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บทที่ 1
บทนํา
1.1 วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ
1.2 พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
4. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
5. สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน
6. พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน
1.4 เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีคุณภาพตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2 งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพสามารถนําไปพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 เป็นแหล่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ชุมชน
เป็นสังคมฐานความรู้
เป้าประสงค์ที่ 4 บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 5 นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ 6 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ที่ 7 การบริหารงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.1 สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามแผน/แผนงาน/ผลผลิต
ที่

แผน/แผนงาน/แผนกลยุทธ์
รวมทั้งสิ้น

โครงการ

งบประมาณ

458

75,865,500

1

แผนงานประจํา

36

1,720,200

1.1

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

36

1,720,200

1.1.1 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

16

472,600

1.1.2 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20

1,247,600

422

74,145,300

70

17,933,600

2.1.1 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

18

2,762,100

2.1.2 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13

9,789,900

2.1.3 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39

5,381,600

2.2

80

20,131,200

2.2.1 โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

41

17,234,200

2.2.2 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

39

2,897,000

2.3

58

8,271,800

2.3.1 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

57

6,771,800

2.3.2 โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

1

1,500,000

2.4

52

3,311,700

2.4.1 ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

52

3,311,700

2.5

47

6,403,500

2.5.1 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

9

1,261,500

2.5.2 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38

5,142,000

2

แผนงานกลยุทธ์

2.1

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน
สังคมและประเทศชาติ

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน

3
ที่
2.6

แผน/แผนงาน/แผนกลยุทธ์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการ

งบประมาณ

61

10,876,900

2.6.1 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

26

5,553,000

2.6.2 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3

121,300

2.6.3 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32

5,202,600

2.7

48

6,595,900

2.7.1 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

25

2,795,700

2.7.2 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23

3,800,200

2.8

6

620,700

2.8.1 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

3

140,000

2.8.2 ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

480,700

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยให้พร้อมก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียน

4
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.2 สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น

แผนงานประจํา

แผนกลยุทธ์

รวมทั้งสิ้น

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
36

1,720,200

458 75,865,500

23 14,953,100

23 14,953,100

1. สํานักงานอธิการบดีส่วนกลาง

-

2. สํานักงานอธิการบดี

16

956,700

65

8,510,400

81

9,467,100

3

85,300

19

1,318,300

22

1,403,600

2.1 กองกลาง

-

422 74,145,300

2.2 กองคลัง

-

-

1

48,300

1

48,300

2.3 กองนโยบายและแผน

-

-

10

1,130,600

10

1,130,600

8

2,643,200

9

2,903,200

2.4 กองบริหารงานบุคคล

1

260,000

2.5 กองพัฒนานักศึกษา

-

-

12

2,980,000

12

2,980,000

2.6 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

-

-

5

130,000

5

130,000

2.7 กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

-

-

5

130,000

5

130,000

1

38,000

5

130,000

6

168,000

11

573,400

-

11

573,400

-

36
39

3,363,100
9,041,800

36
40

3,363,100
9,191,800

2.8 กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
2.9 สํานักคุณภาพการศึกษา
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

-

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1

150,000

5. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7

173,300

74

10,164,000

81

10,337,300

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3

156,000

42

4,638,000

45

4,794,000

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

2

40,200

62

12,111,600

64

12,151,800

8. คณะศิลปศาสตร์

3

90,000

43

5,179,700

46

5,269,700

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

21

3,317,300

21

3,317,300

10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

10

2,595,600

10

2,595,600

5

192,900

9

346,900

2

77,800

2

77,800

11. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12. สํานักงานตรวจสอบภายใน

4
-

154,000
-

5
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.3 สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามแผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แผนงานประจํา
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

6) โครงการอบรมการดูแลบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า
เบื้องต้น
7) โครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและ
อพยพหนีไฟ
8) โครงการสํารวจความต้องการศึกษาต่อปีการศึกษา
ปี 2561
9) โครงการประชุมทบทวนจัดทํา ติดตาม รายงานการ
บริหารความเสี่ยง และอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

1,720,200
930,800 789,400
930,800 789,400

รวมทั้งสิ้น

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1) โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์
2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
3) โครงการพัฒนาและปรังปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
4) โครงการพัฒนาและปรังปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
5) โครงการ "การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558"

งบประมาณ
งปม.
งปร.

ก.พ. 60
เม.ย. 60

142,400
27,900
30,000

330,200
- นางสาวธนัชพร ปานเนาว์
- นางสาววรรณภา ใหญ่มาก

กองกลาง
คณะศิลปศาสตร์

เม.ย. 60

30,000

- นางสาววรรณภา ใหญ่มาก

คณะศิลปศาสตร์

เม.ย. 60

30,000

- นส.วรรณภา ใหญ่มาก

คณะศิลปศาสตร์

ธ.ค. 59

24,500

- นางสาวสิริรัฐ วัฒน์ศรี

สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

มี.ค. 60

-

23,700 ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน

กองกลาง

เม.ย. 60

-

33,700 ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน

กองกลาง

มิ.ย. 60

-

ม.ค. 60
พ.ค. 60
ส.ค. 60

-

18,000 นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
24,000 นางสาวนาตยา ภูมิโคกรักษ์ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

10) โครงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะบริหาร
ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11) โครงการประชุมสัมมนาการจัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณรายรับรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ธ.ค. 59
ส.ค. 60
พ.ย. 59
ก.ค. 60

-

31,400 นางสาวนาตยา ภูมิโคกรักษ์

-

14,000 นางศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์

12) โครงการ "มอบประกาศนียบัตร บัณฑิตพึงประสงค์"

มิ.ย. 60

-

25,000 ผศ.ดร.ศิริมา แก้วเกิด

13) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานระดับ ปวส.

มิ.ย. 60

-

30,900 นายนพปฎล ขิงทอง

14) โครงการ "การจัดทําชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชาภาค
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวด
วิชาเฉพาะ"

พ.ค. 60

-

94,000 ผศ.สมใจ บุญสรรค์

15) โครงการ "การติดตามผลการดําเนินงานจัดทํา
หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงที่เริ่มจัดการเรียน
การสอน ปีการศึกษา 2560"

เม.ย. 60

-

15,900 ผศ.สมใจ บุญสรรค์

สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

16) โครงการ "แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558"

มี.ค. 60

-

19,600 ผศ.สมใจ บุญสรรค์

สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

6
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

งบประมาณ
งปม.
งปร.
788,400 459,200

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online)

ส.ค. 60

29,300

2) โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและสถาบัน

มี.ค. 60

3) โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

- นายสุวสันต์ กะมล

สํานักคุณภาพการศึกษา

101,400

- นางสิริพร เรืองสุรัตน์

สํานักคุณภาพการศึกษา

มี.ค. 60

149,200

- นางสิริพร เรืองสุรัตน์

สํานักคุณภาพการศึกษา

4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา

ส.ค. 60

25,000

- นางสิริพร เรืองสุรัตน์

สํานักคุณภาพการศึกษา

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)

มิ.ย. 60

36,500

- นางสิริพร เรืองสุรัตน์

สํานักคุณภาพการศึกษา

6) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทาง
สกอ. ปีการศึกษา 2559

ม.ค. 60
พ.ค. 60
ส.ค. 60

44,600

- นางสิริพร เรืองสุรัตน์

สํานักคุณภาพการศึกษา

7) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559

มิ.ย. 60
ส.ค. 60

81,200

- นางสิริพร เรืองสุรัตน์

สํานักคุณภาพการศึกษา

8) โครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจําปี 2560
9) โครงการกํากับติดตามการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

มิ.ย. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60

39,200
16,800

- นายเสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์
- นางสาวพัชรนันท์ วงศ์สิงห์

สํานักคุณภาพการศึกษา
สํานักคุณภาพการศึกษา

10) โครงการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)

มี.ค. 60
ก.ค. 60

25,200

- นางสาวสิรัตติกาล ภานุศร

สํานักคุณภาพการศึกษา

11) โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ส.ค. 60

150,000

- รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

12) โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ก.พ. 60

90,000

- นายเอกชัย เนาวนิช

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

13) โครงการการดําเนินชีวิตให้เป็นสุขในช่วงสูงวัย
14) โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร
15) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ก.ย. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60

-

16) โครงการดําเนินกิจกรรม 5ส.+3 และรับการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5ส.+3

เม.ย. 60

-

30,000 นางสาวอโณทัย ทิพเนตร

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

17) โครงการการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (KM)

พ.ค. 60

-

36,000 ดร.วิชนี มีโต

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

18) โครงการประเมินผลโครงการตามสภาพจริง

มิ.ย. 60

-

30,000 นายพงฐฉัตร เนียมทรง

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

19) โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สํานักงานสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ

ก.พ. 60

-

22,200 นายอนุชา ขวัญสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

20) โครงการจัดทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มิ.ย. 60

-

18,000 นายธานี สมวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

260,000 นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย
กองบริหารงานบุคคล
38,000 ว่าที่ ร.ต.หญิงมัธนา บุญธรรม กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
25,000 นายสุวสันต์ กะมล
สํานักคุณภาพการศึกษา

7
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.3 สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามแผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น
แผนกลยุทธ์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณ
งปม.
งปร.
17,933,600
13,998,600 3,935,000
13,998,600 3,935,000
805,400
805,400

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

1,956,700
1,956,700

1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ มทรส.

ธ.ค. 59
มี.ค. 60
ก.ค. 60

602,600

-

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

2) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน
วิชาการ "การเขียนผลงานวิชาการ เพื่อขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ"

มิ.ย. 60

39,800

-

นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย

กองบริหารงานบุคคล

3) โครงการฝังตัวในสถานประกอบ

ส.ค. 60

91,400

-

ผศ.สุรชัย เอมอักษร

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4) โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านวิชาชีพ
5) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ มทรส.

พ.ค. 60
ก.ค. 60

71,600
-

6) โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีตําแหน่งทางวิชาการ

ก.ค. 60

-

32,400 ผศ.ศิรินยา แตงอ่อน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษา/สถานประกอบการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา

มิ.ย. 60

-

303,300 ผศ.สุรชัย เอมอักษร

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

8) โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ

มิ.ย. 60
ส.ค. 60

-

289,200 ผศ.สุรชัย เอมอักษร

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

9) โครงการเสริมสมรรถนะและทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา

ส.ค. 60

-

75,200 นายศุภกิจ พัวประเสริฐ

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

10) โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
เพื่อการศึกษา

เม.ย. 60

-

81,000 นางสาววันดี ศรีสวัสดิ์

คณะศิลปศาสตร์

11) โครงการต้นกล้า ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ธ.ค. 59

-

29,000 นางสาววันดี ศรีสวัสดิ์

คณะศิลปศาสตร์

12) โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

มี.ค. 60
เม.ย. 60

-

199,800 ผศ.นันทวดี วงษ์เสถียร

คณะศิลปศาสตร์

13) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาชีพ
ตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย

ส.ค. 60

-

77,700 ผศ.นันทวดี วงษ์เสถียร

คณะศิลปศาสตร์

- นางสาวภัทร์ฐิตา สุภาโสต
400,000 สํานักงานอธิการบดี

คณะศิลปศาสตร์
สํานักงานอธิการบดี

8
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
14) โครงการ "ก้าวไปได้ไกล ก้าวไปด้วยกัน" (4 wins)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ม.ค. 60
ก.พ. 60
เม.ย. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งปม.
งปร.
132,200 ผศ.นันทวดี วงษ์เสถียร

15) โครงการ Write to Publish
16) โครงการพัฒนาประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
17) โครงการอาสาสมัครครูชาวจีน

ก.ย. 60
มิ.ย. 60
ต.ค. 59 ก.ค. 60

-

18) โครงการ "การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559"

พ.ค. 60
มิ.ย. 60

-

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม

80,000 ผศ.นันทวดี วงษ์เสถียร
20,000 ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
164,000 ผศ.นันทวดี วงษ์เสถียร
72,900 ผศ.สมใจ บุญสรรค์

9,789,900
3,700,000

-

หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ส.ค. 60

304,800

-

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพวิศวกรรม

ม.ค. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60
ก.ค. 60
ต.ค.60

200,000

-

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

3) โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงบูรณาการ

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

1,980,000

-

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

4) โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์
เชิงบูรณาการ

พ.ค. 60

690,000

-

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

5) โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์

มิ.ย. 60

62,400

-

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

6) โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
โดยการฝังตัวในสถานประกอบการ

ม.ค. 60
พ.ค. 60
ก.ค. 60

462,800

-

นายธานี สมวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

6,089,900
4,198,400

-

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60

2) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มทร.สุวรรณภูมิ
3) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ก.ค. 60
ส.ค. 60

76,300
7,900

-

สํานักงานอธิการบดี
ผศ.ทศพร นามโฮง

4) โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เม.ย. 60

12,800

-

นางสาวณิชานันท์ สมัครไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

5) โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

ธ.ค. 59

22,900

-

ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

9
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
6) โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านภาษาอังกฤษ
7) ค่าจ้างเหมาบริการสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเองแบบออนไลน์

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ค. 60
ก.พ. 60

งบประมาณ
งปม.
งปร.
71,600
1,700,000
-

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

3,403,300

1,978,300

1.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

3,403,300

1,978,300

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

นางสาวภัทร์ฐิตา สุภาโสต
นายวาฤทธิ์ กันแก้ว

คณะศิลปศาสตร์
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ มทรส.

ก.ค. 60

1,903,500

-

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

2) โครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะด้าน IT
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ก.พ. 60

961,000

-

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

3) โครงการสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รุ่นปีการศึกษา 2558

ก.ค. 60

20,000

-

นางสาวสุภาพ โสมนัสสา

กองพัฒนานักศึกษา

4) โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับ
ครูช่าง สําหรับอาจารย์ผู้สอน

ก.พ. 60

20,000

-

นางสาวสุดารัตน์ ลํามะเดช คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware)

มี.ค. 60

57,000

-

นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเรียน
การสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

มี.ค. 60

29,000

-

นายวาฤทธิ์ กันแก้ว

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7) โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ
ทางการเกษตร

เม.ย. 60

40,000

-

ผศ.ดร.ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

8) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานะสมรรถนะ

พ.ค. 60

50,000

-

นางสาวพุทธิษา แสนแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

9) โครงการจัดหาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
จากสถานประกอบการ

มิ.ย. 60

78,500

-

ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดําเนิน

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

10) โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทางวิชาชีพ

มิ.ย. 60

24,500

-

ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดําเนิน

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

11) โครงการอบรมโดยสถานประกอบการเพื่อเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสถานประกอบการ

ก.พ. 60
มี.ค. 60
พ.ค. 60

99,800

-

นายธานี สมวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

12) โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการฝังตัวใน
สถานประกอบการ

ก.ค. 60

120,000

-

ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

13) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ มทรส.

ก.ค. 60

-

400,000 สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

14) โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ
15) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

พ.ค. 60
มิ.ย. 60

-

120,300 ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์
27,300 นาวสาวนิสาชล มังคลา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

16) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

มิ.ย. 60

-

29,500 นาวสาวนิสาชล มังคลา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

17) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
18) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

มิ.ย. 60
ส.ค. 60

-

38,700 นาวสาวนิสาชล มังคลา
26,100 นาวสาวนิสาชล มังคลา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
19) โครงการฝังตัวในสถานประกอบการจริง สําหรับ
บุคลากรสายวิชาการ ประจําปี 2560
20) โครงการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อเชิงรุก

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ส.ค. 60

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งปม.
งปร.
62,400 นางสาวจิตรานุช สุขีฐาน

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ต.ค. 59 ก.พ. 60

-

48,000 นางสาวอรพรรณ มะรุมเมือง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

21) โครงการอบรมเสริมทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

มิ.ย. 60

-

33,000 นางสาววันเพ็ญ ผลิศร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

22) โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

มิ.ย. 60

-

52,900 ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

23) โครงการแข่งขันวิชาการ "Teaching Academy
2017"

มิ.ย. 60

-

113,000 ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

24) โครงการอบรมการจัดทําผลงานตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ก.ค. 60

-

15,000 นางสาวจิตรานุช สุขีฐาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

25) โครงการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ

ก.ค. 60

-

21,000 นางสาวพุทธิษา แสนแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

26) โครงการฝังตัวในสถานประกอบการ

มิ.ย. 60

-

36,600 รศ.ดร.ระวีวรรณ เดือมขันมณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

27) โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ

มิ.ย. 60

-

19,800 ผศ.มงคล ณ ลําพูน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

28) โครงการทดสอบความสามารถทางด้าน IT

มิ.ย. 60

-

27,000 นางจิตรลดา เพลิดพริ้ง

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

29) โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังฤษสู่วิชาชีพ

มิ.ย. 60

-

31,300 ผศ.จินตนา เกิดลาภี

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

30) โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย

มิ.ย. 60

-

36,100 ผศ.มงคล ณ ลําพูน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

31) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักศึกษา

ม.ค. 60
มิ.ย. 60

-

30,000 ผศ.ดร.ศิริมา แก้วเกิด

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

32) โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

ส.ค. 60

-

43,200 นายศุภกิจ พัวประเสริฐ

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

33) โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดสมรรถนะ

มี.ค. 60

-

89,500 นายเอกชัย เนาวนิช

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

34) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการปฏิบัติงาน
จริง

พ.ค. 60

-

55,000 นายเอกชัย เนาวนิช

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

35) โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

มิ.ย. 60

-

50,000 นายเอกชัย เนาวนิช

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

36) โครงการขนย้ายห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
จัดการกากของเสียและสารเคมีจากการเรียนการสอน
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มิ.ย. 60

-

390,000 นางสาวภัทรมาศ เทียมเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

37) โครงการพบผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี

เม.ย. 60

-

50,000 ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

38) โครงการพบผู้เชี่ยวชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี

เม.ย. 60

-

12,600 ผศ.ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

39) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ก.ย. 60

-

120,000 นายวาฤทธิ์ กันแก้ว

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.3 สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามแผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น
แผนกลยุทธ์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ

งบประมาณ
งปม.
งปร.
20,131,200
18,234,200 1,897,000
18,234,200 1,897,000

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพ

17,234,200

-

1.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจัยพื้นฐาน
1) การปรับปรุงประชากรข้าวโพดเทียนด้วยวิธีการ
คัดเลือกแบบวงจรสลับ

1,700,000
440,000

-

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

2) การหาปริมาณสารสําคัญและการทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของเห็ดตับเต่าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชัน

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

500,000

-

ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

3) อิทธิพลของการตลาดมีจิตสํานึก ต่อความตั้งใจซื้อ
ผ่านรับรู้คุณค่าในสายตาลูกค้าธุรกิจอาหารปลอดภัยใน
ประเทศไทย

พ.ย. 59
มี.ค. 60
มิ.ย. 60

485,000

-

ผศ.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4) กลไกการสึกหรอของวัสดุมีดตัดชนิดต่างๆ ใน
กระบวนการกลึงเหล็กกล้าหล่อผสมโครเมียมโมลิบดินั่ม

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

275,000

-

นายเฉลิม ขุนเอียด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

11,718,200
189,000

-

ผศ.เทพนารินทร์ ประพันธ
พัฒน์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจัยประยุกต์
1) โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบกิจการของ
อุตสาหกรรมการผลิตกระเป๋าเดินทางของไทยเพื่อ
การส่งออก

พ.ย. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

2) ดุลออกซิเจนของการเลี้ยงปลาทับทิมในระบบน้ํา
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

475,000

-

รศ.เจษฎา อิสเหาะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

3) วิธีการใช้เชื้อเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่าและไคโตซาน
ควบคุมเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc. สาเหตุโรคกล้า
เน่าของมะเขือเทศ

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

400,000

-

รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

4) การเขตกรรมที่เหมาะสมเพื่อผลิตมันเทศหลังนา

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

466,000

-

รศ.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

5) แผนงานวิจัยแผนพัฒนาพืชโสนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

1,096,900

-

รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

12
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
6) ผลของการลอกเลนต่ออัตราการหายใจและความ
ต้องการพลังงานจากเครื่องให้อากาศในระบบการเลี้ยง
ปลาทับทิมในกระชังที่เลี้ยงในบ่อดิน : กรณีศึกษาใน
ฟาร์มบริษัทไทยรุ่งกิจฟิชเชอรี่ จังหวัดนครปฐม
จิตติพรฟาร์ม จังหวัดปทุมธานี และภูมิพัฒน์ฟาร์ม
จังหวัดนครนายก

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

งบประมาณ
งปม.
งปร.
481,100
-

รศ.เจษฎา อิสเหาะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

7) ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น : การใช้
จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์ในการผลิตข้าว
ระยะที่ 2

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

490,000

-

ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

8) ประสิทธิภาพของการจัดการของแข็งในระบบ
การเลี้ยงปลานิลแดงแบบหมุนเวียนน้ํากลับมาใช้ใหม่

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

446,600

-

ผศ.สุภาวดี โกยดุลย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

9) แผนงานวิจัยการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
พระขาว อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ย. 59
มี.ค. 60
มิ.ย. 60

569,200

-

นายศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

10) การค้นหาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อนําไปสู่
การผลิตข้าวอินทรีย์

พ.ย. 59
มี.ค. 60
มิ.ย. 60

280,000

-

รศ.ดุษฎี พรหมทัต

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

11) การศึกษาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการลากขึ้นรูป ด้วยปัญญา
ประดิษฐ์แบบผสม

พ.ย. 59
มี.ค. 60
มิ.ย. 60

486,000

-

นายอาคม สงเคราะห์

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

12) การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยโรคข้าวที่
เกิดจากเชื้อราในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ด้วย
เทคนิคการประมวลผลภาพ

พ.ย. 59
มี.ค. 60
มิ.ย. 60

450,000

-

นายอาคม สงเคราะห์

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

13) การส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
ของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ

พ.ย. 59
มี.ค. 60
มิ.ย. 60

495,100

-

ผศ.ลัดดาวัลย์ สําราญ

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

14) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สมุนไพรรักษาโรคของ
ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ย. 59
มี.ค. 60
มิ.ย. 60

298,600

-

นางสาวกุลิสรา มรุปัณฑ์ธร

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

15) การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ย. 59
มี.ค. 60
มิ.ย. 60

300,000

-

นางสุนันทรา ขํานวนทอง

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

16) ภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางของมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในประเทศไทย

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

493,900

-

ผศ.มนตรี สังข์ทอง

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

17) การหาตัวแบบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
จังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยทฤษฎีเกรย์

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

160,000

-

ผศ.พิมพ์พรรณ อําพันธ์ทอง

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

18) การใช้ประโยชน์จากน้ําเสียในอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว Chlorella
vulgaris var. vulgaris TISTR 8261

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

459,000

-

นายสามารถ ต่ายขาว

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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19) การศึกษาคุณสมบัติของชิ้นงานต้นแบบด้วย
กระบวนการ FDM และ SLA

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

งบประมาณ
งปม.
งปร.
185,000
-

นายประวิทย์ ตฤณรัชตเมธี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

20) แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบจําลองแสงอาทิตย์
เทียมด้วยหลอดไดโอดเปล่งแสงกําลังสูง สําหรับ
ห้องปฏิบัติการ

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

416,100

-

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

21) การออกแบบและสร้างชุดจําลองกังหันลมที่ใช้
เครื่องกําเนิดลมจริงโดยใช้ LabVIEW

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

494,700

-

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

22) แผนงานวิจัยการศึกษาและวิเคราะห์การตอบสนอง
ด้านโหลดและมูลค่าความเสียหายจากไฟดับต่อ
อุตสาหกรรมโรงสีข้าวขนาดใหญ่ ในสภาวะวิกฤตด้าน
พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

904,000

-

ผศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

23) การศึกษาเปรียบเทียบจําลองการไหลขึ้นรูปชิ้นงาน
โลหะแผ่นแม่พิมพ์ต่อเนื่องความแม่นยําสูงร่วมกับ
การผลิตงานจริง

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

360,000

-

นายสัญญา คําจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

24) การใช้ประโยชน์ของถุงขยะพลาสติกในงานถนน
แอสฟัลต์คอนกรีต

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

295,800

-

ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

25) การประยุกต์ใช้หินฝุ่นร่วมกับดินซีเมนต์และวัสดุ
ปอซโซลานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพื้นทาง

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

486,200

-

ผศ.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

26) ผลกระทบชั้นฟิมล์ไทเทเนียมสําหรับการแปรรูป
ชิ้นส่วนเกลียวจับยึดในระดับสารหล่อเย็นต่างชนิด

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

360,000

-

นายสัญญา คําจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

27) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลในการฉีดขึ้นรูปแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกช่องร้อยสายไฟโดยใช้เทคโนโลยี CAE

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

180,000

-

นายธานิท อ่อนปรางค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

3,816,000

-

1.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการวิจัยและ
พัฒนา
1) โครงการการพัฒนาเครื่องต้นแบบลดความชื้น
มะคาเดเมียทั้งกะลาด้วยสนามไฟฟ้าแบบไม่สม่ําเสมอ
ปานกลางร่วมกับลมร้อน

พ.ย. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

400,400

-

นายวัชรพงษ์ เล็กสุวงษ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

2) โครงการระบบสารสนเทศภูมิปัญญาชาวบ้าน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ย. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

410,000

-

นางสาวบุญธิดา ชุนงาม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3) การพัฒนาเครื่องแหวกร่องต้นข้าวนาหว่านที่
เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

200,000

-

รศ.อํานวยพศ ทองคํา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

4) การวิเคราะห์พื้นที่สําหรับการปลูกพืชทดแทนข้าว
และพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
เกษตรกร

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

474,000

-

ผศ.วสุ สันติมิตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
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5) การพัฒนาเครื่องทุ่นแรงในการผลิตพืชแบบ
บูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และชุมชน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

งบประมาณ
งปม.
งปร.
222,500
-

นายสิงห์รัญ ชารี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

6) การศึกษาเพื่อพัฒนาการผลิตน้ําเชื้อแช่แข็งและ
การผสมเทียมแพะ

ธ.ค. 59
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

496,600

-

ผศ.สหัส นุชนารถ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

7) โฟมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้งมัน
สําปะหลังผสมกับเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากปาล์มชีวมวล

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

439,000

-

นางสาวศศิกานต์ สุวรรณ
ประทีป

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

8) การศึกษาความเป็นไปได้และความคงตัวของปริมาณ
แอนโทไซยานินของน้ํามะหวดพร้อมดื่ม

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

190,000

-

นางสาวดารานัย รบเมือง

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

9) การแปรรูปโฟมรีไซเคิลผสมเส้นใยแก้วเป็นผลิตภัณฑ์

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

485,000

-

ผศ.รําพึง เจริญยศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

10) การศึกษาและพัฒนาการผลิตวัสดุมุงหลังคา
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์จากการผสมยางธรรมชาติและเส้นใย
จากทะลายปาล์มผสมด้วยเศษโฟมกันกระแทกที่ใช้แล้ว

ธ.ค. 59
พ.ค. 60
ส.ค. 60

498,500

-

นายสมพงษ์ พิริยายนต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
1) โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
3) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย

ก.ค. 60
ม.ค. 60
ก.พ. 60

1,000,000 1,897,000
1,000,000 1,897,000
189,000
- สํานักงานอธิการบดี
67,700
- นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์
20,200
- ว่าที่ร.ต.หญิงชลธิชา ศรีวงค์
วรรณ

สํานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

4) โครงการพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุน (R2R)

ก.พ. 60

28,000

-

ว่าที่ร.ต.หญิงชลธิชา ศรีวงค์
วรรณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

5) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอนุกรรมการวิจัย เพื่อประเมินผลการวิจัย

ส.ค. 60

162,500

-

นางสาวขนิษฐา ดํารงกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

6) โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting
Professor)

ก.พ. 60

150,000

-

ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

7) โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการโดยเน้นผู้ใช้
ประโยชน์เป็นสําคัญ

ก.ค. 60

94,200

-

นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

8) โครงการพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ

เม.ย. 60

46,000

-

นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

9) โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยสู่การนําไปใช้ประโยชน์
โดยใช้คณะเป็นฐาน

พ.ค. 60

19,000

-

นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

10) โครงการจัดทําวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ

ก.พ. 60
ส.ค. 60

223,400

-

นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

11) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ก.พ. 60
พ.ค. 60

-

23,100 ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

12) โครงการการลงพื้นที่สํารวจบริบทชุมชน เพื่อโจทย์
วิจัยชุดโครงการและบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

มี.ค. 60

-

26,900 ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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13) โครงการแนวทางส่งเสริมการจด สิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ค. 60

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งปม.
งปร.
12,000 ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

14) โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง

พ.ค. 60

-

50,000 นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

15) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย

มิ.ย. 60

-

68,000 นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

16) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ

มิ.ย. 60

-

85,400 นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

17) โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสารสนเทศการเกษตร
การจัดการบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและ
เครือข่าย)

มิ.ย. 60

-

10,000 นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

18) โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัย
ด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มิ.ย. 60

-

40,000 นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

19) โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการวิจัย
ด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มิ.ย. 60

-

10,000 นางสาวศศินันท์ ศาสตร์สาระ คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

20) โครงการนําเสนอผลงานบูรณาการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย

พ.ค. 60

-

30,000 ผศ.ดร.ศิริมา แก้วเกิด

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

21) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสําหรับบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มิ.ย. 60

-

30000 ดร.จันทิมา เอกวงษ์

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

22) โครงการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมดีเด่น (SCI Prize)

ก.ค. 60

-

20,000 ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

23) โครงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

พ.ค. 60

-

61,700 ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

24) โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานวิจัยและ
เผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

มี.ค. 60

-

60,000 นายณัฐพงศ์ สนองคุณ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

25) โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อบริการวิชาการและ
การเรียนการสอน

มิ.ย. 60

-

38,500 ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

26) โครงการเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ม.ค. 60

-

40,000 ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

27) โครงการบูรณาการงานวิจัยเชิงพื้นที่

ก.ค. 60

-

50,000 ดร.ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

28) โครงการสัมนาเชิงวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ)

ส.ค. 60

-

50,000 ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดําเนิน

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

29) โครงการประชุมวิชาการ International
Conference on ACTIS

พ.ค. 60

-

41,000 นายประดิษฐ์ สงค์แสงยศ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

30) โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยงสู่ตําแหน่งทางวิชาการ

มิ.ย. 60

-

93,200 ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

31) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย

พ.ค. 60

-

19,200 ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

16
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
32) โครงการการสังเคราะห์นักวิจัยดีเด่นในแต่ละแขนง
เพื่อประกาศเกียรติคุณ ประจําปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เม.ย. 60

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งปม.
งปร.
17,000 ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา
19,200 ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา

หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

33) โครงการอบรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้นักวิจัย
รุ่นใหม่

มี.ค. 60

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

34) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่โดยมี
ระบบพี่เลี้ยง

ก.ค. 60
ส.ค. 60

-

206,500 ผศ.นันทวดี วงษ์เสถียร

คณะศิลปศาสตร์

35) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2

เม.ย. 60

-

375,500 นางสาวขนิษฐา ดํารงกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนา

36) โครงการนําเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย

มี.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60

-

300,000 นางสาวพรพิมล เชียรพิมาย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

37) โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย/นักบริการวิชาการ
มทร.สุวรรณภูมิ

ก.พ. 60

-

25,800 นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

38) โครงการวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา

เม.ย. 60
ก.ย. 60

-

55,000 นายวรงค์ บุญนิมิตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

39) โครงการจุลสารวิจัย - บริการวิชาการ

ม.ค. 60
พ.ค. 60
ก.ย. 60

-

39,000 นายวรงค์ บุญนิมิตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.3 สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามแผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น
แผนกลยุทธ์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
สังคม และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
1) โครงการบริการวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ
2) โครงการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
3) โครงการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือคนพิการ
4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ราษฎร
ในหมู่บ้านชนบททั่วไป

ก.ค. 60
ก.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. 60

งบประมาณ
งปม.
งปร.
8,271,800
7,500,000 771,800
7,500,000 771,800

6,000,000
6,000,000
684,500
62,900
502,000
92,000

771,800
753,800
-

ผู้รับผิดชอบ

สํานักงานอธิการบดี
นางสาวนารี สุวรรณะ
นายสุริยา ประสมทอง
ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป์

หน่วยงาน

สํานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ต.ค. 59 ก.ย. 60

555,200

-

นางสาวน้ําทิพย์ แย้มกลีบบัว สถาบันวิจัยและพัฒนา

6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ก.ค. 60

252,000

-

นางสาวน้ําทิพย์ แย้มกลีบบัว สถาบันวิจัยและพัฒนา

7) โครงการคลินิกเทคโนโลยี

ธ.ค. 59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
เม.ย. 60
ก.ค. 60

155,000

-

นาวสาวพนิดา เฟื่องขจร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

8) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านบริการ
วิชาการ

มิ.ย. 60

120,000

-

นาวสาวพนิดา เฟื่องขจร

สถาบันวิจัยและพัฒนา

9) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน สังคม
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก.ค. 60

502,000

-

นางสาวน้ําทิพย์ แย้มกลีบบัว สถาบันวิจัยและพัฒนา

10) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ต.ค. 59ก.ย. 60

1,614,800

-

รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการตรวจ
รักษาสุขภาพสุนัขและแมวแก่ชุมชน

พ.ค. 60

26,700

-

รศ.ประไพพรรณ สิทธิกูล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

12) โครงการอบรมเต้าหู้นมสดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

พ.ค. 60

14,300

-

ผศ.ฐานิศวร์ ชิตธนาเศรษฐ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

13) โครงการพัฒนาการจัดการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์

พ.ค. 60

21,800

-

ผศ.มานะ สุภาดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

14) โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชนเพื่อความยั่งยืน

ก.ค. 60

54,200

-

นางสาวเสน่ห์ บัวสนิท

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

15) โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีผลิตโค
แก่ชุมชน

พ.ค. 60

19,700

-

ผศ.สหัส นุชนารถ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

5) โครงการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกล
การเกษตร ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส

18
งบประมาณ
งปม.
งปร.
52,100
-

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

มิ.ย. 60

12,200

-

นางสาวอภิรดี มีแสงเพชร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

เม.ย. - มิ.ย.
60

52,300

-

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

19) โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร
เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ

ก.ค. 60

47,400

-

นายวธัญญู วัฒนา

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

20) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคคล
ทั่วไปด้านความรู้ทางบริหารธุรกิจ

ก.ค. 60

87,800

-

นายวธัญญู วัฒนา

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

21) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก.ค. 60

87,800

-

นายวธัญญู วัฒนา

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

22) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจขนาดย่อม

ก.ค. 60

87,800

-

นายวธัญญู วัฒนา

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

23) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ไม่มีความรู้
ด้านการบัญชี

ก.ค. 60

87,800

-

นายวธัญญู วัฒนา

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

24) โครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

ก.ค. 60

134,600

-

ผศ.สุรชัย เอมอักษร

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

25) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้า
สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ก.ค. 60

134,600

-

นายวธัญญู วัฒนา

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

26) โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ก.ค. 60

53,000

-

นายวธัญญู วัฒนา

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

27) โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มี.ค. 60

37,400

-

นายจีรศักดิ์ พุ่มเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

28) โครงการ ITS RUS บริการชุมชน

ก.พ. 60

14,800

-

นายจีรศักดิ์ พุ่มเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

29) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ระดับชั้น
มัธยมศึกษาด้วย STEM Education

ก.พ. 60

12,200

-

นางมณีโชติรส เกิดปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

30) โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร

ก.ค. 60

138,500

-

ดร.อาคม หะยีอูมา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

31) โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

พ.ค. 60

172,000

-

ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

32) โครงการบูรณาการ การเรียนการสอนหรืองานวิจัย

ม.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60

74,200

-

ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี

คณะศิลปศาสตร์

33) โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

เม.ย. 60
พ.ค. 60

36,400

-

นายจิระวุฒิ สาระธรรม

คณะศิลปศาสตร์

34) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อจัดบริการ
ทางวิชาการ

เม.ย. 60

-

9,100 นางสาวปณตพร ติมากร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

35) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
36) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูช่างและบุคลากร
สายวิชาชีพ

มิ.ย. 60
มิ.ย. 60

-

10,000 นายปิยชาติ ธาตรีนรานนท์
10,000 นางสาววชิรา อยู่ศุข

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
16) โครงการแม่ไก่ในโรงเรียนมัธยม
17) โครงการ เกษตรหันตราสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้
ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
18) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม
ด้วยวิชาชีพและเทคโนโลยี

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ม.ค. 60

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

19
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
37) โครงการนํากระบวนการบริการทางวิชาการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มิ.ย. 60

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งปม.
งปร.
15,000 ผศ.ดร.ศิริมา แก้วเกิด

หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

38) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจทั่วไป

ส.ค. 60

-

30,000 นายวธัญญู วัฒนา

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

39) โครงการสอนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ
เยาวชน

มิ.ย. 60

-

36,800 นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

40) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษา

มิ.ย. 60

-

43,100 นายมงคล ณ ลําพูน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

41) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคม
ด้วยวิชาชีพและเทคโนโลยี

ส.ค. 60

-

35,300 นายธนธร จงศิริฐิติศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

42) โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้าน
นาโนเทคโนโลยี (TTN)

ก.ค. 60

-

25,000 ดร.สุธิษา เละเซ็น

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

43) โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้และโครงงานด้าน
นาโนเทคโนโลยี

ก.ค. 60

-

25,000 ดร.ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

44) โครงการเสริมสร้างชุมชนให้รู้เท่าทันนาโน
เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

มี.ค. 60

-

25,000 ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

45) โครงการบริการวิชาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

มิ.ย. 60

-

50,000 นายณัฐพงศ์ สนองคุณ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

46) โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะวัฒนธรรมสู่ชุมชน

มิ.ย. 60

-

100,000 นายณัฐพงศ์ สนองคุณ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

47) โครงการค่ายวิศวกรรมไฟฟ้า สุพรรณบุรี

ก.ค. 60

-

27,300 ดร.เฉลียว เกตุแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

48) โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนราชมงคลฯ
สุพรรณบุรี

เม.ย. 60

-

37,300 ดร.เฉลียว เกตุแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

49) โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยเหลือ
คนพิการในศูนย์ชุมชน

ส.ค. 60

-

50,000 นายอนุชา ขวัญสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

50) โครงการเปิดบ้าน ปลูกกล้า TDE ครั้งที่ 1

เม.ย. 60

-

35,000 ผศ.ดร.ภาสพิรุฬห์ ศรีสําเริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

51) โครงการ One Day English and Chinese Camp
- ปันน้ําใจ ปันความรู้ สู่น้องๆ จากพี่ๆ มทร. สุวรรณภูมิ

ม.ค. 60

-

15,700 นางลักษณ์มุนินทร์ สุระคาย

คณะศิลปศาสตร์

52) โครงการสร้างนิทานเสียงเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา
53) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาไทย
54) โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธการเขียนหนังสือ
ราชการ

มี.ค. 60
ก.พ. 60
มี.ค. 60

-

14,500 นางสาววโรทัย สมมิตร
14,500 นางปวีณา มาศเกษม
18,400 นางปวีณา มาศเกษม

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

55) โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม

ก.ค. 60

-

30,000 นางสาวน้ําทิพย์ แย้มกลีบบัว สถาบันวิจัยและพัฒนา

56) โครงการร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดนิทรรศการผลงานด้านบริการวิชาการ

มิ.ย. 60

-

96,800 นางสาวพนิดา เฟื่องขจร

ก.พ. 60

-

18,000
18,000 ผศ.จักรินทร์ น่วมทิม

1.2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการ
1) โครงการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมในการให้บริการวิชาการเพื่อหารายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

20
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
1.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

พ.ย. 59
พ.ค. 60

งบประมาณ
งปม.
งปร.
1,500,000
1,500,000

-

1,500,000

-

ผู้รับผิดชอบ

นายธนภูมิ ปองเสงี่ยม

หน่วยงาน

คณะศิลปศาสตร์

21
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.3 สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามแผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น
แผนกลยุทธ์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
1) โครงการศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
มทร.สุวรรณภูมิ

ธ.ค. 59
มี.ค. 60
ก.ค. 60

งบประมาณ
งปม.
งปร.
3,311,700
2,500,000 811,700
2,500,000 811,700

2,500,000
2,500,000
210,000

ผู้รับผิดชอบ

811,700
811,700
- สํานักงานอธิการบดี

หน่วยงาน

สํานักงานอธิการบดี

2) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

ธ.ค. 59

40,000

-

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กองกลาง

3) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

ส.ค. 60

40,000

-

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กองกลาง

4) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

พ.ค. 60

40,000

-

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กองกลาง

5) โครงการประเพณีสงกรานต์
6) โครงการถวายเทียนพรรษา
7) โครงการประเพณีลอยกระทง
8) โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจทําบุญตักบาตร

พ.ค. 60
ส.ค. 60
ธ.ค. 59
ม.ค. 60
ก.พ. 60
พ.ค. 60
มิ.ย. 60
ส.ค. 60

35,000
30,000
35,000
35,000

-

ผศ.ทรงวิทย์
ผศ.ทรงวิทย์
ผศ.ทรงวิทย์
ผศ.ทรงวิทย์

9) โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย

ก.พ. 60

360,000

-

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กองกลาง

10) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมบวงสรวงพระพิรุณ

ม.ค. 60

30,000

-

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กองกลาง

11) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

ธ.ค. 59

35,000

-

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กองกลาง

12) โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ก.พ. 60

120,000

-

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กองกลาง

13) โครงการร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

พ.ค. 60
มิ.ย. 60

90,000

-

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กองกลาง

14) โครงการจัดประกวดผลงานแสดงผลงาน
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น

ก.พ. 60

80,000

-

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กองกลาง

15) โครงการประกวดภาพกิจกรรมรณรงค์ประหยัด
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก.พ. 60

45,000

-

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กองกลาง

16) โครงการศูนย์เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ก.พ. 60

90,000

-

ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ กองกลาง

เจริญกิจธนลาภ
เจริญกิจธนลาภ
เจริญกิจธนลาภ
เจริญกิจธนลาภ

กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง

22
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
17) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ธ.ค. 59

งบประมาณ
งปม.
งปร.
20,000
-

ผศ.สุวิกร กระแจะจันทร์

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

18) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

ส.ค. 60

20,000

-

ผศ.สุวิกร กระแจะจันทร์

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

19) โครงการประเพณีสงกรานต์

พ.ค. 60

35,000

-

ผศ.สุวิกร กระแจะจันทร์

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

20) โครงการถวายเทียนพรรษา

ส.ค. 60

20,000

-

ผศ.สุวิกร กระแจะจันทร์

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

21) โครงการประเพณีลอยกระทง

ธ.ค. 59

35,000

-

ผศ.สุวิกร กระแจะจันทร์

กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี

22) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

ธ.ค. 59

20,000

-

นายอํานวย ช้างโต

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

23) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

ส.ค. 60

20,000

-

นายอํานวย ช้างโต

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

24) โครงการประเพณีสงกรานต์

พ.ค. 60

35,000

-

นายอํานวย ช้างโต

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

25) โครงการถวายเทียนพรรษา

ส.ค. 60

20,000

-

นายอํานวย ช้างโต

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

26) โครงการประเพณีลอยกระทง

ธ.ค. 59

35,000

-

นายอํานวย ช้างโต

กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี

27) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

ธ.ค. 59

20,000

-

ผศ.สุดา งามเหลือ

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

28) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

ส.ค. 60

20,000

-

ผศ.สุดา งามเหลือ

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

29) โครงการประเพณีสงกรานต์
30) โครงการถวายเทียนพรรษา
31) โครงการประเพณีลอยกระทง
32) โครงการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน

พ.ค. 60
ส.ค. 60
ธ.ค. 59
มิ.ย. 60

35,000
20,000
35,000
60,000

-

ผศ.สุดา งามเหลือ
ผศ.สุดา งามเหลือ
ผศ.สุดา งามเหลือ
นางสาวจุฑาทิพย์ พิมพ์สี

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

33) โครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวและดํานา

พ.ค. 60

33,000

-

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

34) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

พ.ค. 60
มิ.ย. 60
ส.ค. 60

52,000

-

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

35) โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทย เครื่องมือและ
เรือประมงพื้นบ้าน

ส.ค. 60

90,000

-

นางสาวยุพิน พูนดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

36) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนโดยจัดตลาดโบราณย้อนยุค

เม.ย. 60

50,000

-

นายปราชญ์ พวงเงิน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

37) โครงการการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สุพรรณบุรี

มิ.ย. 60

120,000

-

นายศุภกิจ พัวประเสริฐ

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

38) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ฉลอง 51 ปี
ศูนย์วาสุกรี

มี.ค. 60

90,000

-

นายวสันต์ ขันธพร

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

23
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
39) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ก.พ. 60
มิ.ย. 60
ก.ค. 60
ก.ย. 60

งบประมาณ
งปม.
งปร.
120,000
-

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

ดร.สรชัย ชวรางกูร

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

40) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ก.พ. 60

60,000

-

นางสาวนงค์ลักษณ์ เพ่งพิศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

41) โครงการทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ธ.ค. 59
ก.พ. 60
เม.ย. 60
ก.ค. 60

120,000

-

นางสาววันดี ศรีสวัสดิ์

คณะศิลปศาสตร์

42) โครงการแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

มิ.ย. 60

-

20,000 นางสาวอรพรรณ มรุมเมือง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

43) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนกับพันธกิจอื่นระดับหลักสูตร

ก.พ. 60

-

42,000 นางสาวจุฑาทิพย์ ทัพทิมศรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

44) โครงการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
กับการเรียนการสอน

มี.ค. 60

-

30,000 ผศ.ดร.ศิริมา แก้วเกิด

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

45) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ

ส.ค. 60

-

270,000 นายศุภกิจ พัวประเสริฐ

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

46) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มิ.ย. 60

-

139,700 นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

47) โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนกับพันธกิจอื่น ระดับหลักสูตร

พ.ค. 60

-

60,000 นางสาวนงค์ลักษณ์ เพ่งพิศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

48) โครงการตามรอยอารยะธรรมตําหรับอาหารไทย
เพื่อการอนุรักษ์

พ.ค. 60

-

25,000 นางสาวนงค์ลักษณ์ เพ่งพิศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

49) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายคณาจารย์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างภายใต้เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย

ธ.ค. 59
มี.ค. 60

-

125,000 ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี

คณะศิลปศาสตร์

50) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
51) โครงการหนึ่งความรู้ หนึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
52) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พ.ค. 60
ธ.ค. 59
ธ.ค. 59

-

30,000 ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี
40,000 ว่าที่ ร.ต. ธวัชชัย สิงห์สุภา
30,000 นางสาวนิสาชล ตรีไพบูลย์

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

24
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.3 สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามแผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น
แผนกลยุทธ์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้
นักศึกษามีพัฒนาการครบทุกด้าน
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณ
งปม.
งปร.
6,403,500
758,200 5,645,300
758,200 5,645,300

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

150,000 1,111,500
150,000 1,111,500

1) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษา
มีพัฒนาการครบทุกด้าน มทรส.

ก.ค. 60

2) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษา
มีพัฒนาการครบทุกด้าน มทรส.

ก.ค. 60

3) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ
ด้านบริหารธุรกิจ

- สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

-

100,000 สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

ก.พ. 60

-

342,600 ผศ.สุรชัย เอมอักษร

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4) โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพของนักศึกษา

ส.ค. 60

-

75,000 นายศุภกิจ พัวประเสริฐ

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5) โครงการส่งเสริมทักษะในการทําวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ

พ.ค. 60

-

63,000 ดร.จันทิมา เอกวงษ์

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6) โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มี.ค. 60

-

38,300 ดร.วัชรี เพ็ชรวงษ์

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7) โครงการแนะแนวเชิงรุก "จากโรงเรียน...สู่รั้ว
มหาวิทยาลัย"

มิ.ย. 60

-

40,000 นายเรืองสิน ปลื้มปั่น

คณะศิลปศาสตร์

8) โครงการอาจารย์เพื่อศิษย์

ธ.ค. 59
พ.ค. 60

-

54,000 ผศ.นันทวดี วงศ์เสถียร

คณะศิลปศาสตร์

9) โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มี.ค. 60

398,600 ผศ.นันทวดี วงศ์เสถียร
608,200 4,533,800

คณะศิลปศาสตร์

1.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามี
พัฒนาการครบทุกด้าน

150,000

608,200 4,533,800

1) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษามี
พัฒนาการครบทุกด้าน มทรส.

ก.ค. 60

500,000

- สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการป้องกัน
เอดส์และสารเสพติด

ส.ค. 60

28,200

- นางสาวตวงพร ขาวมาลา

กองพัฒนานักศึกษา

3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "Purify
mind RUS"

พ.ค. 60

30,000

- นางสาวชวนพิศ เปรมกมล

กองพัฒนานักศึกษา

4) โครงการนักศึกษาปลอดภัยมหาวิทยาลัยปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ปี 4

เม.ย. 60

30,000

- นางสาวชวนพิศ เปรมกมล

กองพัฒนานักศึกษา

5) โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับ
ครูช่าง สําหรับนักศึกษา

ก.ค. 60

20,000

- นางสาวสุดารัตน์ ลํามะเดช

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

6) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษา
มีพัฒนาการครบทุกด้าน มทรส.

ก.ค. 60

-

100,000 สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

25
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
7) โครงการ Lions Clubs International Denmark
Youth Camp and Exchang 2017

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ส.ค. 60

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งปม.
งปร.
65,600 นางสาวนารี สุวรรณะ
20,000 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม

หน่วยงาน
กองนโยบายและแผน

8) โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักศึกษาให้มี
ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปี 2560

เม.ย. 60

-

กองพัฒนานักศึกษา

9) โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย
10) โครงการปรับแนวคิดชีวิตเปลี่ยน
11) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(รอบคัดเลือก)

ก.ค. 60
ม.ค. 60
ธ.ค. 59

-

22,800 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
30,000 นางสาวชวนพิศ เปรมกมล
280,000 นางขวัญชนก ศรีละคร

กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

12) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(รอบมหกรรม)

ก.พ. 60

-

250,000 นางขวัญชนก ศรีละคร

กองพัฒนานักศึกษา

13) โครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ "สุวรรณภูมิเกมส์" ครั้งที่ 12

ธ.ค. 59

-

1,070,000 นางขวัญชนก ศรีละคร

กองพัฒนานักศึกษา

14) โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

มี.ค. 60

-

1,170,000 นางขวัญชนก ศรีละคร

กองพัฒนานักศึกษา

15) โครงการศึกษาดูงานตามสถานประกอบการ
ทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร ค.อ.บ.
และ อส.บ.

เม.ย. 60

-

36,900 นายสุประวิทย์ เมืองเจริญ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

16) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตามมาตรฐาน TQF "ด้านงานอุตสาหกรรมการผลิต
ชิ้นส่วน"

มี.ค. 60

-

33,900 นายชินราช ป้องเจริญ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

17) โครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

มี.ค. 60

-

17,800 นางสาวจุฑาทิพย์ พิมพ์ศรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

18) โครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต

พ.ค. 60

-

65,000 ผศ.ต่อวุฒิ จํามั่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

19) โครงการเสริมความรู้ทางวิชาการสําหรับนักศึกษา

มิ.ย. 60

-

10,200 ผศ.มงคล ณ ลําพูน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

20) โครงการเตรียมความพร้อมด้านการทํางาน
แก่นักศึกษา

มิ.ย. 60

-

41,800 ผศ.ดร.ศิริมา แก้วเกิด

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

21) โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นํา
และความพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ก.พ. 60
มี.ค. 60
เม.ย. 60
ส.ค. 60

-

284,600 นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

22) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทํางาน
ของนักศึกษา

ส.ค. 60

-

36,800 นายศุภกิจ พัวประเสริฐ

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

23) โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา

ส.ค. 60

-

86,400 นายศุภกิจ พัวประเสริฐ

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

24) โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

มี.ค. 60
มิ.ย. 60

-

200,000 ดร.สรชัย ชวรางกูร

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

25) โครงการเทิดพระเกียร์ติบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ก.ย. 60

-

20,000 ดร.สรชัย ชวรางกูร

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

26) โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ (Open House)

ก.พ. 60

-

100,000 นายอาคม หะยีอูมา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

26
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
27) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ธ.ค. 59
มี.ค. 60
เม.ย. 60
พ.ค. 60

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งปม.
งปร.
135,000 ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา

100,000 ผศ.ดร.ยุทธนา กันทะพะเยา

หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

28) โครงการการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม
ครั้งที่ 9

ส.ค. 60

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

29) โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา
ครั้งที่ 11

พ.ค. 60

-

30,000 ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

30) โครงการการแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม

มี.ค. 60

-

15,000 นายรุจ รัตนพาหุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

31) โครงการการแข่งขันวิชาการทางวิศวกรรมโยธา

ก.ค. 60

-

30,000 ผศ.ณัฐญา อาจองค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

32) โครงการค่ายอาสาวิศวกรรมโยธาพัฒนาชุมชน

เม.ย. 60

-

30,000 นางสาวลาวัลย์ ขันธเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

33) โครงการบัณฑิตไทยจบไปไม่โกงสู่การเป็นวิศกร
มืออาชีพ

ม.ค. 60

-

40,000 นายสัญญา คําจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

34) โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยด้านอัคคีภัย

เม.ย. 60

-

40,000 นายสัญญา คําจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

35) โครงการกีฬาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9

มี.ค. 60

-

65,000 นายสัญญา คําจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

36) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานักศึกษาด้านการ
มีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มิ.ย. 60

-

40,000 นายสัญญา คําจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

37) โครงการการพัฒนามาตรฐานทักษะการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา

เม.ย. 60

-

47,000 นายสัญญา คําจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

38) โครงการส่งเสริมนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม

พ.ค. 60

-

20,000 นายสัญญา คําจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

27
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.3 สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามแผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น
แผนกลยุทธ์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

งบประมาณ
งปม.
งปร.
10,876,900
7,968,500 2,908,400
7,968,500 2,908,400

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

4,193,000 1,360,000
4,193,000 1,360,000

1) โครงการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน มทรส.

ธ.ค. 59

450,000

-

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรก
สู่อาจารย์มืออาชีพ"

ส.ค. 60

357,200

-

นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย

กองบริหารงานบุคคล

3) โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรในคณะ ประจําปี
งบประมาณ 2560

ธ.ค. 59

169,000

-

นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย

กองบริหารงานบุคคล

4) โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน
5) โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่
6) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง เทคนิคการทําผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน

ธ.ค. 59
ก.ค. 60
เม.ย. 60

1,401,000
351,000
38,300

-

นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย
นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย
นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย

กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
กองบริหารงานบุคคล

7) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธ.ค. 59

991,500

-

นางศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

8) โครงการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2560
9) โครงการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน มทรส.

ธ.ค. 59
ก.ค. 60

435,000
-

10) โครงการพัฒนาอาจารย์สําหรับหลักสูตรสองภาษา

ก.ค. 60

-

11) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายวิชาการและ
สายสนับสนุน

ก.ค. 60

-

15,500 ผศ.ศิรินยา แตงอ่อน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

12) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

มิ.ย. 60

-

18,800 ผศ.ศิรินยา แตงอ่อน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

13) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพในการทํางานของ
สายสนับสนุน

ก.ค. 60

-

18,300 ผศ.ศิรินยา แตงอ่อน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

14) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ

ก.ค. 60

-

30,000 ผศ.ศิรินยา แตงอ่อน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

15) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านวิชาชีพ

ก.ค. 60

-

205,500 นายศุภกิจ พัวประเสริฐ

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

16) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ
ศูนย์สุพรรณบุรี

ก.ค. 60

-

46,100 ผศ.ศิรินยา แตงอ่อน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

17) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ก.พ. 60

-

120,000 นางสาวศศิธร วารีรักษ์

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

18) โครงการศิลปศาสตร์รวมใจส่งเสริมสุขภาพกายด้วย
กีฬา

ก.ค. 60

-

50,000 นายเรืองสิน ปลื้มปั่น

- นายสัมพันธ์ สุกใส
300,000 สํานักงานอธิการบดี

คณะศิลปศาสตร์
สํานักงานอธิการบดี

288,000 ดร.สุภาวดี สุขีชีพ มอสส์

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์
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19) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุนทางด้านการปฏิบัติงานและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ม.ค. 60

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งปม.
งปร.
50,000 นางสาววาสนา มะลินิน

หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์

20) โครงการเพชรศิลปศาสตร์ ประจําปี 2560
21) โครงการ "พัฒนาความรู้ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา"

ม.ค. 60
ส.ค. 60

-

20,000 นางสาววันวิสา กลิ่นบํารุง
22,600 ผศ.สมใจ บุญสรรค์

คณะศิลปศาสตร์
สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

22) โครงการ "สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2559"

ก.ค. 60

-

30,600 ผศ.สมใจ บุญสรรค์

สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

23) โครงการ "การจัดองค์ความรู้ การสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กร"

ก.ค. 60

-

20,000 ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม

สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

24) โครงการ "เพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบทะเบียน
และประมวลผล สําหรับอาจารย์"

เม.ย. - ก.ค.
60

-

46,800 นายศุภณัฐ แก่นแก้ว

สํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

25) โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA)

เม.ย. 60

-

47,700 นางสาวบุญญานันท์
หอมละม้าย

สํานักงานตรวจสอบภายใน

26) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน 9 มทร.

มี.ค. 60

-

30,100 นางสาวบุญญานันท์
หอมละม้าย

สํานักงานตรวจสอบภายใน

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1) โครงการจัดทํางบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
สองภาษา

ส.ค. 60

121,300
121,300
41,900

-

2) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศูนย์นนทบุรี

พ.ค. 60

41,200

-

นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

3) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรภายใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศูนย์สุพรรณบุรี

พ.ค. 60

38,200

-

นางสาวดมิสา คชวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

3,654,200 1,548,400

1.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

3,654,200 1,548,400

นางสาวจินตนา โสมโสดา

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1) โครงการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน มทรส.

ก.ค. 60

1,500,000

-

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

2) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทาง
การพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์สู่ระดับสากล

มิ.ย. 60

10,900

-

นางสาวนารี สุวรรณะ

กองนโยบายและแผน

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทําแผน
งบประมาณ และติดตามประเมินผล

พ.ค. 60

158,500

-

นางสาวอุศนา อนงค์เวช

กองนโยบายและแผน

4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบาย
และแผน 9 มทร.

มิ.ย. 60

40,000

-

นางสาวอุศนา อนงค์เวช

กองนโยบายและแผน

5) โครงการประชุมสัมมนาการจัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณรายรับรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

ส.ค. 60

43,000

-

นางสาวอุศนา อนงค์เวช

กองนโยบายและแผน

6) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ : การเข้าสู่อาเซียน

มิ.ย. 60

144,000

-

นางสาวนารี สุวรรณะ

กองนโยบายและแผน
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7) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน
ด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจําปี 2560

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ก.ค. 60

งบประมาณ
งปม.
งปร.
29,000
-

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

นางฤทัยชนก โพธิ์งาม

กองพัฒนานักศึกษา

8) โครงการการเพิ่มศักยภาพเพื่อการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพของบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ม.ค. 60

379,000

-

ว่าที่ ร.ต.ดํารง เซ้งมณี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

9) โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

ธ.ค. 59

365,000

-

นางสาวสมหญิง ดาวเรือง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

10) โครงการครูมืออาชีพ

ส.ค. 60

27,300

-

นางสาวเพ็ญวดี กางถิ่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

11) โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ธ.ค. 59

540,000

-

นายพงฐฉัตร เนียมทรง

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

12) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10

ธ.ค. 59

417,500

-

นายธานี สมวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

13) โครงการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน มทรส.

ก.ค. 60

-

14) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการด้านงานคลัง 9 มทร.

พ.ค. 60

-

48,300 นางสาววรรณา แก้วพลอย

กองคลัง

15) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

พ.ค. 60

-

10,000 นางสาวสุธาทิพย์ โชติศักดิ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

16) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และนําเสนอผลงานทางวิชาการ

ส.ค. 60

-

30,000 นางสาวเพ็ญวดี กางถิ่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

17) โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

ก.ค. 60

-

50,000 นางสาวบุษบา สภาพไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

18) โครงการการจัดงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ
ราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร ประจําปี 2560

ส.ค. 60

-

28,200 นางสาวสมหญิง ดาวเรือง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร

19) โครงการวิจัยสถาบัน

ก.ค. 60

-

20,000 นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภควัฒน์
และอุตสาหกรรมเกษตร

20) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
ทางด้านการปฏิบัติงานและภาษาอังกฤษ

ม.ค. 60

-

56,600 นางสาวมณฑาทิพย์ เดือนสุก คณะบริหารธุรกิจและ
แสง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

21) โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน ด้านวิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ

ส.ค. 60

-

22) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง

พ.ค. 60

-

24,600 นางสาวณิชานันท์ สมัครไทย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

23) โครงการพัฒนาผลงานวิชาการโดยมีระบบพี่เลี้ยง

ก.ค. 60

-

43,600 นายพงฐฉัตร เนียมทรง

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

24) โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนสําหรับบุคลากร
สายวิชาการ

มิ.ย. 60

-

19,000 นายเอกชัย เนาวนิช

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

25) โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและ
การเขียนรายงานประเมินตนเอง

เม.ย. 60

-

53,800 นางสาวชุติมา ยินดีทีป

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

300,000 สํานักงานอธิการบดี

150,700 ผศ.มงคล ณ ลําพูน

สํานักงานอธิการบดี

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

30
ระยะเวลา
ดําเนินการ
26) โครงการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณเพื่อสร้างขวัญ ส.ค. 60
และกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งปม.
งปร.
24,000 นายธานี สมวงศ์

หน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

27) ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา WUNCA"

ก.ย. 60

-

100,000 นายจตุพร ระเวงจิตร์

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

28) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล

ก.ย. 60

-

127,100 นายจตุพร ระเวงจิตร์

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

29) โครงการจัดทําหลักสูตรเพื่อการจัดหารายได้
ของหน่วยงาน

ก.พ. 60

-

32,300 นายอภิสิทธิ์ แช่มชื่น

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

30) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก.พ. 60

-

117,500 นายธนากร แสงเปี่ยม

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

31) โครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
คลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย

มิ.ย. 60

-

72,700 นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

32) โครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย

มี.ค. 60

-

240,000 นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

31
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.3 สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามแผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น
แผนกลยุทธ์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1.1 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
งปม.
งปร.
6,595,900
2,280,400 4,315,500
2,280,400 4,315,500

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

709,200 2,086,500
709,200 2,086,500

1) โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มทรส.

ธ.ค. 59

300,000

-

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักศึกษาแกนนํา
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ

ม.ค. 60

20,700

-

นางสาวธนัชพร ปานเนาว์

กองกลาง

3) โครงการพัฒนาเครือข่ายแนะแนวในระดับ
มัธยมศึกษาสู่ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ส.ค. 60

101,600

-

นางสาวธนัชพร ปานเนาว์

กองกลาง

4) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ก.ค. 60

246,000

-

นางสาวภาวิณี ชูนุ้ย

กองบริหารงานบุคคล

5) โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

ส.ค. 60

40,900

-

นายพจน์ชนก สมบัติ

กองบริหารงานบุคคล

6) โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มทรส.

ก.ค. 60

-

200,000 สํานักงานอธิการบดี

7) โครงการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาความรู้สู่น้อง
"มีบุคลิกภาพและวาทศิลป์อย่างไรให้ประสบความสําเร็จ"

ธ.ค. 59

-

46,200 นายสุบิน เอกจิตต์

กองกลาง

8) โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ

ก.พ. 60

-

44,800 นางสาวธนัชพร ปานเนาว์

กองกลาง

9) โครงการพัฒนาผู้บริหาร

ส.ค. 60

-

640,000 ผศ.ศิรินยา แตงอ่อน

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

10) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ก.ค. 60

-

120,000 ดร.วัชรี เพ็ชรวงศ์

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

11) โครงการพัฒนาสู่มาตรฐาน 5ส. + 3 หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ก.พ. 60

-

20,000 ดร.จันทิมา เอกวงษ์

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

12) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับคณะ"

ก.พ. 60

-

48,300 นางสาวอโณทัย ทิพเนตร

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

13) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร"

ม.ค. 60

-

80,200 นางสาวอโณทัย ทิพเนตร

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานอธิการบดี
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แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
14) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
15) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ย. 59

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
งปม.
งปร.
22,000 นางสาวอโณทัย ทิพเนตร

หน่วยงาน
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ย. 59

-

25,000 นางสาวอโณทัย ทิพเนตร

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ย. 59 ส.ค. 60

-

50,000 นางสาววาสนา มะลินิน

คณะศิลปศาสตร์

พ.ย. 59
ก.พ. 60

-

15,000 นางสาวปทิตตา ชิษฐ์ประหัตษ์ คณะศิลปศาสตร์

2/560
พ.ย. 59 ก.ย. 60

-

29,000 สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศธระ
76,000 สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศธระ

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

20) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
ด้านประกันคุณภาพระดับคณะ

มี.ค. 60
มิ.ย. 60
ก.ย. 60

-

28,600 นางสาววรรณภา ใหญ่มาก

คณะศิลปศาสตร์

21) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
ด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

ม.ค. 60
ก.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60

-

71,400 นางสาววรรณภา ใหญ่มาก

คณะศิลปศาสตร์

22) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานโดยใช้ระบบ
5 ส+3

เม.ย. 60

-

10,000 นางสาวธิดารัตน์ พลเมืองดี

คณะศิลปศาสตร์

23) โครงการทบทวนประเมินและจัดทําแผนพัฒนา
คณะศิลปศาสตร์

พ.ย. 59

-

30,000 นางสาวมลฤดี ทับพรม

คณะศิลปศาสตร์

24) โครงการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและ
ศักยภาพของผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะศิลปศาสตร์

ม.ค. 60

-

50,000 นายสัมพันธ์ สุกใส

คณะศิลปศาสตร์

25) โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ส.ค. 60

480,000 นายสัมพันธ์ สุกใส
1,571,200 2,229,000

คณะศิลปศาสตร์

16) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน
คณะศิลปศาสตร์ประจําปี 2560
17) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาด้านการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประจําปี 2560
18) โครงการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์
19) โครงการจัดทําจุลสารของคณะศิลปศาสตร์

1,571,200 2,229,000

1.1 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
เชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1) โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มทรส.

ก.ค. 60

927,800

-

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

2) โครงการประชุมทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ก.ค. 60

281,000

-

นางสาวอุศนา อนงค์เวช

กองนโยบายและแผน

3) โครงการประชุมสัมมนาและการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานและการบริหารงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

พ.ย. 59
ก.พ. 60
พ.ค. 60
ส.ค. 60

37,200

-

นางสาวรัชชนันท์ ดีมาก

กองนโยบายและแผน

4) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2560-2574

พ.ย. 60

287,500

-

นางสาวอุศนา อนงค์เวช

กองนโยบายและแผน

33
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
5) โครงการการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
จากโรงฝึกงาน/ห้องปฏิบัติงาน ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ส.ค. 60

งบประมาณ
งปม.
งปร.
37,700
-

ผู้รับผิดชอบ
นายเอกชัย รัตนบรรลือ

200,000 สํานักงานอธิการบดี

หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

6) โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงบูรณาการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มทรส.

ก.ค. 60

-

7) โครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับ
คณะฯ

มิ.ย. 60

-

26,100 นายรุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

8) โครงการพัฒนาผู้บริหาร
9) โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

ส.ค. 60
เม.ย. 60

-

400,000 นายรุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม
9,000 นางสาวสุดารัตน์ ลํามะเดช

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

10) โครงการสร้างเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร
แห่งประเทศไทย

ส.ค. 60

-

45,000 นางสาวณสิกาญจน์ สายเสมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภควัฒน์
และอุตสาหกรรมเกษตร

11) โครงการจัดทําจุลสารเกษตรหันตรา

ส.ค. 60

-

24,000 นางสาวสุชาดา ปัทมะศิริ

12) โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้บริหาร

ส.ค. 60

-

13) โครงการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ค. 60

-

30,000 ดร.วิชนี มีโต

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

14) โครงการพัฒนาระบบ E-Maching Job

เม.ย. 60

-

35,000 นายตะวัน ขุนอาสา

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

15) โครงการจัดทําระบบคลังข้อสอบรายวิชา

มิ.ย. 60

-

50,000 นายเอกชัย เนาวนิช

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

16) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มิ.ย. 60

-

158,500 นายธานี สมวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

17) โครงการพัฒนาผู้บริหารร่วมกับสภาคณบดีหรือ
องค์กรภายนอกที่เกี่ยวกับวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ส.ค. 60

-

200,000 นายธานี สมวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

18) โครงการพัฒนาผู้บริหาร

ส.ค. 60

-

400,000 นายธานี สมวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

19) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ปีการศึกษา 2559

มิ.ย. 60
ส.ค. 60

-

24,000 นายอนุชา ขวัญสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

20) โครงการศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

เม.ย. 60

-

19,400 นายอนุชา ขวัญสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

21) โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ส.ค. 60

-

48,000 นางสาวศุภลักษณ์ บุญเชย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

22) โครงการแนะแนวสัญจรสาขาวิชาวิศวกรรม
ที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา

ส.ค. 60

-

30,000 นางสาวศุภลักษณ์ บุญเชย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

23) โครงการการจัดทําของที่ระลึกเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

ส.ค. 60

-

50,000 นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

480,000 นายพงฐฉัตร เนียมทรง

สํานักงานอธิการบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

34
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2.3 สรุปแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามแผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รวมทั้งสิ้น
แผนกลยุทธ์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยให้
พร้อมก้าวเข้าสู่ระดับอาเซียน
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
1.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ

งบประมาณ
งปม.
งปร.
620,700
80,700 540,000
80,700 540,000
-

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

140,000
140,000

1) โครงการการสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษา
เขมรสําหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร (หลักสูตร
แกนนําด้านภาษาต่างประเทศ) เพื่อดําเนินกิจกรรม
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ธ.ค. 59

-

24,200 ผศ.สมบัติ ศิริจันดา

คณะศิลปศาสตร์

2) โครงการเยาวชนไทย - กัมพูชาสู่อาเซียน: ภาษาและ
วัฒนธรรมเขมร - ไทย ร่วมสมัย 2 แผ่นดิน

มี.ค. 60

-

55,800 ผศ.สมบัติ ศิริจันดา

คณะศิลปศาสตร์

3) โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสําหรับ
การสอน TOEIC เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล

ส.ค. 60

-

60,000 ดร.พลารัก ไชยโย

คณะศิลปศาสตร์

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

80,700

1.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับอาเซียน
1) โครงการเสริมสร้างความรู้ความสัมพันธ์สู่อาเซียน

เม.ย. 60

80,700
80,700

ก.ค. 60
ก.ค. 60

-

1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว
2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันในกลุ่มประชาคม
อาเซียน

400,000
-

ดร.ณัฐพงศ์ วงษ์ดําเนิน

400,000
300,000 สํานักงานอธิการบดี
100,000 ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สํานักงานอธิการบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

