




 

 
 

 
 
 

 
 
 

สารจากอธกิารบด ี

 
รายงานประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นรายงานที่มหาวิทยาลัยรวบรวมผลงาน  

และความ ก้ า วห น้ า ในการด า เ นิ น ง าน  โ ด ยการปร ะมวลสรุป ผลตามน โ ยบาย เป้ าหมายแผนยุ ทธศ าสตร์ 
การพัฒนามหา วิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลสุวรรณภู มิ  พ.ศ.2557 –พ.ศ .2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 ) 
ตามนโยบายหลัก 5 ด้าน คือ ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ มีคุณภาพ 1ด้านการสร้างงานวิจัยนวัตกรรม  
ด้านการบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารจัดการ  
ที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 

ส าหรับช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัย มุ่งเ น้นการพัฒนางานเพื่ อการบริหารงานเ ชิ ง รุ ก  
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อก้าวหน้าไปสู่ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการและงานวิจัย  และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ  กองนโยบายและแผนรวมถึงคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา ที่ได้จัดท ารายงานฉบับน้ี  ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ดังปรากฏอยู่ในรายงานและหวังว่า
รายงานประจ าปีฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการขยายผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดจน  
การเผยแพร่ต่อสังคมสืบไป 

 
 
 
 
 
 

                                                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา) 
                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
แต่เดิมพ้ืนที่จัดการศึกษา จ านวน 3 แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

เป็นวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยพณิชยการ
พระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 

- ปี พ.ศ. 2520 ได้มีพระราชบัญญัติโอนกิจการบางส่วนของกรมอาชีวศึกษาไปเป็นของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษารวม 28 แห่ง ซึ่งรวมวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ดังกล่าวด้วย พร้อมกันนี้รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาและตั้งเป็น วิทยาเขต
ทั้ง 28 แห่งในปีเดียวกัน ดังนั้น วิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา 
และวิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี จึงสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ซึ่ง มีฐานะเป็นกรมในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา 

- ปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า 
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 

- ปี พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
เฉพาะวิทยาเขตในส่วนภูมิภาค รวม 17 วิทยาเขต  ส่งผลให้ ทั้ง 3 วิทยาเขตเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  วิทยาเขต
พระนครศรีอยุธยาหันตรา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกรี และวิทยาเขตนนทบุรี ตามล าดับ  

- ปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศจัดตั้งวิทยาเขตสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 5 แห่ง  
คือวิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตศรีวิชัย  
นับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อก าเนิด วิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่จัดการศึกษา แห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้ขยายการศึกษาออกไป  
ในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ จนถึง 35 วิทยาเขต รวมทั้งมีศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และมีการจัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี
และปริญญาตรี ในทุกวิทยาเขต 
 
วิสัยทัศน์ 

มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อชุมชน  สังคม ประเทศและนานาชาติ 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ 
2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม 
3. การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน 
4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย  และมีธรรมาภิบาล 
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ค่านิยมองค์กร  
เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 

 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

แหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพและเทคโนโลยี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 
2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  สังคม  และสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย 
4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ

ยั่งยืน 
5. สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน 
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยมีบุคลากรเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารจัดการ 
8. พัฒนามหาวิทยาลัยให้พร้อมก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียน 

 
 
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประกอบด้วย ดวงตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9  
อยู่ภายในวงกลม มีรูป ดอกบัว 8 กลีบ เหนือวงกลมมี เลข 9 และ พระมหาพิชัยมงกุฎครอบ  
ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดวงตราพระราชลัญจกร เลข 9 และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให้เช ิญพระราชลัญจกรประจ าพระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายราชการ 
รูปดอกบัว 8 กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ 
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สีประจ ามหาวิทยาลัย      
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ก าหนดสีทอง เป็นสีประจ า

มหาวิทยาลัยตามความหมายของ สุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึง แผ่นดินทอง หรือดินแดน
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มั่งค่ัง เจริญรุ่งเรือง มีค่าประดุจทองค า  

ที่มาของชื่อ "สุวรรณภูมิ" จากผลการศึกษาค้นคว้าเรื่อง "สุวรรณภูมิ"  
โดยนักปราชญ์ราชบัณฑิต ติดต่อกันนานเกือบศตวรรษ ควรค่าแก่การสรุปได้ว่า  

เมื่อราวต้นพุทธกาล มีดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ าในภาคกลางของประเทศไทย เป็นประตู
แรกท่ีเปิดรับอารยธรรมโลกภายนอกสู่ดินแดนสุวรรณภูมิจากผู้คนที่มีจิตใจมุ่งหวังและเปิดกว้างด้วยสันถวไมตรี 
วิถีสันติและสติปัญญา ดังนั้นการน าชื่อ "สุวรรณภูมิ" มาเป็นชื่อเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ จึงมีความเหมาะสม
อย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยฯ มีเขตพ้ืนที่จัดการศึกษาอยู่ใน 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี  
และสุพรรณบุรี ซึ่งยังตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย ขณะเดียวกัน ชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ จะเป็นสื่อให้ประชาคมทั้งหลายทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ คือ แหล่งรวมสรรพวิทยาการ ผู้ทรงคุณความรู้ 
ผู้เข้ามาแสวงหาความรู้ และเปิดรับองค์ความรู้จากโลกภายนอกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง 
ด้วยไมตรีจิต สันติสุขและสติปัญญาอย่างแท้จริง 
 
 
ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลือกต้นลีลาวดีสุวรรณภูมิ เป็นต้นไม้
ประจ ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานต่อทุกฤดูกาล ยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่งมีคุณค่า  
ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง กลิ่นหอมจรุงใจ จึงหมายความว่า  

ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทน มีความดีงาม มีคุณค่า ประดุจต้นลีลาวดี
สุวรรณภูมิ นั่นเอง 
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โครงสร้างองค์กร 
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
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ผู้ช่วยอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะบดี 
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ผู้บริหารหน่วยงาน 
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พันธกิจ : ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

พันธกิจการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 พันธกิจการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นพันธกิจหลักล าดับแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิด าเนินการขับเคลื่อนพันธกิจการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งพันธกิจนี้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

ของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ คือ มุ่งเน้นการบัณฑิต ที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนการสอน 

และการฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือบัณฑิตที่จบไป มีความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องการ 

ของตลาดแรงงาน รวมทั้งท าให้บัณฑิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริม 

เ พ่ือให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ส่งเสริมนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
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ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยให้พร้อมก้าวเข้าสู่ ระดับอาเซียน   

โดยการพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อม การทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่สากล  

โดยในปีการศึกษา พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กล่าวถึงข้างต้น 

ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ 

รักสู้งาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้รู้จริงและปฏิบัติได้ ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรระบบ  

การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานและมีความทันสมัย รวมทั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยด าเนินการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์  

และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน นอกจากการเรียน ในห้องเรียนแล้ว 

มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง  เข้าร่วมการแข่งขัน 

หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 

ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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1.หลักสูตรที่เปิดสอน 

           ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดการเรียนการสอน 

ใน 4 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ระดับปริญญาตรี  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับ

ปริญญาโท  

 

ตารางที่ 1 แสดงหลักสูตรที่เปิดสอน จ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา 

      ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน               

 ปีการศึกษา 2560 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 54 หลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 

มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 12 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอน  

จ านวน 39 หลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตมีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 หลักสูตร 

และหลักสูตรปริญญาโทมีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 2 หลักสูตร     

เมื่อจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา พบว่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจัดการเรียนการสอน 

ทั้งสิ้น 15 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 5 หลักสูตร  ปริญญาตรี 9 หลักสูตร  

และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร 

โดยแบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาตรี 6 หลักสูตร  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร  

โดยแบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 6 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 6 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 

1 หลักสูตร  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร  โดยเป็นหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร  

โดยแบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 9 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร  

คณะศิลปศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5              9              1              -           15            
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 1              6              -           -           7              
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6              6              -           1              13            
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -           6              -           -           6              
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ -           9              -           1              10            
ศิลปศาสตร์ -           3              -           -           3              

รวม 12           39           1             2             54           

คณะ ปวส. ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท รวม
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2. จ านวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560 

            ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีจ านวนนักศึกษาใหม่ 4,367 คน 

มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนจ านวน 6 คณะ ได้แก่  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์  

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการรับนักศึกษาใน 4 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ระดับปริญญาตรี   

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท การรับนักศึกษาแต่ละระดับ มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

           2.1 ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.) มีระบบการรับเข้าศึกษา 2 วิธี  คือ รับตรง เป็นการรับสมัคร

นักเรียนจากท่ัวประเทศ และโควตา เป็นการรับนักเรียนจากการสรรหาโควตาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ 

2.2 ระดับปริญญาตรี มีระบบการเข้ารับศึกษา 3 วิธี คือ รับตรง  เป็นการรับสมัครนักเรียน  

จากทั่วประเทศ โควตา เป็นการรับนักเรียนจากการสรรหาโควตาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ และการสอบคัดเลือก

จากส่วนกลาง เป็นการคัดเลือกผ่านกระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของ สกอ. 

 2.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มีระบบการเข้ารับการศึกษา คือ รับสมัครผู้ที่จบการศึกษา  

ในระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศ 

2.4 ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) มีระบบการเข้ารับศึกษา คือ รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีจากท่ัวประเทศ 

  

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามคณะและศูนย์พื้นที่ 

 
     ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21              -             167            279            467            
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 313            -             -             -             313            
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 288            1,225          280            574            2,367         
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 165            -             49              31              245            
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 50              -             522            205            777            
ศิลปศาสตร์ 86              -             52              60              198            

รวม 923            1,225         1,070         1,149         4,367         

ศูนย์ รวมคณะ
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ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามคณะ พบว่า คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นคณะที่มีนักศึกษาเข้าใหม่มากที่สุด จ านวน 2,367 คน รองลงมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์  

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 777 คน จากนั้นเป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 467 คน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 313 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

จ านวน 245 คน และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 198 คน  

จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เมื่อจ าแนกตามศูนย์พ้ืนที่ พบว่าศูนย์พระนครศรีอยุธยา 

หันตรา  มีนั กศึกษาใหม่  923 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม จ าน วน 21  คน  

คณะ เทค โน โ ลยี ก า ร เ กษตรและ อุตสาหกรรม เ กษตร  จ านวน  313  คน  คณะบริ ห า ร ธุ ร กิ จ  

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 288 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 165 คน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 50 คน และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 86 คน 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีนักศึกษาใหม่ 1,225 คน เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์นนทบุรี มีนักศึกษาใหม่ 1,070 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 167 คน   

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 280 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 49 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 522 คน และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 52 คน  

ศูนย์สุพรรณบุรี มีนักศึกษาใหม่  1,149 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 279 คน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 574 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 31 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 205 คน และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 60 คน  
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3. จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น  

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามคณะและศูนย์พื้นที่  

 
        ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

          ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีนักศึกษาทั้งสิ้น 12,691 คน  

จ าแนกตามคณะ จะพบว่า  

           คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีนักศึกษาทั้งสิ้นมากที่สุด จ านวน 6,567 คน รองลงมา

คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2,415 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

จ านวน 1,320 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 930 คน  คณะศิลปศาสตร์ 

จ านวน 767 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 692 คน  

 จ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น ปีการศึกษา 2560 เมื่อจ าแนกตามศูนย์พ้ืนที่ พบว่า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 

หันตรา มีนักศึกษาทั้ งสิ้น 2,591 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม จ านวน 51 คน  

คณะ เทค โน โ ลยี ก า ร เ กษตรและ อุตสาหกรรม เ กษตร  จ านวน  930  คน  คณะบริ ห า ร ธุ ร กิ จ  

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 743 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 442 คน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 50 คน และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 375 คน 

 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีนักศึกษาทั้งสิ้น  3,485 คน เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิ จ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น 

ศูนย์นนทบุรี มีนักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 3,050 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

จ านวน 450 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 694 คน คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี จ านวน 153 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 1,580 คน  

และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 173 คน  

ศูนย์สุพรรณบุรี มีนักศึกษาทั้งสิ้น  3,565 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 819 คน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1,645 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 97 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 785 คน และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 219 คน  

หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 51            -           450          819          1,320       

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 930          -           -           -           930          

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 743          3,485        694          1,645        6,567       

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 442          -           153          97            692          

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 50            -           1,580        785          2,415       

ศิลปศาสตร์ 375          -           173          219          767          

รวม 2,591       3,485       3,050       3,565       12,691     

คณะ
ศูนย์

รวม
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4. ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ตารางที่ 4  แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามคณะและศูนย์พื้นที่ 

 
      ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 9  มี ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  จ า น ว น  2 , 6 8 3  ค น  ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 1,727 คน รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 245 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 211 คน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 191 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 159 คน  

และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 150 คน  

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เมื่อจ าแนกตามศูนย์พ้ืนที่ พบว่า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

หันตรา มีผู้ส าเร็จการศึกษา 602 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม จ านวน 36 คน  

คณะ เทค โน โ ลยี ก า ร เ กษตรและ อุตสาหกรรม เ กษตร  จ านวน  211  คน  คณะบริ ห า ร ธุ ร กิ จ  

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 206 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 76 คน  

และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 73  คน 

 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี มีผู้ส าเร็จการศึกษา 992 คน เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  ศูนย์นนทบุรี มีผู้ส าเร็จการศึกษา 413 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 48 คน  

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 142 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 59 คน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 153 คน และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 11 คน  

ศูนย์สุพรรณบุรี มีผู้ส าเร็จการศึกษา 676 คน เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 107 คน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 387 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 24 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 92 คน และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 66 คน 

 

 

หันตรา วาสุกรี นนทบุรี สุพรรณบุรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 36            -           48            107           191          
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 211           -           -           -           211          
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 206           992           142           387           1,727        
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 76            -           59            24            159          
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ -           -           153           92            245          
ศิลปศาสตร์ 73            -           11            66            150          

รวม 602          992          413          676          2,683       

คณะ ศูนย์ รวม
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5. สหกิจศึกษา  

 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ

อย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาผนวกกับการฝึกปฏิบัติเพ่ือสังคมและได้รับประสบการณ์

โดยตรงจากสถานประกอบการ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน การได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในฐานะพนักงาน (ชั่วคราว) 

ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์

การตัดสินใจกับเหตุการณ์ ที่พบเจอและฝึกการสังเกต จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะค้นพบศักยภาพที่แท้จริง

และความต้องการด้านงานอาชีพชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้กระบวนการสหกิจศึกษายังท าให้ เกิด 

การประสานงาน อย่างใกล้ชิดระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยตลอดเวลาเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

 

ตารางที่ 5  แสดงจ านวนนักศึกษาท่ีสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560 

         ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 1,559 คน แยกเป็นแต่ละคณะดังต่อไปนี้  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 99 คน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 92 คน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 655 คน  

คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 100 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 426 คน  

และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 187 คน  
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จะเห็นได้ว่า คณะที่มีนักศึกษาสหกิจศึกษามากที่สุดคือคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ 

รองลงมาคือคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากนั้นเป็นคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะที่มีนักศึกษาที่

เป็นสหกิจศึกษาน้ อยที่ สุ ด  คือ  คณะเทคโนโลยีการ เกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตร 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งเน้นในการสร้างและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ

และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

เน้นการพัฒนาทักษะและศักยภาพ ให้นักศึกษามีโอกาสได้ทดลอง และพัฒนาความสามารถของตน โดยมีส่วนร่วม 

ในโครงการประสบการณ์ในงานอาชีพหรืองานทางสังคม มหาวิทยาลัยมีการจัดโค รงการต่าง ๆ  

ที่เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

 ซึ่งการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติถูกขับเคลื่อน 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน  โดยมุ่งเน้นพัฒนา

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยส่งเสริมนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรมจริยธรรม

โดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านสุขภาพ การกีฬา  

มีสนามกีฬาและสถานที่นันทนาการให้นักศึกษาได้ออกก าลังกาย ด้านความสามารถเชิงวิชาการ มีห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน  ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมให้นักศึกษา 

ท าประโยชน์ เ พ่ือส่ วนรวม จิตอาสาต่ าง  ๆ  ด้ านสวัสดิการ  มีการจัดสวัสดิการ เกี่ ยวกับหอพัก  

การประกันอุบัติเหตุและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

          นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่ทางมหาวิทยาลัยจัดและส่งนักศึกษาไปร่วมกิจกรรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนานักศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษา  มีพัฒนาการครบทุกด้าน 

รวมทั้งเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อาทิ  
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 1. โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 12  

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา เสริมสร้าง  

ความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา ในทุกคณะ ทุกชั้นปีและทุกศูนย์ 

ส่งเสริมการกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานร่วมกันของนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษา

รู้จักการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการนักศึกษาปลอดภัยมหาวิทยาลัยปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปี 4 เนื่องด้วยสังคมไทย

ก าลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น

อย่างน่าวิตก มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงภัยอันร้ายแรงของยาเสพติดจึ งได้ด าเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้รับรู้และรับทราบ ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

ก่อให้เกิดการต่อต้านและป้องกันการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติดในมหาวิทยาลัยและชุมชน พัฒนาคุณภาพ 

ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ ให้กับนักศึกษา ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข  รวมทั้ง

สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหาสิ่งเสพติดในสถานศึกษา  
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3. โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน ตอน “๙ ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” “เศรษฐกิจพอเพียง” 

เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย

มานานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทาง 

การแก้ไข เ พ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ ได้อย่างมั่นคงและยั่ งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  

และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เห็นความส าคัญของปรัชญา 

“เศรษฐกิจพอเพียง” จึงด าเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติและมีความซาบซึ้ง

ในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ประจักษ์

และเกิดเจตคติที่ดี เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ งป ลูกฝั งให้นักศึกษาได้ เรี ยนรู้ 

การใช้ชีวิตตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเผยแพร่ความรู้

ไปสู่ครอบครัวและสังคมได้ 

 

 

4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม “Purify mind RUS” ปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม 

ในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลถึงเยาวชน ท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่ขาดระเบียบวินัย 

ก่อให้เกิดเกิดปัญหาต่าง ๆ ของสังคมตามมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้เล็งเห็น

ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนผู้เป็นนักศึ กษา

ภายในมหาวิทยาลัยด้วยการจัดโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝัง  

ให้นักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมีทักษะในการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันอย่างมีสติและถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ให้นักศึกษากล้าคิด กล้าท า  

ในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นการฝึกความมีจิตสาธารณะ 

ของนักศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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5. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปี 2560 จากมาตรฐานของ สกอ. ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการส่งเสริม 

ให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ 

ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถาบันให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ 

และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2560 ขึ้น สามารถน าระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาและมีส่วนรวมในกระบวน  

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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6. โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด สามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่  

และทุกเวลา สถิติจากปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในทุกปี 

ประกอบกับนักศึกษาได้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ มหาวิทยาลัย 

เห็นถึ งความส าคัญของความปลอดภัย ในการขับขี่ ร ถยนต์ และรถจั กรยานยนต์ ของนักศึ กษา  

จึงมีการจัดโครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถยนต์  

และรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดการท าผิดกฎหมายและผิดวินัยจราจรส่งผลให้ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

 

 7. โครงการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

รุ่นปีการศึกษา 2558 หลังจากส าเร็จการศึกษา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ได้แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพในต าแหน่งงานต่าง ๆ ท าธุรกิจส่วนตัว หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

มหาวิทยาลัยจึงได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้ าง 

ผู้ ใ ช้ บัณฑิตมหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ   

เพ่ือน าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาและปรับปรุง

แนวทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้จัดโครงการ

ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง  ผู้ ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือส ารวจ 

ความพึงพอใจของนายจ้างผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท และน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

รวมทั้งเป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ

คุณภาพการท างานของบัณฑิตว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยให้พร้อมก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียน การพัฒนามหาวิทยาลัยให้

เข้าสู่สากล 

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด 10 ประเทศจะรวมกันเป็นหนึ่ง 

ภายใต้ชื่ อประชาคมอาเซียน (Association of South East Asian Nations : ASEAN) โดยสนับสนุน 

การรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้าน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) ได้แก่ เสาหลักด้านการเมือง  

เสาหลักด้านเศรษฐกิจ และเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือสร้างความร่วมมือให้เกิดความเจริญมั่งคง

ของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ มีการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันในด้านการศึกษา 

และการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น 

ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมส าหรับ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเห็นความส าคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยให้พร้อม 

ก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียน มีการก าหนดเป้าหมายหลักที่จะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน า

ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ ” โดยมีเป้าประสงค์ที่จะมุ่งผลิต 

บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand-on) ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน 

สังคม ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียน

การสอน จัดให้มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง  ๆ พัฒนาการเรียนการสอน

ด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร เป็นต้น การเตรียมพร้อม 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้เกิดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มี สมรรถนะ

สากลเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การทดสอบทักษะทางด้านภาษาของบุคลากร 

การสร้างความเข้มเข็งทางด้านภาษาด้วยการจัดอบรม เป็นต้น  
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พันธกิจ : การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม  

และประเทศชาติ 

 

พัฒนาคุณภาพนักวิจัย และผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสูง 

 การวิจัยเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา 

ที่ให้ความส าคัญกับพันธกิจด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในมหาวิทยาลัย

ประกอบไปด้วยนักวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย 

จึงต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการวิจัย เพ่ิมทักษะและเทคนิค

การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ  

การเขียนเค้าโครงการวิจัย จึงท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้น 

โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การออกแบบวิจัยเชิงผสานวิธี  และกิจกรรมที่ 2 สถิติขั้นสูง

ส าหรับการวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ 
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ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย นักบริการวิชาการ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ

ให้กับนักวิจัย นักบริการวิชาการและหน่วยงานบริหารงานวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา  

ได้มีประกาศรับสมัครเพ่ือคัดเลือกนักวิจัย นักบริการวิชาการและหน่วยงานบริหารงานวิจัยเพ่ือรับรางวัล  

จ านวน 7 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล รวมเป็น 21 รางวัล พิจารณาการให้รางวัลโดยคณะกรรมการคัดเลือก

เชิดชูเกียรตินักวิจัย นักบริการวิชาการและหน่วยงานบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับรางวัลในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

  

 

 

 

 

 

โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลแต่ละประเภท จ านวนทั้งสิ้น 16 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย 

“ระดับดีมาก” 

รองศาสตราจารย์เจษฎา อิสเหาะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อผลงาน การประยุกต์ ใช้แบบจ าลองงบดุลของออกซิ เจน 

เพ่ือประเมินอัตราความหนาแน่นที่ เหมาะสมของปลาทับทิม 

ในกระชังที่เลี้ยงในบ่อดิน 

 

 

 

 



27 
 

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

“ระดับดีมาก” 

อาจารย์ณฐพงศ์  จันทร์เพ็ชร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ชื่อผลงาน กรรมวิธีการผลิตบล็อคประสานด้วยผงอลูมิเนียม 

 

 

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

“ระดับดีเด่น” 

ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อผลงาน การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการต้าน

อนุมูลอิสระของดอกแคและการใช้ประโยชน์เชิงอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 

                 “ระดับดีมาก” 

                ดร.ธีระยุทธ  เพลิดพริ้ง 

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Fabrication of omnidirectional anti-reflection and  

             super hydrophilicity Sio2 nanorods by oblique  

               angle deposition 

 

                                  “ระดับด”ี 

                                   ดร.ณัฐกิตทิ์  โตอ่อน 

                                                    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

                       ชื่อผลงาน ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรม 

                      ต่อความหลากหลายของแพลงก์ตอนและสัตว์ 

                                        หน้าดินในแม่น้ าป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีน าผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ 

“ระดับดีเด่น” 

ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อผลงาน โครงการผลิตและการักษาเสถียรภาพเม็ดสีธรรมชาติ 

จากพืชด้วยเครื่องอบแห้งแบบฉีดพ่นฝอย 

 

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีน าผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ 

“ระดับดีมาก” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ชื่อผลงาน การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเกรียบมันเทศสู่การผลิต

เชิงพาณิชย์โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 

“ระดับด”ี 

ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี 

คณะศิลปะศาสตร์ 

ชื่อผลงาน กระบวนการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูอนุรักษ์และสืบทอด

ประเพณีอาบน้ าเพ็ญของชุมชนสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยท่ีน าผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

“ระดับดีเด่น” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อผลงาน การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย

ของหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน (ระยะท่ี 2) 
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“ระดับดีมาก” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ชื่อผลงาน การศึกษาและปัญหาด้านปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตร ขนาดเล็กและขนาดกลาง ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 

 รศ.นภัทร  วัจนเทพินทร์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
และ ผศ.ดร.ณรงค์ชัย  วิวัฒนาช่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้น าผลงานเขา้
ร่วมงาน 45th International Exhibition Invention of Geneva ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 
2560 ณ ประเทศสมาพันธ์รัฐสวิส และได้รับรางวัลดังนี้ 
 
 1. นวั ตกร รม  Six-Spectral LED Based Solar Simulator  
ของ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน (SILVER Medal) 
พร้อมเกียรติบัตรจากเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส  

 
 
 
  
 
2. นวัตกรรม Innovative Paddle-Wheel Drive by Solar Cell ของ

ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง ได้รับรางวัล เหรียญเงิน (SILVER Medal)  

พร้อมเกียรติบัตรจากเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส 
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นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล
นักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชมเชย 
จากเครือข่ายประชาชื่น ประจ าปี 2560 จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 
 1. ดร.สุธิษา เละเซ็น  
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. ดร.ทัศนีย์ นลวชัย  
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
 โดยมีพิธีมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ประจ าปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารดิจิทัลมัลติมีเดีย 
คอมเพล็กซ์ (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จาก 3 คณะ จ านวน 5 ท่าน ประสบความส าเร็จ

อย่างยิ่งด้วยการคว้ารางวัลด้านการวิจัย จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Symposium 

on the Fusion Science and Technology ณ เมืองเจจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 17-21 

กรกฎาคม 2560 

 

ส่งเสริมสนับสนุน และจัดการประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับเครือข่าย 

สหวิทยาการภาคกลาง ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ก าหนดจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2  

และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง ส านักงาน

ราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยเชิงสหวิทยาการและนวัตกรรม

เพ่ือสรรค์สร้างสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(อาคาร 24 ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีวัตถุประสงค์

ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์

ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

2. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่าง  ๆ ระหว่าง

นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา รวมถึงเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
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3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิและบุคลากรของหน่วยงานภายนอก 

 

 

 

 

ส่งเสริมงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ปัญหาของชุมชนและสังคม 

 ในปัจจุบันแนวโน้มการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ความส าคัญกับข้อเสนอโครงการวิจัยในลักษณะ

เชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ ใช้ประโยชน์เป็นส าคัญ เนื่องจากสามารถแก้ปัญหา ได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ 

ในการจัดท าข้อเสนองานวิจัยดังกล่าว ควรมีการเริ่มต้นพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

ตั้งแต่การก าหนดโจทย์ปัญหา ก าหนดทีมวิจัยที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์

ของข้อเสนองานวิจัยได้ ดังนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากร  

ในหลายส่วนตลอดจนต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขของหน่วยงานที่ให้ทุน และเพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกัน สถาบันวิจัย

และพัฒนาจึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้ประโยชน์เป็นส าคัญขึ้น  

โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

 

 กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการวิจัย 

และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 และหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุน 

งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560  

อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เป็นวิทยากร และ รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เป็นประธาน ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยสนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 50 คน 

 

 กิจกรรมที่  2 หลัก เกณฑ์การ เขียนข้อ เสนอโครงการวิจั ย  จั ดขึ้ น 

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์  

ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิทยากร ซึ่งมีนักวิจัยสนใจ

เข้าร่วมอบรม จ านวน 46 คน 
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 กิจกรรมที่ 3 คลินิกวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อเสนองานวิจัย  

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 มีวัตถุประสงค์

เ พ่ือให้ค าปรึกษาและเสนอแนะข้อเสนอ โครงการวิจัย 

แผนงานวิจัยเชิงบูรณาการให้มีคุณภาพ เพ่ือขอรับทุนอุดหนุน 

การวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มาให้ค าปรึกษาและ เสนอแนะ จ านวน 5 ท่าน คือ  

1. ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์  

2. อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช  

3. ดร.วารุณี ลัภนโชคดี  

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา แสงสุข  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง  

มีนักวิจัยน าข้อเสนอโครงการวิจัยมาขอค าปรึกษาและเสนอแนะ จ านวน 63 โครงการ และได้รับ 

การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัยประจ าปี 2561 จ านวน 41 โครงการ  

และเสนอของรับทุนงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน  2  โครงการ 

 

พัฒนานักวิจัยสายสนับสนุนด้วย R2R 

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น จากงานประจ าที่ตนเองปฏิบัติอยู่และพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยเพ่ือน าผล  

ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 

ของสายสนับสนุนยังมีไม่มาก เนื่องจากบุคลากรคิดว่างานวิจัยเป็นงานที่ต้องท าโดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ

ระดับสูง รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเป็นสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงท าให้เกิดความกลัวและไม่กล้า  

ที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ จึงท าให้การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในงานประจ าไม่ได้น ามาพัฒนาต่อยอด 

ไปเป็นงานวิจัย ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าโครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)  

เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงาน เพ่ือตนเองปฏิบัติ  

เป็นประจ าและสามารถต่อยอดเป็นงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์  

ในทางวิชาการได้ ก าหนดจัดโครงการในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ ชั้น 1 อาคาร 22 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
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พันธกิจ : การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสังคม 

และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

 

ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนและน าเสนอองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนโดยการน าเสนอองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 

และน าองค์ความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถน ามาประกอบเป็นอาชีพได้ 

รวมทั้งด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนต่าง ๆ 

 

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีเป็นการด าเนินการบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกร 

กลุ่มแม่บ้านและบุคคลทั่วไป รวมทั้งฝึกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่ง

รวบรวมข้อมูลและให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยีได้ตรงความต้องการของชุมชน ท าให้เกิด

กิจกรรมสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้รวมทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจชุมชน 

เกษตรกรผู้ยากไร้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีภารกิจที่ส าคัญ คือ การบริการวิชาการ 

หรือการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ชุมชน โดยมีแผนการด าเนินการ 4 ด้าน ได้แก่ การบริการ 

ให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีสาธิตฝึกอบรม การวิจัยพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี

และหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปขนมโบราณ” 

ณ  ที่ท าการชุมชนทรงธรรมพัฒนา  อ.นครหลวง    

จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปลูกพืชไม่ใช้ดินไฮโดรโปรนิกส์” 

ณ  มหาวิทยาลัยเทคโรโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์เมล่อน” 

ณ  ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา   

อ.ลาดบัวหลวง   จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะพันธุ์ปลา” 

ณ  ที่ท าการองค์การชุมชนบางระก ารู้รักสามัคคี  

อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะพันธุ์กบ” 

ณ  ที่ท าการองค์การชุมชนบางระก ารู้รักสามัคคี  อ.นครหลวง   

จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 

โครงการ “เสวนาการให้ความรู้แนวทางการให้บริการวิชาการและการวิจัยเพื่อสังคมน าไปสู่  

การเสนอขอก าหนดหรือขอต าแหน่งทางวิชาการ” 

มหาวิทยาลัยมีส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนบทความเผยแพร่ในวารสาร จากงานวิจัยเพ่ือพัฒนาพื้นที่ 

ด้านบริการวิชาการ พร้อมทั้งการเผยแพร่ องค์ความรู้ระหว่างการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายภายนอก

มหาวิทยาลัย การหาแหล่งทุนสนับสนุนในการด าเนินการบริการวิชาการ ร่วมก าหนด ทิศทางการให้บริการ

วิชาการและการวิจัย เพ่ือสังคมน าไปสู่การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การจัดบทความเพ่ือการพัฒนา 

โดยมีความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรม เพ่ือสังคม 

และชุมชนโดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  ได้แก่  

- รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ  ศิริสถิตกุล   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

- คุณเบจมาศ  ตีระมาศวณิช   ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

- ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล   ผู้มีประสบการณ์การท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่ มทรส. 

- ดร.ธารณี  นวัสธี    ผู้มีประสบการณ์การท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่ มทรส. 

- อาจารย์ฉัตรพล  พิมพา    ผู้มีประสบการณ์การท างานวิจัยเชิงพ้ืนที่ มทรส. 
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ร่วมเสวนาการให้ความรู้แนวทางการให้บริการวิชาการและการวิจัยเพ่ือสังคมน าไปสู่การเสนอ  

ขอก าหนดทางวิชาการโดยมีบุคลากรจากคณะ ทั้ง 6 คณะ จ านวน 70 ท่าน เข้าร่วมเสวนาพร้อมเขียนบทความ

เผยแพร่ ในวารสารจากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเฟ่ืองฟ้า  

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีประเด็นหลักในการเสวนาแลกเปลี่ยนการให้ความรู้ 

 

 

 

 

 

โครงการ การบริการวิชาการแก่สังคมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกลการเกษตร

ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม มีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัยและนักบริการวิชาการ  

ของมหาวิทยาลั ย  ในการท า งานด้ าน พันธกิ จสั ม พันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม ซึ่ งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการ 

เ พ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ 

ให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภายนอก เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานวิจัย 

และบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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พันธกิจ : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

การท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมเป็นหนึ่ ง ในห้ า พันธกิจหลั ก  

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยก าหนดให้มีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่

กิจกรรมหรือบริการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อชุมชน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่  

ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม  

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของนิสิต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนพันธกิจการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากร 

และนักศึกษามีความรู้ ความเข้ า ใจและตระหนักในคุณค่ าของศิลปวัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สืบสานและทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้

เกิดความยั่งยืน 

 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม โดยมีการเผยแพร่และถ่ายท อดความรู้ 

ทางศิลปวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ เน้นการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นที่รู้จัก และในปีการศึกษา พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้ 

 

ด้านการสร้างจิตสํานึกในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดพิธี

บ าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นโอกาส 

อันเป็นมงคลที่จะได้แสดงความกตัญญูกตเวที ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ 

ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อมหาวิทยาลัย ต่อประเทศชาติ และประชาชน โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

  ความหมายของค าว่าสงกรานต์ มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า  

"ก้ าวขึ้น" หรือ "ผ่ าน"  หรือ "เคลื่ อนย้ าย" หมายถึ ง การเคลื่ อนย้ าย 

ของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งเข้าไปอีกราศีหนึ่ง เมื่อพระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศี

เมษเมื่อใดก็ตาม ก็จะเรียกว่า "มหาสงกรานต์" อันหมายถึงการก้าวขึ้นครั้งใหญ่ 

ซึ่งนับเป็นครั้งส าคัญ เพราะถือว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ ซึ่งประเพณีสงกรานต์  

ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์  

ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าต่อครอบครัว ท าให้เกิดความรักความผูกพันในครอบครัว เช่น สมาชิกในครอบครัวมาท าบุญร่วมกัน 

ลูกหลานมารดน้ าขอพรจากพ่อแม่เพ่ือเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่  

คุณค่าต่อชุมชน ก่อให้เกิดความสมัครสมานในชุมชน เช่น การได้มาพบปะ

สังสรรค์ ท าบุญร่วมกันในวัด ชมการละเล่นสนุกสนาน หรือเล่นสาดน้ า 

ในหมู่เพ่ือนฝูง คุณค่าต่อสังคม เป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความเอ้ืออาทรต่อ

สิ่งแวดล้อม เช่น ช่วยท าความสะอาดสาธารณสถานต่าง ๆ ไม่ว่าวัดวาอาราม 

อาคารสถานที่ราชการ เป็นต้น คุณค่าต่อศาสนา การท าบุญ ตักบาตรเลี้ยงพระ 

ฟังเทศน์  สรงน้ าพระ ปฏิบัติ ธรรมหรือปล่อยนกปล่อยปลา เหล่ านี้ 

ล้วนแล้วแต่เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นการปฏิบัติที่น าความ

รุ่งเรืองมาสู่ชีวิต  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีสงกรานต์ ในทุก ๆ ปี

จะมีการจัดพิธีท าบุญ สรงน้ าพระ รดน้ าขอพร ประจ าปี 2560 เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมี  

ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ผู้เกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 

และบุคลากร ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับมอบโคมเทียนพระราชทาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับโคมเทียนพระราชทาน 

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผ่านทางมูลนิธิมิราเคิล 

ออฟไลท์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   

เพ่ือน าไปถวาย ณ อุโบสถวัดวัง ต าบลบางระก า 

อ าเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมกิจกรรม         

อย่างพร้อมเพรียงกัน 

 

 

ด้านส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่น ๆ   

ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา และได้ด าเนินการรวบรวม 

ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านมา โดยน ามาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา 

เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  

และผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยภาคกลาง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1) การจัดท าแบบจ าลองวิถีชีวิตของชุมชนในภาคกลาง ได้แก่ การท าน า และมีการแสดงอุปกรณ์ การเก่ียวข้าว 

ได้แก่ เคียวเกี่ยวข้าว  อุปกรณ์การจับปลาได้แก่ อวน แห สุ่ม การแต่งกายของชุมชน ในภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

2) การจัดท าหุ่นจ าลองที่สามารถดัดแขน นิ้ว ล าตัว เพื่อใช้ในการแสดงท่าร า 
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3) การแต่งกายสมัยอยุธยาของชายและหญิงแบบโบราณในราชส านัก 

 

 

 

 

4) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา 

 ได้ด าเนินการจัดท าศูนย์เรียนรู้เคลื่อนที่ โดนจัดท าเป็นตู้โชว์ โดยมีล้อเลื่อนเพ่ือสะดวก ในการเคลื่อนย้าย 

และได้มีการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการผ้าไทย ชุดชุดไทยพระราชนิยม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพ่ือให้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมไทยในเรื่องประวัติศาสตร์ 

ในการแต่งกายตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ดังนี้ 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ วิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน โดยมี อุปกรณ์ และการจัดแบบจ าลองวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน  

ณ อาคารส านักงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยมีกิจกรรมดังนี้  

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสาธิตการท าเครื่องมือประมง และการสานปลาตะเพียน  

2) การจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน จัดแสดง ณ อาคารส านักงานสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์การประมง มีนักศึกษา บุคลากรรวมทั้งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชน

เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคกลาง ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรมเครื่องทองเหลือง ยาสมุนไพร หัตถกรรม

พ้ืนบ้าน ประเพณีต่าง ๆ และสามารถเผยแพร่ผ่านสังคม Online ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ด าเนินการจัดประกวดการแสดง

นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ชื่อแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  

และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา การทอผ้า เครื่องจับสัตว์น้ าโบราณ และเครื่องดนตรีพ้ืนฐาน  

สถานที่จัดตั้งแสดงนิทรรศการ อาคาร 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และพร้อมที่จะผลักดันให้การด าเนินงานสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน เสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรม เพ่ือคนรุ่นหลัง และขยายผล  

สู่การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์และท านุบ ารุงวัฒนธรรม 

ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่ว ไปอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการหรือกิ จกรรม 

ที่สอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ โครงการที่เกี่ยวกับ

การสร้ างจิ ตส านึ กใ นก า รแสด งคว ามจ ง รั กภั ก ดี ต่ อ ส ถาบั น

พระมหากษั ต ริ ย์  โ ค ร งการด้ านการ สื บส านประ เพณี ไทย  

โครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน โครงการจัดท าฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจ : บริหารจัดการท่ีทันสมัย และมีธรรมมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

บุคลากรดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี 

 

ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง ผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ 

ระดับ 9 คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำ วิทยำลั ย เทคโนโลยี ร ำ ชมงคลสุ วร ร ณ ภูมิ   

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ปริญญำเอก ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต

(คอมพิวเตอร์ศึกษำ) จำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ กรุ ง เทพมหำนคร  

เริ่มรับรำชกำร เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2536  

รวมระยะเวลำปฏิบัติรำชกำร 23 ปี 4 เดือน 

 

การครองตน 

กำรพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีควำมรับผิดชอบ 

ข้ำพเจ้ำเริ่มรับรำชกำรตั้งแต่วันที่  1 มิถุนำยน พ.ศ. 2536 โดยได้รับทุนกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 

จำกสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำได้รับบรรจุเข้ำเปน็ข้ำรำชกำร สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 

ได้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นอำจำรย์สอน ในสำขำวิชำระบบสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และปฏิบัติงำน  

ในต ำแหน่งงำนสนับสนุนกำรศึกษำ(หัวหน้ำงำนประมวลผลกำรศึกษำ) อีกหนึ่งต ำแหน่ง ข้ำพเจ้ำปฏิบัติงำน 

ทั้ งสองอย่ำง ด้วยควำมขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท และกำรมุ่ งมั่นในกำรท ำงำน มุ่ งให้ เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ในงำนที่รับผิดชอบให้มีคุณภำพดีที่สุด เป็นเวลำ 6 ปี  จึงได้รับทุนกำรศึกษำไปศึกษำต่อระดับปริญญำโท  

หลั กสู ตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมมหำบัณฑิต  ส ำขำ วิชำ เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์   ในปี  2542  

และส ำเร็จกำรศึกษำ เมื่อปี 2545 จำกสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ หลังจำกนั้นได้ปฏิบัติ

หน้ำที่เป็นอำจำรย์สอน และได้รับต ำแหน่งหัวหน้ำสำขำวิชำระบบสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ข้ำพเจ้ำ

ท ำงำนด้วยควำมตั้งใจ รับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงดีที่สุด และข้ำพเจ้ำได้มุ่งมั่นในกำรพัฒนำ

ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2549  ข้ำพเจ้ำได้เสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร เป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

ได้รับทรำบผลในปี พ.ศ. 2553 ให้ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำรตั้งแต่เดือนกันยำยน พ.ศ. 2549 ในปี พ.ศ. 2550 

ข้ำพเจ้ำได้รับทุนไปศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ศึกษำ  

และส ำเร็จกำรศึกษำเมื่อปี 2554  จำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  
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ข้ำพเจ้ำได้พัฒนำตนเองในวิชำชีพด้ำนคอมพิวเตอร์และวิชำชีพครู เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

พัฒนำนักศึกษำให้เป็นคนเก่ง คนดี มีควำมสำมำรถ เป็นที่ต้องกำรของสังคม โดยท ำกำรสอนและเทคนิค  

กำรสอน หนังสือ  เอกสำรประกอบกำรสอนต่ำง ๆ เ ช่น หนังสือกำรใช้คอมพิวเตอร์ในงำนธุรกิจ  

ระบบฐำนข้อมูลกับไมโครซอฟต์แอคเซส ตลอดจนเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำระบบสำรสนเทศ 

เพื่อกำรวำงแผนทำงกำรบริหำรระบบข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรวำงแผนทำงกำรตลำด และระบบจัดกำรฐำนข้อมลู

มำอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลำ 24  ปีที่รับรำชกำร ข้ำพเจ้ำได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำ  

กำรและวิชำชีพ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ เต็มเวลำ และเต็มใจ จนได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้บังคับบัญชำ

ให้ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 

พ.ศ. 2540-2547 : หัวหน้ำงำนประมวลผล แผนกทะเบียนและวัดผล  

พ.ศ. 2545-2549 : ผู้ช่วยหัวหน้ำคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

พ.ศ. 2545-2549 : หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำ e-Learning 

พ.ศ. 2547-2549 : หัวหน้ำแผนกวิชำระบบสำรสนเทศ  

พ.ศ. 2549-2550 : หัวหน้ำสำขำวิชำระบบสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ. 2555-2557 : รองคณบดีด้ำนวิชำกำรและวิจัย 

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

การประหยัดและเก็บออม 

ข้ำพเจ้ำเกิดมำจำกครอบครัวมีฐำนะปำนกลำง ได้ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

ใช้จ่ำยเพื่อกำรด ำรงชีวิตตำมฐำนะ บริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลแม่ และลูกชำย ให้มีควำมเป็นอยู่อย่ำงดี  

มัธยัสถ์ และเก็บออมบำงส่วน เพื่อใช้ในอนำคตโดยเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำ นำญข้ำรำชกำร  

ส่งเงินส ำหรับกำรออมเป็นประจ ำทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน  

 

การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

ข้ำพเจ้ำได้ประพฤติปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณข้ำรำชกำร โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี  

มีเกียรติและศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร ข้ำพเจ้ำได้ประพฤติตน ปฏิบัติตน  ปฏิบัติงำน ด้วยควำมมุ่งมั่น 

เสียสละ มีควำมซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด  

และได้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย นักศึกษำ และสังคมทั่วไป  
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การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 

ข้ำพเจ้ำมีคุณธรรมประจ ำตัวที่ยึดถือและปฏิบัติมำโดยตลอด คือ  

1. กำรคิดดี พูดดี ท ำดี เป็นคุณธรรมประจ ำตัวของข้ำพเจ้ำ เริ่มจำกกำรมีควำมคิดที่ดีก่อนเป็นอันดับแรก 

จำกนั้นรู้จักกำรแสดงออกผ่ำนกำรกระท ำและกำรพูดจำที่ดี   มีปิยวำจำ รู้จักผ่อนหนัก ผ่อนเบำ รู้ ว่ำ อะไรควร

พูดไม่ควรพูด อะไรควรท ำอะไรไม่ควรท ำ กำรคิดดี มุ่งดี ปรำรถนำดีต่อผู้อื่น ต่องำนในหน้ำที่ ต่อสังคม 

โดยส่วนรวม มุ่งมั่นให้เพื่อนร่วมงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำ ท ำงำนและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  

2. เน้นเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มุ่งเน้นกำรช่วยเหลือกันด้วยน้ ำใจเป็นหลัก ให้ควำมรัก  

ควำมปรำรถนำดีกับผู้อื่น 

3. กำรปฏิบัติตนให้อยู่บนควำมถูกต้องชอบธรรม ข้ำพเจ้ำมีอดทนอดกลั้นต่อกำรกระท ำผิด  

แม้ว่ำสิ่งนั้นจะช้ีชวนให้ท ำมำกแค่ไหนก็ตำม ต้องคิดไตร่ตรองให้มำก ถึงสิ่งที่จะตำมมำว่ำก่อให้เกิดผลเสีย  

แก่ตนเองและผู้อื่นขนำดไหน ซึ่งจะส่งผลท ำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงรำบรื่น  

 

การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ 

1. ข้ำพเจ้ำส่งเสริมและยึดมั่นในระบบประชำธิปไตย ได้น ำมำใช้ทั้ งในกำรปฏิบัติหน้ำที่   

และในกำรด ำเนินชีวิตส่วนตัว ในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้บริหำร ใช้หลักระบบประชำธิปไตยในกำรบริหำรงำน

ด้ำนต่ำง ๆ ยึดหลักฉันทำมติเคำรพเสียงข้ำงมำก มติที่ประชุม รับฟังควำมคิดเห็นของทุกฝ่ำย เปิดให้คณำจำรย ์

เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรรับรู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็น เสนอปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  

ให้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ  

2. ข้ำพเจ้ำนับถือศำสนำพุทธ ได้เข้ำร่วมศำสนำกิจต่ำง ๆ และร่วมท ำนุบ ำรุงศำสนำอยู่เป็นประจ ำ

อย่ำงต่อเนื่อง 

3. ข้ำพเจ้ำมีควำมจงรักภักดีและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และเป็นลูกที่ดี

ของแผ่นดินพ่อ และได้เข้ำร่วมกิจกรรมในโอกำสส ำคัญ ๆ อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

 

การครองคน 

 ข้ำพเจ้ำมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สำมำรถประสำนสัมพันธ์และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีกับผู้บังคับบัญชำ 

เพื่อนร่วมงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำ และผู้มำติดต่องำนได้เป็นอย่ำงดี ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม  

สำมำรถจูงใจให้เกิดกำรยอมรับและให้ควำมร่วมมือ 

 ข้ำพเจ้ ำให้ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนกับอง ค์กร เสมอ สำมำรถท ำงำนร่วมกับคนอื่นได้ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ และในฐำนะที่เป็นผู้บริหำรองค์กร ข้ำพเจ้ำ เช่ือในหลักกำรท ำงำนที่ว่ำ บุคลำกรทุกคน  

มี ศักยภำพ มี คุณค่ำ และเป็นฟันเฟืองที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ ควำมส ำเร็จ มี ช่ือเสียง  

และเป็นที่ยอมรับในสังคม   
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ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่องำนด้วยควำมเสมอภำค แนะน ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนของข้ำพเจ้ำ 

ยึดหลัก ลูกค้ำคือพระเจ้ำ ลูกค้ำในที่นี้ คือ นักศึกษำ ผู้ปกครอง ครูอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจน

ชุมชน สังคมรอบ ๆ มหำวิทยำลัย ดังนั้น เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่ำน้ี มำติดต่อรำชกำรไม่ว่ำเรื่องใด ๆ ก็ตำม

ข้ำพเจ้ำยินดีให้บริกำร ให้ข้อมูลหรือให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ด้วยควำมเต็มใจและยินดี เป็นกันเอง  

ด้วยควำมเสมอภำคทุกคน เพื่อให้ทุกคนที่มำใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรมำกที่สุด 

กำรเป็นผู้มีควำมเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมำย 

กฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด และได้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่บุคลำกรของมหำวิทยำลัย นักศึกษำ 

และสังคมทั่วไป และบริหำรงำนภำยใต้กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของมหำวิทยำลัย 

และคณะอย่ำงเคร่งครัด  

กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี และร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทั้งในและภำยนอกหน่วยงำน  ข้ำพเจ้ำ 

ให้ควำมส ำคัญกับกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น เข้ำร่วม  

งำนกีฬำของมหำวิทยำลัย งำนกิจกรรมของคณะ หน่วยต่ำง ๆ  ตลอดจนร่วมงำนของหน่วยงำนในจังหวัด 

ตำมหนังสือเชิญ อีกทั้งยังเชิญชวนให้บุคลำกรในคณะได้เข้ำร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมต่ำง ๆ  ในนำมของคณะ 

เพื่อแสดงให้ถึงควำมพร้อมเพรียงและควำมสำมัคคีภำยในคณะอีกด้วย  

 

การครองงาน 

ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ตลอดระยะเวลำ 24 ปีที่รับรำชกำร

ข้ำพเจ้ ำได้ ใ ช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถทำง วิชำกำรและวิชำชีพ  

ในกำรท ำงำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่ ได้รับมอบหมำยอย่ำงดีที่สุด 

ในทุกบทบำท ตั้งแต่ เป็น ผู้สอนหัวหน้ำงำน หัวหน้ำกลุ่มงำน  

หัวหน้ำแผนก หัวหน้ำสำขำวิชำ ผู้ ช่วยหัวหน้ำคณะ รองคณบดี  

และต ำแหน่งคณบดี ประสบควำมส ำเร็จทุกงำน จนท ำให้ได้รับ 

ควำมไว้วำงใจจำกคนในองค์กร และยังได้รับมอบหมำยในงำนต่ำง ๆ  

อีกมำกมำย เพรำะข้ำพเจ้ำ มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน 

เพื่อให้งำนที่รับผิดชอบส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรศึกษำ

ค้นคว้ำ หำควำมรู้ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติ งำน ด้วยกำรพัฒนำ

ตนเองในด้ำนต่ำง ๆ  เพื่อให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนทั้งด้ำนกำรบริหำรงำน ด้ำนวิชำกำร และด้ำนวิชำชีพ 

โดยกำรเข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำ ฝึกอบรม และศึกษำดูงำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  

เพื่อน ำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ มำใช้ในกำรบริหำรงำนของคณะให้เกิดประสิทธิภำพ 

และประสิทธิผลให้มำกที่สุดอย่ำงต่อเนื่อง  
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มีความรู้ ความสามารถ และพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

1. ด้ำนผลิตบัณฑิต   

ในฐำนะอำจำรย์ผู้สอน ได้พัฒนำตนเองในวิชำชีพ เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำ 

ให้นักศึกษำเป็นคนเก่ง คนดี  มีควำมสำมำรถ เป็นที่ต้องกำรของสังคม  

ในฐำนะผู้บริหำร ข้ำพเจ้ำใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรบริหำรจัดกำร ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ 

ตั้งแต่กำรวำงแผนงำน กำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร ทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  กำรประชำสัมพันธ์ 

รับสมัครนักศึกษำ กำรคัดเลือก พัฒนำครู อำจำรย์ ให้มีคุณภำพ จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน ให้เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ของกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

2. ด้ำนวิจัย 

ในฐำนะนักวิจัย มีผลงำนวิจัยต่อเนื่อง โดยได้รับทุนสนับสนุนทั้งภำยในและภำยนอก ทั้งในสถำนะ

หัวหน้ำแผนงำนวิจัย หัวหน้ำโครงกำรวิจัย และผู้ร่วมวิจัยตลอดจนมีกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุม

วิชำกำร  

3. ด้ำนบริกำรวิชำกำร 

ข้ำพเจ้ำได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในวิชำชีพ วิชำกำรและประสบกำรณ์ในกำรบริหำร ในกำรให้องค์

ควำมรู้แก่สังคม ด้วยกำรเป็นวิทยำกร และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำมวิชำกำรและงำนวิจัย ในวำรสำร

หรืองำนประชุมวิชำกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  

4. ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ข้ำพเจ้ำได้ใช้เวลำในกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผนงำนโครงกำร กิจกรรมด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และไปร่วมงำนสืบสำนศิลปวัฒนธรรม งำนประเพณี งำนวันส ำคัญต่ำง ๆ ของทุกศูนย์พื้นที่ และหน่วยงำน

ภำยในมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  
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ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน 

ด้านนักศึกษา 

1. ส่งเสริมให้มีกำรควบคุมคุณภำพของบัณฑิตก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ จัดให้มีโครงกำรเพิ่มศักยภำพ  

และทดสอบสมรรถนะวิชำชีพ  (Professional) ภำษำต่ำงประเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 

2. ส่งเสริม/สนับสนุนให้นักศึกษำเป็นมืออำชีพ โดยจัดโครงกำรแข่งทักษะทำงวิชำกำรภำยในคณะ 

และส่งไปยังหน่วยงำนภำยนอก   

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนของนักศึกษำ โดยกำรท ำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ  

เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษำได้แสดงศักยภำพ  

 

ด้านอาจารย์ 

1 .  เน้นส่ ง เ ส ริมกำรพัฒนำอำจำรย์ ด้ ำน วิชำกำร  วิชำ ชีพ  ตำมสำยงำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อง  

เพื่อควำมเป็นอำจำรย์มืออำชีพในรูปแบบต่ำง ๆ  

2. ส่งเสริมให้อำจำรย์ส่งผลงำนทำงวิชำกำร 

3. ส่งเสริมให้มีควำมร่วมมือกับภำคธุรกิจ ภำคอุตสำหกรรม เพื่อพัฒนำอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ  

ในโครงกำรฝังตัวในสถำนประกอบกำรเพื่อให้อำจำรย์ได้เรียนรู้จำกสถำนที่จริง  

 

ด้านบริการวิชาการ 

จัดต้ังศูนย์บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพใหม่ และตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงำนรองรบั

กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ที่สะท้อนถึงคุณภำพและมำตรฐำนด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในหลำยรูปแบบ 

และสร้ำงรำยได้ให้กับคณะ  

 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ตั้งชมรมศิลปวัฒนธรรม  และอำจำรย์ผู้ดูแล หำสถำนที่ เก็บชุด อุปกรณ์กำรแสดงต่ำง ๆ  

และให้สถำนที่ฝึกซ้อม  

 

ด้านการบริหารงาน 

 เพื่อให้กำรบริหำรของคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เหมำะสมกับช่ือคณะ  

จึงได้ท ำโครงกำรปรับปรุงส ำนักงำนใหม่  เพื่อเป็นส ำนักงำนอัตโนมัติ  มีกำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำร  

ภำยในส ำนักงำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
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ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ 

1. งำนผลิตบัณฑิต ข้ำพเจ้ำมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ ตั้งแต่กำร

วำงแผนงำน กำรจัดกำรศึกษำ หลักสูตร ทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรประชำสัมพันธ์รับสมัคร

นักศึกษำ กำรคัดเลือก พัฒนำครู  อำจำรย์ ให้มีคุณภำพ จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

2. งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ข้ำพเจ้ำได้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย ซึ่งเป็นจุดอ่อน  

ของคณะ ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งหน่วยงำน บุคลำกรและกรรมกำรด้ำนงำนวิจัย  ได้ใช้เวลำในกำรประชุม 

เพื่อวำงแผนงำน ก ำหนดนโยบำย มำตรกำร กำรติดตำม ควบคุม ประเมินผล ร่วมกับผู้บริหำร กรรมกำร

ประจ ำคณะ จัดโครงกำรต่ำง ๆ ทุกศูนย์พื้นที่ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้คณำจำรย์ท ำงำนวิจัยให้มำกข้ึน  

สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ ในกำรท ำงำนวิจัย กำรสนับสนุน

กำรตพีิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับนักวิจัย  

3. งำนบริกำรวิชำกำร ข้ำพเจ้ำได้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำร แยกเป็น 2 ส่วน  

คือ บริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ กับบริกำรวิชำกำรแบบมีรำยได้ ข้ำพเจ้ำได้ทุ่ มเทเวลำในกำรวำงแผน  

ก ำหนดนโยบำย ร่วมกับผู้บริหำร กรรมกำรประจ ำคณะ เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนำดังนี้ 

งำนบริกำรวิชำกำรแบบให้ เปล่ำ มีนโนบำยให้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชนก่อน  

และให้เลือกลงชุมชนใดชุมชนหนึ่งเพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน ให้เกิดผลเป็นรูปธร รม ชุมชน สังคม 

มี คุณภำพชีวิตที่ดี ข้ึนจำกกำรบริกำรวิชำกำรของคณะ โดยมีกำรบูรณำกำรกับทุก ๆ สำขำในคณะ  

ซึ่งได้รับผลตอบรับดี และท ำให้คณะเป็นที่รู้จักของชุมสังคม รอบ ๆ มหำวิทยำลัยมำกข้ึน 



50 
 

 
 

งำนบริกำรวิชำกำรแบบมีรำยได้  ซึ่งที่ผ่ำนมำคณะ ไม่เคยมีภำรกิจด้ำนนี้ ท ำให้ต้ องใช้เวลำมำก 

ในกำรบริหำรจัดกำรงำนบริกำรวิชำกำรในรูปแบบนี้  ได้จัดต้ังศูนย์บริกำรวิชำกำรเชิงพำณิชย์ และผู้ช่วยคณบดี

ที่ดูแลด้ำนบริกำรวิชำกำรข้ึนโดยตรง และข้ำพเจ้ำได้ใช้เวลำในกำรสร้ำงเครือข่ำยภำครัฐ เอกชน เพื่อไปรับงำน

บริกำรวิชำกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก ท ำงำนอย่ำงทุ่มเทเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีใหก้ับคณะ และมหำวิทยำลยั   

4. งำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ข้ำพเจ้ำได้ใช้เวลำในกำรร่วมคิด ร่วมวำงแผนงำนโครงกำร กิจกรรม

ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และไปร่วมกิจกรรมที่คณะได้จัดข้ึนเสมอ  

 

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 ข้ำพเจ้ำยึดมั่นในแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง เป็นธรรม ปฏิบัติตำมกฎระเบียบของมหำวิทยำลัย 

กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือมีคดีควำม ไม่เคยถูกสอบสวนทำงวินัย แยกเรื่องส่วนตัว  

ออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ยึดถือประโยชน์ของส่วนรวมและองค์กรเป็นหลัก มีจิ ตส ำนึกที่ดี  

มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส ตลอดจนบริจำคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุน

กำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย/สังคม  

 

การมีจิตสาธารณะ 

ข้ำพเจ้ำมีจิตส ำนึกปฏิบัติหน้ำที่เพื่อส่วนรวมตลอดเวลำรับรำชกำร 24 ปี ใน 2 ลักษณะ คือ   

1. มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง โดยตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนหำควำมรู้จนถึงระดับกำรศึกษำสูงสุด  

ดูแลรักษำสุขภำพให้แข็งแรง ประหยัด มัธยัสถ์ รู้จักควำมพอดีตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติตัว

ให้เหมำะสม ละเว้นกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสีย รับผิดชอบท ำงำนที่รับมอบหมำยให้ ส ำเร็จ 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถพึ่งพำตนเองได้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ควำมเสียหำยหรือเป็นภำระต่อส่วนรวม 

2. มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยรับผิดชอบครอบครัว ดูแล บิดำ มำรดำ บุตร ญำติให้มีควำมสุข  

ด้วยควำมถูกต้องอย่ำงเหมำะสมทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ท ำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตำมควำมเหมำะสม 

อีกทั้งรับผิดชอบกำรพัฒนำองค์กรให้มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อควำมมั่นคง ควำมมีช่ือเสียง  

ขององค์กร ท ำงำนด้วยใจ มุ่งมั่น เต็มที่  เต็มเวลำ เพื่ อองค์กรเป็นหลักนอกจำกยังให้ควำมช่วยเหลือ 

กำรด ำเนินงำนแก่องค์กรต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  
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รางวัลท่ีได้รับ  

- รำงวัลแม่ดีเด่น พ.ศ. 2556 

- รำงวัลเชิดชูเกียรติที่เกิดจำกควำมร่วมมือร่วมใจในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในตำมระบบ

และกลไกทีส่ถำบันก ำหนดในกำรด ำเนินกำรบรหิำรจัดกำรหลักสูตรดีเด่นปีกำรศึกษำ 2558 และปีกำรศึกษำ 2559 
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อาจารย์ประนอม สุขเกื้อ 

ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ระดับ 7 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษำธิกำร  

ต ำบล หันตรำ อ ำเภอ พระนครศรีอยุธยำ จังหวัด พระนครศรีอยุธยำ 

รหัสไปรษณีย์ 13000 เริ่มรับรำชกำร เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2530 

รวมระยะเวลำปฏิบัติรำชกำร 30 ปี พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นชัดเจนในกำรครองตน ครองคน ครองงำน  

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรม และกำรมีจิตสำธำรณะ มีดังนี ้

 

การครองตน 

ปฏิบัติตนด้วยควำมขยันหมั่นเพียร พึ่งตนเอง และมีควำมรับผิดชอบ ได้พัฒนำตนเองให้มีคุณวุฒิ 

ทำงกำรศึกษำที่สูงข้ึนโดยลำศึกษำต่อจนจบกำรศึกษำในระดับปริญญำโท วิชำเอกเคมี คณะวิทยำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยควำมอดทน มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ถึงแม้ว่ำช่วงนั้น 

บุตรคนโตมีอำยุเพียง 4 ปี และบุตรคนที่สองอำยุ 1 ปี หลังจำกนั้นเมื่อคู่สมรสไปศึกษำต่อระดับปริญญำเอก 

ยังต่ำงประเทศ จึงได้เลี้ยงดูบุตร 2 คนเพียงล ำพังและอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี จนท ำให้ได้รับรำงวัลแม่ดีเด่น

ในช่วงกำรศึกษำของบุตรระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ต่อมำได้รับรำงวัลแม่ดี เด่น ปี  2560  

ประเภทบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

มีควำมประหยัดและเก็บออม ส่งเงินออมกับกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรตั้งแต่เริ่มรับรำชกำร  

มีเงินออมสะสมในรูปแบบเงินประกันชีวิต มีที่ดินเพื่อเตรียมสร้ำงบ้ำน ใช้ชีวิตตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อสร้ำงฐำนะให้ตนเองและครอบครัว รักษำระเบียบวินัยและเคำรพกฎหมำยทั้งในด้ำนกำรด ำรงชีวิต  

และกำรปฏิบัติงำน ไม่เคยได้รับโทษทำงวินัยหรือกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำยใด ๆ ปฏิบัติตนเป็นพุทธศำสนิกชน 

ที่ดีตำมคุณธรรมของศำสนำและมีควำมจงรัก ภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  ท ำบุญ  

และร่วมกิจกรรมในโอกำสต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ  

 

การครองคน 

มีคุณสมบัติด้ำนกำรครองคน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำน 

ผู้ใต้บังคับบัญชำ และผู้อื่นอย่ำงมีคุณภำพ ได้รับต ำแหน่งด้ำนบริหำร ดังนี้ 

1. หัวหน้ำแผนกวิชำเคมี คณะวิชำศึกษำทั่วไป วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 

2. หัวหน้ำแผนกฝึกอบรมและกำรศึกษำพิเศษ วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 

3. หัวหน้ำงำนวิชำกำร หัวหน้ำงำนระบบประกันคุณภำพ หัวหน้ำแผนกวิชำเคมี คณะวิชำศึกษำทั่วไป 

วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 

4. หัวหน้ำคณะวิชำศึกษำทั่วไป วิทยำเขตพระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 
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5. รองคณบดีด้ำนกิจกำรนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

6. หัวหน้ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

7. หัวหน้ำสำขำวิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

8. คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

9. ผู้ช่วยคณบดีด้ำนวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การครองงาน 

ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ซึ่งเป็นภำรกิจหลักทั้ง 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร 

กำรพัฒนำนักศึกษำ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติงำนด้วยควำมขยันหมั่นเพียรและเอำใจใส่  

อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ได้จัดท ำ มคอ.3 รำยละเอียดของรำยวิชำและ มคอ.5 รำยงำนผล 

กำรด ำเนินกำรของรำยวิชำเรียบร้อยทุกรำยวิชำเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด โดยสอนและปฏิบัติกิจกรรม 

เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแผนงำนสอน เช่น กำรสอนเสริม กำรให้ค ำปรึกษำ เป็นต้น ใช้สื่อกำรสอนที่น่ำสนใจ

ตลอดจนมีกำรวัดและประเมินผลตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด   

ด้ำนกำรวิจัย มีกำรเสนอหัวข้อโครงกำรวิจัยในสถำนะของหัวหน้ำโครงกำรวิจัยและผู้ร่วมวิจัย 

อย่ำงต่อเนื่องทุกปี  โดยได้รับทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนทั้งภำยในและภำยนอก ได้น ำเสนอผลงำนวิจัย  
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ในกำรประชุมวิชำกำรและได้รับรำงวัลจำกกำรน ำเสนอ มีผลงำนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยในระดับชำติ  

และสำมำรถน ำผลงำนวิจัยมำบูรณำกำรและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนได้  

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร เป็นหัวหน้ำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน  

มีควำมรู้และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในเชิงวิชำกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรท ำผลิตภัณฑ์  

ใช้ในครัวเรือนที่ถูกต้องละปลอดภัยแก่ชุมชน ซึ่งได้ผลเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำร วิทยำกรสอนปฏิบัติกำร

เคมีแก่นักเรียนมัธยมจำกโรงเรียนในเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่องทุกปีในโครงกำรวิทย์สัญจร 

ด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ เป็นกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมด้ำนพัฒนำนักศึกษำ 

อย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น อบรมสมรรถนะวิชำชีพ จิตอำสำบริกำรชุมชน กำรแข่งขันกีฬำภำยในคณะวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี กำรแข่งขันกีฬำภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นต้น 

ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม เป็นกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรและร่วมกิจกรรม 

ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น ท ำบุญถวำยเป็นพระรำชกุศล ร.9  สมทบทุนปรับพืน้ที่

สร้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระเจ้ำตำกสินมหำรำช  พิธีกวนข้ำวมธุปำยำส สืบสำนประเพณีวัฒนธรรม  

วันสงกรำนต์ เป็นต้น 

นอกจำกภำระงำนหลักดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ยังได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่งำนอื่น  ๆ อีก  

เช่น กิจกรรม 5ส + 3กำรตรวจสอบพัสดุ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรบริหำรหลักสูตร 

 

การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

ปฏิบัติตนเป็นข้ำรำชกำรที่ดีรักษำจรรยำข้ำรำชกำร ตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้  โดยยึดมั่นและยืนหยัด

ท ำในสิ่งที่ถูกต้อง มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 

ปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงำน สนับสนุนกำรปกครอง  

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

 

การมีจิตสาธารณะ 

ปฏิบัติตนด้วยควำมรับผิดชอบต่อตนและสังคม ให้ควำมร่วมมือและยินดีมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน

เพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย อำสำช่วยงำนทั้งหน่วยงำนตนเองและหน่วยงำนอื่นอย่ำงสม่ ำเสมอ  ส่งเส ริม 

และชักจูงให้บุคลำกรในองค์กรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและรักษำประโยชน์ของมหำวิทยำลัย และเป็นผู้น ำ 

ในกำรสร้ำงกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำชุมชน 
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รางวัลท่ีได้รับ 

- รำงวัลแม่ดีเด่น ประจ ำปี 2560 

- รำงวัลคนดีศรีสุวรรณภูมิ  

- รำงวัลบุคลำกรสำยวิชำกำรดีเด่น คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

- รำงวัลกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยภำคโปสเตอร์ ระดับดี (กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มทร.ครั้งที่ 7) 

- รำงวัลผู้มีผลงำนบริกำรวิชำกำรชุมชนและสังคม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

- รำงวัลผู้มีจรรยำบรรณวิชำชีพ คุณธรรม จริยธรรม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ : การเข้าสู่อาเซียน 

งำนวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบำยและแผน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงกำร 

“อบรมภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ : กำรเข้ำสู่อำเซียน” เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

สำยสนับสนุนในทักษะภำษำอังกฤษทำงด้ำนต่ำง ๆ เช่นทักษะกำรฟังพูดอ่ำนรวมถึงกำรออกเสียงที่ถูกต้อง

ชัดเจนเพื่อกระตุ้นให้บุคลำกรเกิดควำมตื่นตัวในกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษพร้อมกับได้ฝึกฝนประสบกำรณ์จรงิ 

โดยผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ ณ ช้ัน 8 ห้อง 24080 อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ ระหว่ำงวันที่ 6 มีนำคม – 7 เมษำยน 2560 

และฝึกประสบกำรณ์จริง วันที่ 23 พฤษภำคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  

ได้จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หลักสูตร “Microsoft Office Specialist”  

เพื่อยืนยันควำมสำมำรถของอำจำรย์และบุคลำกรในกำรใช้งำน

ชุดโปรแกรม Microsoft Office อย่ำงเป็นมำตรฐำนสำกล 

ที่ทั่วโลกให้กำรยอมรับ และให้

อำจำรย์ บุคลำกรได้มีกำพัฒนำ

ในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 ณ ศูนย์กำรเรียนรู้

ด้วยตนเอง อำคำรวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสวุรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ 

คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  

ได้จัดกำรอบรมหัวข้อ “กำรอบรมสัมมนำ เทคนิคกำรน ำเสนองำนด้ำนภำษำอังกฤษ (Professional English 

Presentation with Effective Writing Skills and Techniques” เ พื่ อ พัฒ นำ ศัก ยภำพขอ งอ ำจ ำ ร ย์ 

ทำงด้ำนภำษำอังกฤษสำมำรถน ำไปสู่กำรบูรณำกำรทำงด้ำนวิจัย 

และให้ เกิดแนวปฏิบัติที่ ดี ในด้ำนกำรจัดกำร เรียนกำรสอน 

ของแต่ละหลักสูตร เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2560 ณ ช้ัน 4 ห้อง 240409 

อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ  

 

 

 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

ได้จัดโครงกำรเรื่อง “กำรพัฒนำภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรภำยในคณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำปัตยกรรมศำสตร์” 

เพื่อเพิ่มศักยภำพและประสบกำรณ์ที่ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2560  ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 

ช้ัน 5 อำคำรส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  
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โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง เทคนิคการท าผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

กองบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงกำรอบรมพัฒนำ

บุคลำกรสำยสนับสนุนเรื่อง “เทคนิคกำรท ำผลงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน” เพื่อให้บุคลำกรสำยสนับสนุน 

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเทคนิค และแนวทำงกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงถูกต้อง สำมำรถเลือกผลงำน  

ที่ปฏิบัติมำเขียนเป็นผลงำนเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึนได้ตรงตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ระหว่ำงวันที่ 19-20 

เมษำยน 2560 ณ ห้องประชุมนนทรี ช้ัน 8  อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ  

 

 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดโครงกำร “สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ

บุคลำกรคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ” ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เพื่อให้บุคลำกรมีภำวะผู้น ำ

สร้ำงจิตส ำนึกที่ดี มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน มีกำรสื่อสำรที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่องำน ผู้บริหำร หัวหน้ ำงำน 

หน่วยงำน เพื่อนร่วมงำน และผู้มำใช้บริกำร ระหว่ำง วันที่ 21-23 ธันวำคม 2559 ณ โรงแรมโรแมนติค  

รีสอร์ทแอนด์สปำ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาระบบการบริหารและการติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการประชุมแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

กองนโยบำยและแผน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำยมงคล

สุวรรณภูมิ ได้จัดประชุม “แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช

มงคลสุวรรณภูมิ” ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำ

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2560 - 2574 

และจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

ระยะ 5 ปี  พ .ศ.  2560 – 2564 เมื่ อ วันที่  17 กรกฎำคม 2560  

ณ ห้อง SCI ช้ัน 4  อำคำร 23 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ 

 

โครงการประชุมสัมมนาและการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

กองนโยบำยและแผน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงกำร “ประชุมสัมมนำ

และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณ” ประจ ำปี งบประมำณ 2560  

เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องให้กับบุคลำกรในกำรด ำเนินงำน กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

กำรจัดท ำผลกำรใช้จ่ำย งบประมำณและเร่งรัดผลกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 ณ วันที่  13 ตุลำคม 2559 ห้องประชุม SCI ช้ัน 4  

อำคำร 23 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำยมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ หันตรำ   
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โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2574 

กองนโยบำยและแผน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำยมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัตกิำร  

เ รื่ อง  “กำรจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  พ .ศ. 2560 - 2574”  

เพื่อทบทวนวิเครำะห์สภำพแวดล้อม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ประเด็นยุทธศำสตร์ และก ำหนดแผนพัฒนำ

มหำวิทยำลัยรำชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2561 - 2574 เพื่อให้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

มียุทธศำสตร์ที่ สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  

ตำมนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย  

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ระหว่ำงวันที่ 20 - 22 ตุลำคม 2559 

ณ โรงแรมนำนำบุรี อ ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ปรับปรุงระบบทดสอบสมรรถนะด้าน IT ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ออนไลน์ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ปรับปรุงระบบทดสอบสมรรถนะ

ด้ำน IT ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีสุดท้ำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

เพื่อทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำน IT ของนักศึกษำ 

ช้ันปีสุดท้ำย โดยระบบจะแบ่งกำรทดสอบ 7 สมรรถนะ ได้แก่  

กำรทดสอบกำรสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำย กำรเลือกใช้อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์  กำรใช้งำนระบบปฏิบัติกำร กำรใช้งำนโปรแกรม กำรใช้งำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

และอุปกรณ์ต่อพวง ทักษะกำรใช้งำนโปรแกรมส ำนักงำน และ กำรใช้งำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 
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เว็บไซต์ใหม่  

คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คณะบริห ำร ธุรกิ จและ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ  

ได้จัดท ำเว็บไซต์คณะใหม่ www.ba2it.rmutsb.ac.th  

เพื่อใช้ในกำรแสดงข้อมูลต่ำง ๆ  ของ คณะ และใช้ใน

กำรประชำสัมพันธ์  

 

 

 

ฐานข้อมูลรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์  

สถำบัน วิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้จัดท ำระบบ

ฐ ำ น ข้ อ มู ล ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร วิ จั ย ฉ บั บ ส มบู ร ณ์  

www.research.rmutsb.ac.th เพื่อเผยแพร่งำนวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมดของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีรู้จัก เป็นท่ียอมรับในระดับท้องถิ่น ประเทศ  

และนานาชาติ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรในทุก ๆ ด้ำน ในปี 2560 

ทั้งหมด 429 ข่ำว โดยผ่ำนหนังสือพิมพ์ 242  ข่ำว เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ 137 ข่ำว สถำนีโทรทัศน์ 10 ข่ำว 

เคเบิลทีวี 40 ข่ำว  

 

 

 



 

คณะผู้จัดท ำ 

 

 ที่ปรึกษำ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา  อธิการบดี 

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  มัจฉาชีพ   รองอธิการบดี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล  คล่องค านวณการ  รองอธิการบดี 

  รองศาสตราจารย์สหายพล  มีชูนึก   รองอธิการบดี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงศ์ยืน   รองอธิการบดี 

  อาจารย์พงศ์วิทย์   วุฒิวิริยะ   รองอธิการบดี 

  รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ  สุวรรณศร  รองอธิการบดี 

  รองศาสตราจารย์ดวงฤดี  ศุภติมัสโร   รองอธิการบดี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  พรหมโชติ  รองอธิการบดี 

  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์  ผู้ช่วยอธิการบดี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี   สุขฉายี   ผู้ช่วยอธิการบดี 

  นางชลอ    หนูอินทร์   ผู้ช่วยอธิการบด ี

  ดร.อนุรักษ์   เมฆพะโยม  ผู้ช่วยอธิการบดี 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ  ผู้ช่วยอธิการบดี 

  ดร.ศศิกานต์   สุวรรณประทีป  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

 คณะผู้จดัท ำ 

  นายพัฒนพงศ์   วรรณวิไล   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

  นายนุสรณ์   ตรีลาภี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  นางสาวธารารัตน์     สุขไชย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  นายนพรัตน์    เนตรทิพย์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  

 ขอขอบคุณ 

  คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง/ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและภาพประกอบ 
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