคอมพิวเตอร
 
 ขอขอบคุณ
  คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง/ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลและภาพประกอบ






