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คานา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ขึ้นโดยจัดทาขึ้นตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รายงานนี้ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ระบบ
และกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ การประเมิ น ตนเองตามองค์ ป ระกอบ การสรุ ป ผลการประเมิ น ตนเองตาม
องค์ประกอบ แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินตนเอง และข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นรายงานผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกั น คุณภาพของมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลตะวัน ออก เพื่อ เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา และสาธารณชน โดยมี ร อบระยะเวลาในการด าเนิน งานตั้ งแต่วั นที่ 1 สิ ง หาคม 2561 ถึ ง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากท่านผู้อ่านรายงานฉบับนี้ มีข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประการใด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

….………………………………………………………..
(รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ)
อธิการบดี
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บทสรุปผู้บริหาร
ประวัติมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออกเป็นสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาชีพได้รับการสถาปนาขึ้นโดย
พระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ต่อมาได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม
“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala Institute of Technology)” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบใน
ฐานะหัวหน้าส่วนราชการเช่นเดียวกับอธิบดีกรมต่าง ๆ และได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-ok) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย 4 พื้นที่การศึกษา ได้แก่ บางพระ จักรพงษภูวนารถ
อุเทนถวาย และวิทยาเขตจันทบุรี มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะสัตวแพทยศาสตร์
5. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะศิลปศาสตร์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
9. คณะเทคโนโลยีสังคม
10. สถาบันเทคโนโลยีการบิน
มี หลั กสู ตรที่ เปิ ดสอนในปี การศึ กษา 2561 รวมทั้ งสิ้ น 55 หลั กสู ตร จ าแนกเป็ นระดั บปริ ญญาตรี 50
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสู ตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิ ต
บุคลากรที่เป็นกาลังแรงงานของประเทศ ให้มีความรู้เชิงวิชาชีพและเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของตลาด
อย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาองค์กรและตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะต้องปฏิบัติอย่างมี
คุณภาพ ตามปรัชญาในการจัดการศึกษา คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ดารงตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 8,800 คน อาจารย์ประจาทั้งหมด 533 คน ลาศึกษา
ต่อ 27 คน นักวิจัยประจา…-…. คน ลาศึกษาต่อ…-…. คน บุคลากรสายสนับสนุน 673 คน ลาศึกษาต่อ…-… คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วางระบบกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้
(1) ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แบ่งการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยแต่ละระดับมีการทางานที่เชื่อมโยงกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจามหาวิทยาลัย
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(ก.ป.ม.) กากับระบบการดาเนินงาน ให้นโยบาย แนวปฏิบัติ และคาปรึกษา ในการวางระบบงานประกันคุณภาพ
มีส านั กงานประกัน คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นหน่วยขับเคลื่อนการ
ดาเนิ น งาน ก ากับ ติด ตาม ควบคุมคุ ณภาพ จั ดให้ มีการประเมิ นคุณ ภาพ และพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก มีการดาเนินงานตามระบบ ดังนี้
- กระบวนการทบทวนผลการดาเนินงาน หรือ after action review โดยนาผลการประเมินมาทบทวน
จัดทาแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานทุกระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี
ผู้อานวยการส านั ก สถาบั น คณะกรรมการพั ฒ นาระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลั ยเป็นผู้ รับผิ ดชอบ กากับ
ติดตามการดาเนินงานตามแผน สาหรับระดับคณะมีคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสานักงาน และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผน กากับติดตามการดาเนินงานตามแผน และระดับหลักสูตร
มีประธานหลักสูตรและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผน กากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผน โดยสานักงานประกันคุณภาพจะติดตามการดาเนินงานในภาพรวมทั้งหมดของทุกส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
- แผนกลยุทธ์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- แผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
- กาหนด KPI ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บ และรายงานข้อมูล
- กาหนดปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
- วางระบบติดตามและควบคุมคุณภาพ โดยกาหนดให้รายงานผลการประเมินตนเอง ตามรอบเวลา 6
เดือน 10 เดือน และ 12 เดือ น ในไฟล์กลูเกิ้ลไดร์ฟ และกาหนดให้ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน และพิจารณาปรับปรุงผลการดาเนินงาน
(2) กลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพ
2.1) กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และออก
ประกาศมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานงานประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
- ประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานด้าน
การบริการวิชาการ
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานด้าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานด้าน
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การบริหารจัดการ
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2.2) จัดอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพทุกระดับ ได้แก่
- การบริหารงานเชิงคุณภาพ สาหรับผู้บริหาร
- การประกันคุณภาพการศึกษาสายวิชาการ
- การประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุน
- มีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้ความรู้งานประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- มีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้ความรู้งานประกันคุณภาพกับบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย
- เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
2.3) จัดให้มีการดาเนินงานตรวจประเมินคุณภาพ
(3) การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ
3.2 ดาเนินการทบทวนและพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการและสาย
สนับสนุน
3.3 ดาเนินการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสานักงานคณะ และตรวจประเมินเต็มรูปแบบ
3.4 กากับให้ทุกส่วนงานต้องดาเนินการด้านประกันคุณภาพ และรับการตรวจประเมิน
3.5 ดาเนินการพัฒนาการจัดทารายงานการประเมินตนเอง และการจัดเก็บข้อมูล ด้วยระบบออนไลน์
และกาหนดให้ หน่ วยงานที่รั บผิ ดชอบดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (data
center)
- ข้อมูลจานวนบุคลากร (กองบริหารงานบุคคล)
- จานวนนักศึกษา และค่า FTES (สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
- จานวนผลงานวิจัย และ เงินทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
- ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร (กองคลัง)
จากการดาเนิ นงานประกัน คุณภาพการศึกษา ตามระบบกลไกดังกล่ าวข้างต้น ในปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง มีผลการประเมินใน
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับ ดี มีรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม อาจารย์
ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการประเมินตนเองในระดับดี ( 3.60 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย มีผลการ
ประเมินตนเองในระดับ ดี (4.00 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริการวิชาการแก่สังคมมีผลการประเมิน
ตนเองในระดับดีมาก ( 5.00คะแนน)
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินตนเองในระดับดีมาก (5.00 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ผลการบริหารงานของคณะ ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ มีผลการประเมินตนเองในระดับดี (4.25 คะแนน)
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บทที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออกเป็นสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาชีพได้รับการสถาปนาขึ้น โดย
พระราชบั ญญัติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพัน ธ์ 2518 ในนามวิทยาลั ยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ต่อมาได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
นาม “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala Institute of Technology)” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531
สถาบั นเทคโนโลยี ราชมงคล เป็ นนิ ติ บุ คคลมี ฐานะเป็ นกรม ในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ โดยมี อธิ การบดี เป็ น
ผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเช่นเดียวกับอธิบดีกรมต่าง ๆ และได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-ok) ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย 4 พื้นที่การศึกษา ได้แก่ บางพระ จักรพงษภูวนารถ
อุเทนถวาย และวิทยาเขตจันทบุรี มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 9 คณะ 1 สถาบัน ได้แก่
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. คณะสัตวแพทยศาสตร์
5. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. คณะศิลปศาสตร์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
9. คณะเทคโนโลยีสังคม
10. สถาบันเทคโนโลยีการบิน
มี หลั กสู ตรที่ เปิ ดสอนในปี การศึ กษา 2561 รวมทั้ งสิ้ น 55 หลั กสู ตร จ าแนกเป็ นระดั บปริ ญญาตรี 50
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสู ตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิ ต
บุคลากรที่เป็นกาลังแรงงานของประเทศ ให้มีความรู้เชิงวิชาชีพและเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของตลาด
อย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาองค์กรและตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะต้องปฏิบัติอย่างมี
คุณภาพ ตามปรัชญาในการจัดการศึกษา คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ”
ปัจจุ บัน รองศาสตราจารย์ ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ดารงตาแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักศึกษาทั้งหมด 8,800 คน อาจารย์ประจาทั้งหมด 533 คน ลาศึกษา
ต่อ 27 คน นักวิจัยประจา…-…. คน ลาศึกษาต่อ…-…. คน บุคลากรสายสนับสนุน 673 คน ลาศึกษาต่อ…-… คน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วางระบบกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้
(1) ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แบ่งการประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลัย โดยแต่ละระดับมีการทางานที่เชื่อมโยงกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจามหาวิทยาลัย
(ก.ป.ม.) กากับระบบการดาเนินงาน ให้นโยบาย แนวปฏิบัติ และคาปรึกษา ในการวางระบบงานประกันคุณภาพ
มีส านั กงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นหน่วยขับเคลื่อนการ
ดาเนิ น งาน ก ากับ ติด ตาม ควบคุมคุ ณภาพ จั ดให้ มีการประเมิ นคุณ ภาพ และพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกการประกั นคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก มีการดาเนินงานตามระบบ ดังนี้
- กระบวนการทบทวนผลการดาเนินงาน หรือ after action review โดยนาผลการประเมินมาทบทวน
จัดทาแผนพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานทุกระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี
ผู้อานวยการส านั ก สถาบั น คณะกรรมการพัฒ นาระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลั ยเป็นผู้ รับผิ ดชอบ กากับ
ติดตามการดาเนินงานตามแผน สาหรับระดับคณะมีคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสานักงาน และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผน กากับติดตามการดาเนินงานตามแผน และระดับ หลักสูตร
มีประธานหลักสูตรและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผน กากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผน โดยสานักงานประกันคุณภาพจะติดตามการดาเนินงานในภาพรวมทั้งหมดของทุกส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย
- แผนกลยุทธ์งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- แผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
- กาหนด KPI ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้จัดเก็บ และรายงานข้อมูล
- กาหนดปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
- วางระบบติดตามและควบคุมคุณภาพ โดยกาหนดให้รายงานผลการประเมินตนเอง ตามรอบเวลา 6
เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน ในไฟล์กลูเกิ้ลไดร์ฟ และกาหนดให้ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน และพิจารณาปรับปรุงผลการดาเนินงาน
(2) กลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพ
2.1) กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และออก
ประกาศมหาวิทยาลัย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานงานประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
- ประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานด้าน
การบริการวิชาการ
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานด้าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานด้าน
การบริหารจัดการ
- ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2.2) จัดอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพทุกระดับ ได้แก่
- การบริหารงานเชิงคุณภาพ สาหรับผู้บริหาร
- การประกันคุณภาพการศึกษาสายวิชาการ
- การประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุน
- มีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้ความรู้งานประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- มีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้ความรู้งานประกันคุณภาพกับบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย
- อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
- เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
2.3) จัดให้มีการดาเนินงานตรวจประเมินคุณภาพ
(3) การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ
3.1 ดาเนินโครงประกันคุณภาพสัญจรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจงานประกันคุณภาพ และเชื่อมโยงงาน
ประกันคุณภาพทุกระดับ
3.2 ดาเนินการทบทวนและพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ
3.3 ดาเนินการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสานักงานคณะ และตรวจประเมินเต็มรูปแบบ
3.4 กากับให้ทุกส่วนงานต้องดาเนินการด้านประกันคุณภาพ และรับการตรวจประเมิน
3.5 ดาเนินการพัฒนาการจัดทารายงานการประเมินตนเอง และการจัดเก็บข้อมูล ด้วยระบบออนไลน์
และกาหนดให้ หน่ วยงานที่รั บผิ ดชอบดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (data
center)
- ข้อมูลจานวนบุคลากร (กองบริหารงานบุคคล)
- จานวนนักศึกษา และค่า FTES (สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
- จานวนผลงานวิจัย และ เงินทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
- ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร (กองคลัง)
จากการดาเนิ นงานประกัน คุณภาพการศึกษา ตามระบบกลไกดังกล่ าวข้างต้น ในปีการศึกษา 2561
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง มีผลการประเมินใน
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับ ดี มีรายละเอียด ดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ ผลการบริห ารจัดการหลักสูตรโดยรวม อาจารย์
ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการประเมินตนเองในระดับดี ( 3.60 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย มีผลการ
ประเมินตนเองในระดับ ดี (4.00 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ การบริการวิชาการแก่สังคมมีผลการประเมิน
ตนเองในระดับดีมาก ( 5.00 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมินตนเองในระดับดีมาก (5.00 คะแนน)
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จานวน 3 ตัวบ่ง ชี้ คือ การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ผลการบริหารงานของคณะ ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ มีผลการประเมินตนเองในระดับดี (4.25 คะแนน)
ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

องค์ประกอบ
คุณภาพ

1 การผลิตบัณฑิต
2 การวิจัย
3 การบริการวิชาการ
4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ

รวม
ผลการประเมิน

I

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
P
O

(1.2,
1.3,2.2)

3.30,1.48
3.04
2.61

ผลการประเมิน

(1.4,1.5, (1.1,2.3, คะแนน
2.1,3.1,4.1, 5.2)
เฉลี่ย
5.1,5.3)

5,5
5
5
5

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

3.23
3.97
-

3.60
4.00
5
5

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

5,4
3.75
4.86
3.65
4.06 ระดับดี

4.25
4.06

ดี
ดี

* หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน เป้าหมาย พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนาในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ
ปณิธาน
สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี
1สู้งาน หมายถึง ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิตให้1มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
ขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่ย่อท้อต่อ อุปสรรค สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
1วิชาการดี หมายถึง ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่เรียนสามารถนาความรู้ ไปปรับและประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมทั้งพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษานอกตาราเรียน
1มีคุณธรรม หมายถึง ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต สามารถฝึกฝนให้ตนเองเป็น
คนดี เช่น มีความประพฤติดี มีน้าใจ มีความเมตตามีความเสียสละ สามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ความสุข
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
“เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ”
พันธกิจ
1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศ
2. ศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่สร้างคุณค่า และนาผลไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ
3. นาองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ของคุณภาพชีวิต และเกิดการพัฒนาแก่สังคม
4. เป็นแหล่งสร้างอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของภาคตะวันออก
5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการองค์กรโดยยึดหลักของวิธีการบริหารจัดการที่ดี
อัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติ
เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยนาความรู้สู่สังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เป็นองค์กรด้านการอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 สร้างการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
จุดเน้น/จุดเด่น ของมหาวิทยาลัย
ภายนอก คือ จิตสาธารณะ
ภายใน คือ ความปลอดภัย
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ - นามสกุล
รศ.ดร.ฤกษ์ชัย
ฟูประทีปศิริ
ผศ.สมศักดิ์
ผลภักดี
ดร.จตุพร
อรุณกมลศรี
นายศิริชัย
สมแสน
ผศ.พรชัย
อัจฉริยเมธากร
ผศ.สุรีย์วรรณ
เมณฑกานุวงษ์
ผศ.พันธุ์เดช
นนท์แสงโรจน์
นางสาวอุไรวรรณ
ชาญชลยุทธ
นายทัศพันธุ์
สุวรรณทัต
นายกฤษฎา
อนันตกาลต์
นายสุรพงษ์
โซ่ทอง
รศ.ประพฤติ
พรหมสมบูรณ์

ตาแหน่ง
รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี วิทยาเขตอุเทนถวาย
รองอธิการบดี วิทยาเขตจักรพงษ์ฯ
รองอธิการบดี วิทยาเขตจันทบุรี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

13
14
15
16
17
18

นายชัยวัฒน์
รศ.สุธัญญา
รศ.วรวุฒิ
ผศ.เทอดศักดิ์
นายปราโมทย์
นางสาวละอองศรี

หฤทัยพันธ์
พรหมสมบูรณ์
ฤกษ์อานวยโชค
ปุระมงคล
ถวินรักษ์
เหนี่ยงแจ่ม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19
20
21
22
23

ผศ.อารี

เลาะเหม็ง

ผศ.ดร.คณาธิป
นายคุณานันท์
ผศ.ดลฤทัย
นายอุโฆษ

24

นายวีระชาติ

จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์
สุขพาสน์เจริญ
ผู้อานวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน
ศรีทะ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แปลงประสพโชค
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มัตติทานนท์
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

25

นายอนันต์

พงศ์ธรกุลพานิช

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม
รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
26 นายธารงค์
แจงเชื้อ
27 นางลาพึง
สีทองคา

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตจันทบุรี
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต
จักรพงษภูวนาถ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตอุ
เทนถวาย
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ
ภายใน
ผู้อานวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
รองผู้อานวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
ผู้อานวยการสานักงานประกันคุณภาพ

28

นางสาวจิตรา

สวัสดิทัศน์

29

นางสาวณัฐฐนันท์

ป้อมพิมพ์

30
31
32

นางสาวรุ่งอรุณ
นางสาววชิราภรณ์
นางสาววีณัฐกานต์

ดอนจันทร์ทอง
เรือนแป้น
รัตนธีรวงศ์

33
34
35
36
37
38
39

นายไพฑูรย์
นางณฐากาญจน์
นายไพฑูรย์
นางสาวนุสรา
นางสาวสมัญญา
นางสาวชลชญา
นางสาวน้าผึ้ง

นิลเศรษฐ์
จันด้วงกุลพัฒน์
นิลเศรษฐ์
หนูกลัด
พิมพาลัย
คงสมมาตย์
ตรีภัทร์

รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

40

นางสาวศิริวรรณ

คิดประเสริฐ

41

ผศ.สุภาภรณ์

เอี่ยมเข่ง

42

นางสาวงามจิต

อินทวงศ์

รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
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รายชื่อกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชื่อ – สกุล

ลาดับที่

ตาแหน่ง

1

ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ

ประธานคณะกรรมการ

2

รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย

กรรมการ

3

พลตารวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

กรรมการ

4

รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา

กรรมการ

5

นายเดชา ดีผดุง

กรรมการ

6

นายสาเร็จ วงศ์ศักดา

กรรมการ

7

นายจรัสโรจน์ บถดาริห์

กรรมการ

8

รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ

กรรมการ

9

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นางอรสา ภาววิมล)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย
(นายศิริพงศกร ชูสังข์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี
รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

10
11

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ตารางที่ 1.5 แสดงข้อมูลจานวนนักศึกษา
จานวน
จานวนนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษา
สาขาวิชา
หลักสูตร เต็มเวลา
สมทบ
เทียบเท่า ปกติ สมทบ พิเศษ รวม
(FTES)
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
วท.บ.
69.08
38
38
สัตวศาสตร์
วท.บ.
90.08
38
38
เกษตรกลวิธาน
วท.บ.
22.25
11
11
ประมง
วท.บ.
55.22
15
15
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
วท.บ.
23.08
3
3
พืชศาสตร์
วท.ม.
7.25
2
2
สัตวศาสตร์
วท.ม.
1.75
รวม
107
107
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบริหารธุรกิจเกษตร
บธ.บ.
132.06
19
19
เศรษฐศาสตร์
ศ.บ.
80.00
13
13
การจัดการโลจิสติกส์
บธ.บ.
196.08 111
111
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ศศ.บ.
414.08
62
62
การจัดการ*
บธ.บ.
345.36 121
121
รวม
326
326
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.บ.
54.36
9
9
การอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ.
41.61
4
4
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
วท.บ.
6.53
5
5
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.
117.17
29
29
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว.บ.
15
15
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วศ.บ.
100.92
30
32
62
วิศวกรรมเกษตร
วศ.บ.
23.33
10
10
เทคโนโลยีพลังงาน
วศ.ม.
22.04
3
3
รวม
105 32
137
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
การจัดการการบิน
บธ.บ.
155.61
53
53
รวม
53
53
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
วท.บ.
53.11
8
8
สัตวแพทยศาสตร์
ส.พ.
108.89
27
27
รวม
35
35
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการ*
บธ.บ.
382.42 113 39
152
ระบบสารสนเทศ*
บธ.บ.
166.92
54
54
การตลาด
บธ.บ.
252.61
45
45
การบัญชี*
บช.บ. 370.72 110 33
143
การจัดการโลจิสติกส์*
บธ.บ.
235.25
-

จานวนนักศึกษาทั้งหมด
ปกติ

156
162
50
91
53
9
4
525

สมท สมทบ
บ พิเศษ

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

รวม

ปกติ สมทบ

สมทบ
รวม
พิเศษ

-

-

156
162
50
91
53
9
4
525

57
63
15
31
19
1
186

-

-

57
63
15
31
19
1
186

157 89
394 269 536 31
1,445 31

-

157
89
394
269
567
1,476

49
27
113
47
146
382

30
30

-

49
27
113
47
176
412

97

-

-

97

36

-

-

36

17
15
165
15
134
56
23
522

39
39

-

17
15
165
15
173
56
23
561

4
6
26
20
92

-

-

4
6
26
20
92

254
254

-

-

254
254

87
87

-

-

87
87

88
148
236

-

-

88
148
236

26
17
43

-

-

26
17
43

486
244
364
508
111

56
19
13
86
-

-

542
263
377
594
111

143
159
129
181
95

12
4
30
-

-

155
159
133
211
95
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สาขาวิชา

จานวน
นักศึกษา
หลักสูตร เต็มเวลา
เทียบเท่า
(FTES)
บธ.บ.
-

การจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
เศรษฐศาสตร์*
ศ.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วท.บ.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทล.บ.
เทคโนโลยีการโฆษณาและ
ทล.บ.
ประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล-ดิจิทัลมัลติมีเดีย ทล.บ.
และอนิเมชั่น
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ทล.บ.
รวม
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว
ศศ.บ.
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ศศ.บ.
รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
วศ.บ.
วิศวกรรมก่อสร้าง
วศ.บ.
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทล.บ.
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สถ.บ.
สถาปัตยกรรมภายใน
สถ.บ.
ออกแบบอุตสาหกรรม
สถ.บ.
การจัดการโลจิสติกส์*
บธ.บ.
วิศวกรรมเคมี
วศ.บ.
วิศวกรรมโยธา
วศ.ม.
การบริหารงานก่อสร้าง
วศ.ม.
รวม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
พืชศาสตร์*
วท.บ.
ประมง*
วท.บ.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
วท.บ.
อาหาร*
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วท.บ.
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วท.บ.
เทคโนโลยีอุตสาหการ
อส.บ.
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อส.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพ*
วท.บ.
เทคโนโลยีเครื่องกล
อส.บ.

จานวนนักศึกษาแรกเข้า
ปกติ สมทบ

จานวนนักศึกษาทั้งหมด

สมทบ
พิเศษ

รวม

ปกติ

สมท สมทบ
บ พิเศษ

รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปกติ สมทบ

สมทบ
รวม
พิเศษ

117

-

-

117

365

-

-

365

-

-

-

-

17
19
26
-

-

-

17
19
26
-

146
115
1
160
200
89

-

-

146
115
1
160
200
89

43
18
1
48
62
52

-

-

43
18
1
48
62
52

37

-

-

37

37

-

-

37

-

-

-

-

18
556

72

-

18
628

18
2,844 174

-

18
3,018

931

46

-

977

228.39
408.75

51
11
62

-

-

51
11
62

230
51
269
550

-

-

230
51
269
550

77
100
177

-

-

77
100
177

67.53
43.75
23.17
29.47
11.72
29.89
3.04
1.00

39
17
10
24
4
26
1
5
126

-

-

39
17
10
24
4
26
1
5
126

117
49
18
27
60
5
54
1
13
19
363

27
39
26
5
6
103

-

144
88
18
53
65
5
60
1
13
19
466

26
20
3
10
2
4
4
5
74

15
4
1
20

-

41
24
4
10
2
4
4
5
94

85.58
26.31
18.64

41
11
7

-

-

41
11
7

159
52
30

-

-

159
52
30

29
15
4

-

-

29
15
4

17.22
39.42
2.42
52.42
49.94
56.97

11
3
22

-

-

11
3
22

6
76
89
96
5
99

-

-

6
76
89
96
5
99

6
23
14
44
2
27

-

-

6
23
14
44
2
27

173.72
62.19
91.39
171.17
61.92
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สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
อาหาร
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การจัดการนวัตกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมไฟฟ้า
รวม
คณะเทคโนโลยีสังคม
ระบบสารสนเทศ*
เศรษฐศาสตร์*
การจัดการ*
การจัดการโลจิสติกส์*
การบัญชี *
วิทยาการคอมพิวเตอร์*
รวม
รวมทั้งหมด

จานวน
นักศึกษา
หลักสูตร เต็มเวลา
เทียบเท่า
(FTES)
อส.บ.
30.81
วท.บ.
21.86
วท.บ.

จานวนนักศึกษาแรกเข้า
ปกติ สมทบ

-

จานวนนักศึกษาทั้งหมด

สมทบ
พิเศษ

รวม

ปกติ

สมท สมทบ
บ พิเศษ

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา

รวม

ปกติ สมทบ

สมทบ
รวม
พิเศษ

15
7

-

-

15
7

93
53

-

-

93
53

30
30

-

-

30
30

9

-

-

9

21

-

-

21

-

-

-

-

34
38
198

34
38
851

-

-

34
38
851

224

-

-

224

32 100
3
14
62 124
43 202
95 215
14
67
249 722
1,921 8,312

14
54
73
141
488

-

114
14
178
202
288
67
863
8,800

60
4
69
65
131
16
345
2,541

96

-

60
4
69
65
131
16
345
2,637

วศ.บ.
วศ.บ.

-

34
38
198

-

-

บธ.บ.
ศ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บช.บ.
วท.บ.

82.58
21.28
166.00
83.19
210.44
33.78

32
3
30
43
72
14
194
1,762

32
23
55
159

-

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ

* เป็นหลักสูตรที่ใช้ร่วมกัน ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าของหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอใช้หลักสูตรร่วม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเจ้าของหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ขอใช้หลักสูตรร่วม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเจ้าของหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ขอใช้หลักสูตรร่วม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าของหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ขอใช้หลักสูตรร่วม
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าของหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ขอใช้หลักสูตรร่วม
6. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสังคม เป็นเจ้าของหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอใช้หลักสูตรร่วม
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าของหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสังคม ขอใช้หลักสูตรร่วม
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีสังคม เป็นเจ้าของหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอใช้หลักสูตรร่วม
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าของหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสังคม ขอใช้หลักสูตรร่วม
10. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าของหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสังคม ขอใช้หลักสูตรร่วม
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
คณะศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าของหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอใช้หลักสูตรร่วม
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะ/ระดับ
ชื่อปริญญา
หลักสูตร/สาขาวิชา
การศึกษา
1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (จานวน 7 หลักสูตร)
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จานวน 8 หลักสูตร)
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จานวน 4 หลักสูตร)
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาการจัดการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ (จานวน 2 หลักสูตร)
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5. สถาบันเทคโนโลยีการบิน (จานวน 1 หลักสูตร)
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน
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จานวนปีของ
หลักสูตร
2 ปี
2 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
2 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
6 ปี
4 ปี
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คณะ/ระดับ
ชื่อปริญญา
หลักสูตร/สาขาวิชา
การศึกษา
6. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จานวน 10 หลักสูตร)
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน
บัญชีบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล
สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
7. คณะศิลปศาสตร์ (จานวน 2 หลักสูตร)
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (จานวน 8 หลักสูตร)
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
9. คณะเทคโนโลยีสังคม (จานวน 2 หลักสูตร)
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
10. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร (จานวน 7 หลักสูตร)
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การจัดการนวัตกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
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จานวนปีของ
หลักสูตร
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
2 ปี
2 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
หน้า 22

คณะ/ระดับ
การศึกษา

ชื่อปริญญา

หลักสูตร/สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

จานวนปีของ
หลักสูตร
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี

ตารางที่ 1.6 จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดจาแนกตามระดับการศึกษารายคณะ ประจาปีการศึกษา 2561
จานวนนักศึกษา (คน)
คณะ/สถาบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

434
3,018
550
851
863
512
1,476
538
236
254
8,732

32
13
23
68

รวมทั้งหมด
466
3,018
550
851
863
525
1,476
561
236
254
8,800

ข้อมูล จาก : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561
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1.7 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่
- ข้อมูลพื้นฐานของงบประมาณ

- งบประมาณประจาปีปปี ัจจุบนั ได้รับงบประมาณ รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้
- แสดงงบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
- จาแนกตามประเภทรายจ่าย
ปีงบประมาณ

ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รายจ่ายอืน่
งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
ค่าเสื่อมราคา
รวมค่าเสื่อมราคา
งบดาเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)
-

พ.ศ. 2562 (ปีปัจจุบนั ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 62 )

พ.ศ. 2561
(ปีที่แล้ว)
201,799,776.56
163,924,378.78
174,794,118.38
64,068,746.96
294,222,302.49
697,009,546.61
117,560,703.64
117,560,703.64
522,215,428.23

จัดสรร
206,575,200.00
183,875,800.00
87,876,300.00
141,065,600.00
266,373,900.00
885,766,800.00

เบิกจ่าย
164,252,648.66
81,191,124.72
57,571,468.03
18,112,491.04
176,907,750.92
498,035,483.33

797,890,500.00

หมายเหตุ - ยอดจัดสรรเป็นยอดที่ได้รับจริงจากสานักงบประมาณ (รวมจัดสรรเพิ่มระหว่างปีและเป็นรายการที่มกี ารโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว )
- รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม

ข้อมูลจาก :: กองคลัง

- ข้อมูลพื้นฐานของอาคารสถานที่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทการใช้งาน
สานักงาน
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุม
ห้องพักอาจารย์
ห้องเก็บของ/เครื่องมือ/วัสดุ
สนามกีฬา/โรงยิม

จานวนห้อง
76
237
75
86
41
86
3

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)
2,2143.16
2,2271.54
10,126.167
3,656.24
4,734.161
2,427.59
2,600.54

ข้อมูลจาก :: สานักงานบริหารทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน้า 24

1.8 บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
-อาจารย์ประจาตามเกณฑ์การคานวณ สกอ. จานวนทั้งสิ้น ……533…… คน
(ลาศึกษาต่อ ......27...... คน / ปฏิบัติงานจริง .......506...... คน)
-อาจารย์ผู้สอน จานวนทั้งสิ้น …533... คน (ลาศึกษาต่อ ..27.. คน / ปฏิบัติงานจริง ...506.... คน)
ข้อมูลบุคลากรแบ่งเป็นประเภทโดยสรุป ดังนี้.ลาดับ

1
2
3
4

ประเภท
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งวิชาการ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมอาจารย์ประจา

จานวน

ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง

161
356
2
14
533

2
25
27

159
331
2
14
506

อัตราส่วนตามคุณวุฒิ และ อัตราส่วนตาแหน่งทางวิชาการ สรุปได้ดังนี้.จานวน
อัตราส่วนวุฒิ
อาจารย์ ปริญญาเอก ปริญญา ปริญญาตรี
ประจา
โท

อัตราส่วน ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

533

137

376

20

441

83

9

-

ร้อยละ

25.70

70.55

3.75

82.74

15.57

1.69

-

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
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แสดงข้อมูลอาจารย์จาแนกตามวุฒิการศึกษา ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
วุฒิการศึกษา
(คน)

คณะ/สถาบัน
รวม

ปริญญา ปริญญา ปริญญา
เอก
โท
ตรี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ (คน)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รวม

อ.

ผศ. รศ.

ศ.

ลาศึกษาต่อ
(คน)
ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

1. คณเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ข้าราชการฯ

20

9

9

2

20

6

11

3

0

พนักงานในสถาบันฯ

29

16

13

0

29

28

1

0

0

พนักงานราชการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ลูกจ้างชัว่ คราว

1

0

1

0

1

1

0

0

0

รวม

50

25

23

2

50

35

12

3

0

2

2

0

0

0

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้าราชการฯ

11

3

8

0

11

4

7

0

0

พนักงานในสถาบันฯ

29

5

24

0

29

29

0

0

0

พนักงานราชการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ลูกจ้างชัว่ คราว

2

0

0

2

2

2

0

0

0

รวม

42

8

32

2

42

35

7

0

0

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้าราชการฯ

30

14

16

0

30

17

11

2

0

พนักงานในสถาบันฯ

33

10

23

0

33

33

0

0

0

พนักงานราชการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ลูกจ้างชัว่ คราว

2

0

2

0

2

2

0

0

0

รวม

65

24

41

0

65

52

11

2

0

1

0

1

2

2

2

2

0

0

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ข้าราชการฯ

5

1

4

0

5

1

4

0

0

พนักงานในสถาบันฯ

22

8

14

0

22

19

3

0

0

พนักงานราชการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ลูกจ้างชัว่ คราว

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

27

9

18

0

27

20

7

0

0

5. สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ข้าราชการฯ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

พนักงานในสถาบันฯ

6

2

4

0

6

6

0

0

0

พนักงานราชการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ลูกจ้างชัว่ คราว

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม

6

2

4

0

6

6

0

0

0
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แสดงข้อมูลอาจารย์จาแนกตามวุฒิการศึกษา ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
วุฒิการศึกษา
(คน)

คณะ/สถาบัน
รวม

ปริญญา ปริญญา ปริญญา
เอก
โท
ตรี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ (คน)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รวม

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

ลาศึกษาต่อ
(คน)
ใน
ต่าง
ประเทศ ประเทศ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ข้าราชการฯ

21

4

15

2

21

7

13

1

0

พนักงานในสถาบันฯ

56

13

43

0

56

52

4

0

0

พนักงานราชการ

1

0

0

1

1

1

0

0

0

ลูกจ้างชัว่ คราว

3

0

3

0

3

3

0

0

0

รวม

81

17

61

3

81

63

17

1

0

1

1

1

1

7. คณะเทคโนโลยีสังคม
ข้าราชการฯ

8

2

6

0

8

4

4

0

0

พนักงานในสถาบันฯ

37

2

35

0

37

37

0

0

0

พนักงานราชการ

1

0

1

0

1

1

0

0

0

ลูกจ้างชัว่ คราว

3

0

0

3

3

3

0

0

0

รวม

49

4

42

3

49

45

4

0

0

2

2

0

8. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการฯ

19

3

16

0

19

13

4

2

0

1

พนักงานในสถาบันฯ

72

13

59

0

72

69

2

1

0

7

พนักงานราชการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ลูกจ้างชัว่ คราว

0

0

0

0

00

0

0

0

0

รวม

91

16

75

0

91

82

6

3

0

ข้าราชการฯ

7.0

2

5

0

7

5

2

0

0

พนักงานในสถาบันฯ

30

9

21

0

30

30

0

0

0

พนักงานราชการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ลูกจ้างชัว่ คราว

3

0

1

2

3

3

0

0

0

รวม

40

11

27

2

40

38

2

0

8

0

4

3

0

4

3

1

9. คณะศิลปศาสตร์

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข้าราชการฯ

40

7

25

8

40.0

26

14

0

0

พนักงานในสถาบันฯ

42

14

28

0

42.0

39

3

0

0

พนักงานราชการ

0

0

0

0

0.0

0

0

0

0

ลูกจ้างชัว่ คราว

0

0

0

0

0.0

0

0

0

0

รวม

82

21

53

8

82.0

65

17

0

0

1

0

รวมทั้งสิ้น

533

137

376

20

533

441

83

9

0

20

7

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน้า 27

ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุน ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ฝ่าย/แผนก/งาน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- งานฟาร์มมหาวิทยาลัย
- สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์
(บ่อทอง)
สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
สานักงานอธิการบดี
- สานักงานศิลปวัฒนธรรม
- สานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ
- สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิฯ
- สานักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
- กองกลาง
- กองคลัง
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา
กิจการหอพักนักศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานประกันคุณภาพ
สภาวิชาการ
สานักงานตรวจสอบภายใน

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
ทั้งหม ลาศึกษา เฉพาะที่ปฏิบัติงาน
ด
ต่อ
จริง

คุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุน
ต่ากว่า ป. ป. ป. ป.
รวม
ตรี
ตรี โท เอก

41
1
3

-

41
1
3

22
1
1

18
2

-

-

41
1
3

16
29
14
31
5
9
4
1

-

16
29
14
31
5
9
4
1

8
14
4
7
1
1
-

8
15
10
20
4
8
4
1

4
-

-

16
29
14
31
5
9
4
1

4
3
55
24
12
19
16
8
16
18
10
4
1
4

-

4
3
55
24
12
19
16
8
16
18
10
4
1
4

1
39
3
1
1
4
5
2
5
1
-

3
3
16
21
11
18
12
3
14
13
10
3
1
4

-

-

4
3
55
24
12
19
16
8
16
18
10
4
1
4
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ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายสนับสนุน ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ฝ่าย/แผนก/งาน

สานักงานวิทยาเขตจันทบุรี
- กิจการหอพักนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
- งานฟาร์มมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีสังคม
สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์
สานักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
สถาบันนวัตกรรมก่อสร้างฯ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
เฉพาะที่
ลาศึกษา
ทั้งหมด
ปฏิบัติงาน
ต่อ
จริง

คุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุน
ต่ากว่า ป.
ตรี

ป.
ตรี

ป.
โท

ป. รว
เอก ม

63
9
39
17
12
56
42
11
38
36

-

63
9
39
17
12
56
42
11
38
36

19
6
10
14
8
10
2
14
20

44
3
29
3
12
48
32
9
24
16

-

-

63
9
39
17
12
56
42
11
38
36

2
673

-

2
673

1
225

1
44
4

4

0

2
67
3

1. สายสนับสนุน (นับเฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป) ประกอบการประเมิน จานวน 448 คน
2. วุฒิดังกล่าวเป็นวุฒิแรกบรรจุ

รายชื่อบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1. นายเยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม ลาศึกษาต่อในประเทศ
2. นางสาวชนัดดา เกตุมา ลาศึกษาต่อในประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นางสาวพิรดา สุดประเสริฐ ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. นายสุทธิทัศน์ ทองคาใส ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
2. นายปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
3. นางสาวธาริณี ทับทิม ลาศึกษาต่อในประเทศ
4. นางสาวกมลพร ปัญจะ ลาศึกษาต่อในประเทศ
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1. นายกฤษณะ นาวารัตน์ ลาศึกษาต่อในประเทศ
2. นายวัชรากร ปิ่นธุรัตน์ ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
คณะเทคโนโลยีสังคม
1. นางสาวพรชนก เฉลิมพงษ์ ลาศึกษาต่อในประเทศ
2. นางสาวจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ ลาศึกษาต่อในประเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นางสาวทัศนีย์ สวนฉิมพลี ลาศึกษาต่อในประเทศ
2. นางสาวสุมาลี สมนึก ลาศึกษาต่อในประเทศ
3. นางสาวเพ็ชรรัตน์ รุ่งวชิรา ลาศึกษาต่อในประเทศ
4. นายสายัณห์ เทพแดง ลาศึกษาต่อในประเทศ
5. นางสาวต้องใจ แย้มผกา ลาศึกษาต่อในประเทศ
6. นางสาววีริยา สุภาณิชย์ ลาศึกษาต่อในประเทศ
7. นายวีระชาติ มัตติทานนท์ ลาศึกษาต่อในประเทศ
8. นายกาพล ดวงพรประเสริฐ ลาศึกษาต่อในประเทศ
คณะศิลปศาสตร์
1. นายอิงคยุทธ พูลทรัพย์ ลาศึกษาต่อในประเทศ
2. นางสาวมาลิน หัตถกิจธาตรี ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
3. นางสาวปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด ลาศึกษาต่อในประเทศ
4. นายนิธิเมธ เมธาภิวัชร์ ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
5. นายอรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย ลาศึกษาต่อในประเทศ
6. นายวิสัญ อ่างเฮ้า ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
7. นางสาวกิตติยา แก้วสะเทือน ลาศึกษาต่อในประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ ลาศึกษาต่อในประเทศ
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1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
1. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริง
เปิดใจรับคาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น ยึดมั่นในกฎระเบียบ และธรรมาภิบาล
2. คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทน ทางาน
เป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ
4. เป็นองค์กรทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร และ
การสื่อสารที่ดีในองค์กร
1.10 เอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTTO Identity)
บัณฑิตนักปฏิบัติ
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ (RMUTTO Uniqueness)
มหาวิทยาลัยนาความรู้สู่สังคม
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1.11 ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
รายงานผลการดาเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามจุดอ่อน/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
จากการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
ตามแนวทาง
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. กาหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรของ หลักสูตรมีคุณภาพอยู่
ผอ.สวท และ
กรกฎาคม 1. กาหนดให้ทุกหลักสูตรของ 1. ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในปี
มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดี – ดีมากทุก คณบดีทุกคณะ/
2562
มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์
การศึกษา 2560 ได้รับการพิจารณา
โดยให้คุณภาพของหลักสูตรอยู่ใน
หลักสูตร
ผอ.สถาบัน
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระดับดีทุกหลักสูตร
เทคโนโลยีการบิน
ของหลักสูตร คืออยู่ในระดับดี โดย
สามารถสอบทานได้จาก มคอ. 2
ของทุกหลักสูตร โดยงานพัฒนา
หลักสูตรฯ สวท. เป็นผู้รวบรวม
2.มหาวิทยาลัยกาหนดกรอบการ
ดาเนินงานของหลักสูตรที่ชัดเจนและ
สามารถนามาใช้เป็นแนวปฏิบัติได้
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2. กาหนดให้จัดทา/ทบทวน
2. งานพัฒนาหลักสูตรฯ สวท. ได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เกีย่ วกับการกาหนดกรอบการ
ดาเนินงานของหลักสูตร มทร.ตอ.
โดยจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)
ของ สวท. เพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพ

หน้า 32

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
ของหลักสูตร มทร.ตอ.

3.จัดอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์หลักสูตร
พ.ศ.2558 และเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรที่ สกอ.
กาหนด เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรได้
ตามเกณฑ์

3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรแก่
คณาจารย์ อาจารย์ประจา
หลักสูตรหรือผู้สนใจ

4.จัดทาระบบติดตามตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์และสถานะของ
หลักสูตร อย่างน้อยมีการติดตามปีละ
2 ครั้ง

4.กาหนดให้งานพัฒนา
หลักสูตรฯ ติดตามตรวจสอบ
คุณสมบัติของอาจารย์และ
สถานะของหลักสูตร ตามรอบ
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3. ปีการศึกษา 2561 สวท. ได้รับ
การอนุมัติเงินนอกงบประมาณ เงิน
รายได้ งบรายจ่ายอื่น เพื่อจัดอบรม
ให้ความรู้แก่คณาจารย์ อาจารย์
ประจาหลักสูตรในหัวข้อ การจัดการ
เรียนการสอนแบบ Broom’s
Taxonomy ส่วนของการอบรมการ
พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และเกณฑ์
ประกันคุณภาพ คณะเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนจัดการอบรมเพิ่มความรู้
ให้กับอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
4. งานพัฒนาหลักสูตรฯ สวท. เป็น
ผู้ติดตามผลการรายงานตัวชี้วัด
ความสาเร็จจาการดาเนินงานตาม
แนวทางของหลักสูตรให้ผ่านเกณฑ์

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง

1. มีแผนในการจัดกิจกรรมให้ค วามรู้ 1. การจัดกิจกรรม ให้
และข้อมูลแก่ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
ความรู้ และให้ ข้ อ มู ล
กั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งน้ อ ย
วิ ท ย า เ ข ต ล ะ 1
กิจกรรมต่อปี
2. มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลและ 2. มีสื่อติดต่อกับศิษย์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าอย่าง เก่าติดต่อประสานงาน
น้อย 3 ช่องทาง และ มีการให้บริการ อย่างน้อย 3 ช่องทาง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กับศิษย์เก่าผ่าน

ผอ.กองพัฒฯ
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
การประเมิน 3 เดือน , 6 เดือน มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร ซึ่ง
, 9 เดือน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรจะมีการติดตาม
และจัดทาบันทึกข้อความให้คณะ
ต่าง ๆ รายงานผล/ติดตามการ
ดาเนินงานเป็นระยะ 3 เดือน , 6
เดือน , 9 เดือน เพื่อให้ทุกหลักสูตร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558
กรกฎาคม 1.จัดทาแผนกิจกรรมศิษย์เก่า 1.แผนกิจกรรมศิษย์เก่า
2562
มทร.ตะวันออก
มทร.ตะวันออก

2. มีช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
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2. มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
และความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
เก่า

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
บอร์ดประชาสัมพันธ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวปไซด์
มหาวิทยาลัย จุลสาร วารสารและเฟ
ชบุ๊คมหาวิทยาลัย

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง

http://www.rmutto.ac.thและ
http://student.rmutto.ac.th

3. มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์
เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวั น ออก และสนั บ สนุ น วิ ท ยาเขต
จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าประจาวิทยาเขต
เ พื่ อ ใ ห้ ข้ อ มู ล แ ล ะ ค ว า ม รู้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เป็นสื่อกลางใน
การติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัย
- สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มทร.ตะวั น ออก
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 43 หมู่ 6 ตาบลบางพระ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
- สมาคมศิษย์ เก่าวิทยาเขตจักรพงษภู
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3 ช่องทาง และ มีการ
ให้บริการข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์กับศิษย์เก่าผ่าน
บอร์ดประชาสัมพันธ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวปไซด์
มหาวิทยาลัย จุลสาร วารสาร
และเฟชบุ๊คมหาวิทยาลัย
http://www.rmutto.ac.thและ
http://student.rmutto.ac.th
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3 ช่องทาง และ มีการให้บริการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวปไซด์
มหาวิทยาลัย จุลสาร วารสารและ
เฟชบุ๊คมหาวิทยาลัย
http://www.rmutto.ac.thและ
http://student.rmutto.ac.th

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
วนารถ ตั้ ง อยู่ ที่ เลขที่ 122/41 ถ.
วิภาวดี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า วิ ท ยาเขตจั น ทบุ รี
ตั้ ง อยู่ ที่ 131 หมู่ 10 ต.พลวง อ.
เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
- สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตอุเทนถวาย
เลขที่ 225 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
4. มหาวิทยาลั ย ฯ สนั บ สนุ น ให้ทั้ง 4
วิทยาเขต จัดกิจกรรม เพื่อความมีส่วน
ร่วมระหว่างสถาบันกับ
ศิ ษ ย์ เ ก่ า และให้ ข้ อ มู ล และความรู้ ที่
เป็นประโยชน์ แก่ศิษย์เก่า ทั้ง 4 วิทยา
เขต ดังนี้
- 4.1 งานเกษตรบางพระแฟร์ วิทยา
เขตบางพระ วันที่ 1-9 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออก จังหวัดชลบุรี
- 4.2 งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์
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กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
วิ ท ย า เ ข ต จั น ท บุ รี วั น ที่ 9 -1 7
กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
- 4.3 งานวันเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
วิ ท ย า เ ข ต จั ก ร พ ง ษ ภู ว น า ร ถ 1 3
มิ ถุ น ายน 2562 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพมหานคร
- 4.4 งาน Blue day วิทยาเขตอุ
เทนถวาย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
กรุงเทพมหานคร
3.1 จั ด ทาคลิ นิ ก พี่ เลี้ ย ง เพื่ อ ช่ว ยให้ - ร้อยละของอาจารย์
ผอ.กบ
คาปรึกษา/แนะนา/แนวทางแก้ไขและ ที่ยื่นขอตาแหน่งทาง
เป็นกาลังใจในการเสนอขอผลงานทาง วิชาการ (ผศ./รศ./ศ.)
วิชาการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของอาจารย์ที่มี
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กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

กรกฎาคม
2562

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง

1. การด าเนิ น การโครงการ 1 . แ ผ น ท ด แ ท น บุ ค ล า ก ร ที่
อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร นี้ จ ะ แ บ่ ง เกษียณอายุราชการที่มีตาแหน่งทาง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ
วิชาการ
ระยะที่ 1 การให้ความเกี่ยวกับ
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
3.2 จั ด อบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย ว กั บ คุณสมบัติเป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ใ หม่ ต ามประกาศ ก.พ.อ. เกณฑ์ที่จะขอยื่น
วิธีก าร ขั้น ตอนและการเขีย นผลงาน ตาแหน่ง
ทางวิ ช าการ (ต ารา/หนั ง สื อ /วิ จั ย / - ร้อยละของจานวน
บทความวิชาการ ฯลฯ)
อาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ (ผศ./
รศ./ศ.)เพิ่มขึ้น ไม่น้อย
3.3 ควรมี ก ารจั ด สั ม มนาและท าการ กว่าร้อยละ 5
วิเคราะห์ SWOT เพื่อให้ทราบปัญหา - มีแผนทดแทน
จริ ง และแนวทางแก้ ไ ขรวมถึ ง การ บุคลากร
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จ านวนอาจารย์ ที่ มี
ตาแหน่งทางวิชาการ ศ.และ รศ. ที่จะ
เกษียณในอนาคต เพื่อวางแผนเร่งรัด
พั ฒ นาคณาจารย์ รุ่ น ใหม่ ใ ห้ เ ข้ า สู่
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ
ปรับปรุงและวางแผนระยะยาว ในการ
ทดแทนให้ทันกับการลดลงของอาจารย์
ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ศ. และ รศ.ที่
เกษียณในอนาคต
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
หลั ก เกณฑ์ ใ หม่ ต ามประกาศ 2. จั ด อบรมให้ ค วามรู้ โครงการ
ก.พ.อ. การให้ แ นวคิ ด การ ขับเคลื่อนเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่ ง ทาง ( ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร อ ง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ อ บ ร ม เ ชิ ง ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) รุ่นที่ 1
ปฏิบัติการแนวทางการพัฒนา เมื่ อ วั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2562 มี
ผลงานวิชาการ โดยแบ่งเป็น 3 ผู้เข้าร่วมจานวน 62 คน
กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1) กลุ่ม 3. จั ด อบรมให้ ค วามรู้ โครงการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2) กลุ่ม ขับเคลื่อนเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี 3) ( ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ร อ ง
ก ลุ่ ม ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) รุ่นที่ 2
สังคมศาสตร์
เมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2562 มี
ระยะที่ 2 คลิ นิ ก ผลงานทาง ผู้เข้าร่วมจานวน 62 คน
วิชาการ (ระบบพี่เลี้ยง)
4 . จั ด กิ จ ก ร ร ม ค ลิ นิ ก วิ ช า ก า ร
ก่อนการเริ่มเข้าสู่กระบวนการ โครงการขับเคลื่อนเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิทยากรประจากลุ่ มสาขาวิช า วิ ช าการ (ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ได้วิเคราะห์ SWOT ร่วมกับผู้ที่ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ )
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
3.4 จั ดท าแผนทดแทนบุ คลากรที่
เกษี ย ณอายุ ร าชการที่ มี ต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ
3.5 สนับสนุนจูงใจในการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ้น
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
เข้าร่วมอบรม
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ก า ร ผ ลิ ต เ อ ก ส า ร
คลิ นิ ก ผลงานทางวิ ช าการ ประกอบการสอน/หนั ง สื อ /ต ารา
(ระบบพี่เลี้ยง) คือ การพัฒนา เมื่ อ วั น ที่ 5 กรกฎาคม 2562 มี
ผลงานวิชาการ ประเภทตารา/ ผู้เข้าร่วมจานวน 62 คน
หนังสือ หลังจากอบรมในระยะ 5. มี บุ ค ลากรยื่ น เสนอขอต าแหน่ ง
ที่ 1 มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ ทางวิชาการ จานวน 78 ราย
ผู้ เ ข้ า อบรมน าความรู้ ค วาม
เข้าใจที่ได้รับจากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการพัฒนา
ผลงานวิช าการ ซึ่งผู้เข้าอบรม
จะต้ อ งส่ ง ผลงานวิ ช าการให้
วิทยากรประจากลุ่ มสาขาวิช า
พิจารณา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
(ก่อนถึงระยะที่ 3 ไม่น้อยกว่า
1 เดือน)
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
ระยะที่ 3 สรุปสะท้อนผลการ
พั ฒ น า ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร มี
จุดประสงค์ให้ผู้ที่มีผลงานการ
เขี ยนเอกสารส าหรับ ประเมิ น
การสอน/ตารา/หนังสือพร้อม
จะยื่นขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิช าการ นาเสนอและวิพากษ์
ผลงานร่ ว มกั น กั บ วิ ท ยากร
ประจากลุ่มเพื่อปรับปรุงผลงาน
ก่อนยื่นขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. แผนทดแทนบุ ค ลากรที่
เกษี ย ณอายุ ร าชการ ตั้ ง แต่ ปี
2562 – 2565
3. การจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่
ได้แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง

จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศเพื่อ
จัดการงานวิจั ย ของมหาวิทยาลั ย โดย การบริ ห ารจั ด กา ร
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
งานวิจัย
1. ข้ อมู ล ด้ านแหล่ ง ทุน วิจั ย และงาน
สร้ า งสรรค์ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2. ข้ อ มู ล ด้ า นผลงานวิ จั ย และงาน
สร้ า งสรรค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
วิ ช าการ (ผศ./รศ./ศ.) ตาม
ประกาศมหาวิ ทยาลั ย ฯ เรื่ อ ง
การจ่ า ยเงิ น ประจ าต าแหน่ ง
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ เ งิ น
ค่ า ตอบแทนประจ าต าแหน่ ง
ข อ ง พ นั ก ง า น
ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ที่ มี
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ พ.ศ.
2557
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ผอ.สวพ และ
กรกฎาคม มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทา - อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ
ผอ.สวส
2562
ฐานข้ อ มู ล งานวิ จั ย ภายใต้ คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ เดื อ นกั น ยายน
"ครุ ภั ณ ฑ์ พั ฒ นาระบบการ ปีงบประมาณ 2562
บริ ห ารจั ด การด้ า นการศึ ก ษา - อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ด้านบุคลากร ด้านการเงินการ เว็บไซต์ของสวพ.
คลัง และด้านงบประมาณ"
โดยความร่วมมือจาก สวส.
ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
ฯ
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
ปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา
3. ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้ า งสรรค์ ทั้ ง วารสารและ
ประชุ ม วิ ช าการ การจั ด แสดงงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูล การ
สนั บ สนุ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการ
เผยแพร่ผลงาน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ กา ร วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์
5. ข้ อ มู ล ด้ า นระบบและกลไกของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในการส่ ง เสริ ม การน า
ผลงานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ไ ปใช้
ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการ
จดสิ ทธิบั ตร
อนุ สิ ทธิบั ตร และ
การซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
(คาดว่ าจะแล้ ว เสร็จ ประมาณ
เดื อ นกั น ยายน 2562) โดย
ระ บบ นี้ จ ะค ร อบ คลุ มก า ร
จั ด สรรงบประมาณงานวิ จั ย
การรายงานผลการเผยแพร่
ผลงานวิจั ย ในด้า นต่ า งๆ การ
สร้างสรรค์ การรายงานการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การ
รายงานผลงานการจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และทรัพย์สินทาง
ปัญญา และ สวพ. กาลังพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ ข อง สวพ.
เ พื่ อ เ ป็ น แ ห ล่ ง เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสั มพั นธ์ ข้อ มูล ข่า วสาร
เกี่ ย ว กั บ งานวิ จั ย และงาน
บริ ก ารวิ ช าการ โดยขอความ
ร่ ว มมื อ จาก สวส. ให้ เ ป็ น
ผู้ พั ฒ นาปรับ ปรุง เว็บ ไซต์ ข อง
สวพ. เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วาม
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง

1. จั ด ท าโครงการปฏิ บั ติ ก ารท าเป็ น
Work shop นักวิจัยมือ(หน้า)ใหม่ โดย
ให้ เขีย นข้ อเสนอโครงการวิ จั ย ให้
มหาวิทยาลัยจั ดสรรเงิน รายได้ ให้กับ
นักวิจัยเป็นจานวนเงิน 160,900 บาท
2. ประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ทุ น ภายนอก
พร้ อ มอ านวยความสะดวกในการ

1. มีนั กวิจั ยมือ(หน้า)
ใ ห ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร
สนับสนุนงบประมาณ
เงินรายได้
2.ทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง
ทุ น ภายนอกเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่าน

ผอ.สวพ
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
ต้ อ งการและครอบคลุ ม การ
ท างานตามภารกิ จ หลั ก ของ
สวพ.
ทั้ ง ในเรื่ อ งการเสนอขอแหล่ ง
ทุ น วิ จั ย ภายนอกและภายใน
การรายงานข้ อมูล สารสนเทศ
ส ถิ ติ ง า น วิ จั ย เ ผ ย แ พ ร่
กฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการ รวมถึงขั้นตอน
การด าเนิ น งานต่ า งๆ ของ
สวพ.
กรกฎาคม - ปี 2 5 6 2 ส ว พ . บ ร ร จุ - ได้ดาเนินการสารวจความต้องการ
2562
โครงการอบรมเชิง ปฏิบั ติการ เข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมโครงการพั ฒ นา
เรื่ อ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเป็นการ
นักวิจัยรุ่น ใหม่ ในแผนปฏิบั ติ เน้ น พั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า นสาย
ราชการประจ าปี 2562 เพื่ อ วิช าการและสายสนับสนุน เป็นการ
เพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพ สร้างนักวิจัยหน้าใหม่
เ จ้ า ห น้ า ที่ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
ดาเนินการ ประสานแหล่งทุนภายนอก มา
3. ติ ด ต่ อ ประสานแหล่ ง ทุ น ภายนอก
เพื่อให้อาจารย์/บุคลากร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เข้า
ร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการ
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
มหาวิทยาลัยที่ยังไม่เคยทาการ
วิ จั ย หรื อ ไม่ เ คยเป็ น หั ว หน้ า
โครงการวิจัย ให้ ก้ าวไปสู่ การ
เป็ น นัก วิ จั ยของมหาวิ ทยาลั ย
ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ เ กิ ด ง า น วิ จั ย ที่
สอ ดค ล้ อง กั บทิ ศท า งแ ล ะ
นโยบายด้ า นการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น สวพ.
-สวพ. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ -มี จ านวนทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น
แหล่ ง ทุ น ภายนอก เพื่ อ เน้ น ภายนอกเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 87.189
ความสะดวกของนั ก วิ จั ย ให้ จากปีที่ผ่านมาได้รับทุนวิจัยจานวน
ได้รับข่าวสารได้รวดเร็วขึ้นโดย 7,086,809 บาท ซึ่งปีปัจจุบันได้รับ
มีช่องทางประชาสัมพันธ์ ผ่าน ทุนวิจัย 13,265,745.15 บาท
ท า ง ร ะ บ บ emanage.rmutto.ac.th
,
LINE ,Face book , website
ของ สวพ. พร้อมอานวยความ
สะดวกโดยการทาหนังสือขอส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยถึงแหล่ง
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
ทุนภายนอกให้นักวิจัยที่ยื่นขอ
เสนอโครงการผ่ านระบบสาร
บรรณ ตลอดจนดาเนินการทา
สั ญ ญ า รั บ ทุ น ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิทยาลั ยร่วมกับแหล่งทุน
ภ ายนอก ตลอด จนสิ้ น สุ ด
โครงการ
- สวพ.มีการติดต่อประสานงาน - มีจานวนนักวิจัยและบุคลากรที่ได้
แหล่ ง ทุ น ภายนอกโดยมี ก าร เข้ า ร่ว มเป็ น นั กวิ จั ยในโครงการที่ มี
สร้ า งเครื อ ข่ า ยงานวิ จั ย กั บ การสร้างเครือข่ ายความร่ว มมือท า
แหล่ ง ทุนภายนอกโดยการท า MOU /ทาสัญญารับทุนกับแหล่งทุน
MOU กับแหล่งทุนภายนอก ภายนอก เพิ่มจากปีที่ผ่านมาร้อยละ
เพื่ อ ให้ นั ก วิ จั ย ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น 184.21 โดยปี ที่ ผ่ า นมามี จ านวน
นัก วิจั ยในโครงการของแหล่ ง นักวิจัย/บุคลากร 19 คน ปีปัจจุบันมี
ทุนภายนอก
จานวนนักวิจัย/บุคลากร 54 คน
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
จากการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
ตามแนวทาง
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตาม 1.ตั ว ชี้ วั ด ต า ม
ผอ.สนง.
ก.ค.62 1.กาหนดตั ว ชี้ วั ดความส าเร็ จ 1.มี ตั ว ชี้ วั ด ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
วัตถุประสงค์ของแผนให้ชัดเจน
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ ชิ ง ศิลปวัฒนธรรม
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนให้ ปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่ชัดเจน
2.ทบทวนกิจกรรมในการดาเนินงานให้ ปริมาณ/เชิงคุณภาพ
ชัดเจน
2.กิจกรรมการดาเนินงานตอบสนอง
ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของแผน 2 . กิ จ ก ร ร ม ก า ร
2.ทบทวนกิ จ กรรมในการ ตามวัตถุประสงค์ของแผน
3.ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ดาเนิน งานตอบสนอง
ด าเนิ น งานให้ ต อบสนองตาม
ประสิ ท ธิ ผ ลตามตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตามวัตถุประสงค์ของ
วัตถุประสงค์ของแผน
ของวัตถุประสงค์
แผน
3.ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต า ม ตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จของวัตถุประสงค์
1. จั ดท าปฏิ ทิน กากั บ ติ ดตามการ
รายงานผลการดาเนิน งานและการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนพร้อมกาหนด
ผู้รับผิดชอบ และเผยแพร่ทั่วทั้งองค์กร
2.ทาความเข้าใจทั่วทั้งองค์กรเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงของแผนการดาเนิ นงาน
ของหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ทั้งระดับ

- ปฏิทินกากับติดตาม
การรายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้
จ่ า ยงบประมาณตาม
แผ น พร้ อ ม ก า ห น ด
ผู้รับผิดชอบ
ร้ อ ยละของ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ผอ.กนผ
กันยายน - ก า ห น ด ป ฏิ ทิ น แ ผ น ก า ร
2562
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านและการใช้ จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
และกาหนดผู้รับผิดชอบตาม
แผนการปฏิ บั ติ ง านและ
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- ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จจากการดาเนินงานตาม
แนวทาง ได้ในไตรมาสที่ 1 เท่านั้น
เนื่ อ งจากมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นชุ ด
ผู้ บ ริ ห าร และอยู่ ร ะหว่ า งการรอ
นโยบายและแต่ง ตั้งคณะกรรมการ
ชุดใหม่

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
มหาวิทยาลัยและระดับชาติ
หน่ ว ยงานที่ มี ค วาม
3.ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม ต า ม เข้ า ใจเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ
กระบวนการภายในระยะเวลาที่ 100
กาหนดและเผยแพร่ผลการดาเนินงาน - รายงานผลการ
ติ ด ต า ม ต า ม
กระบวนการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2562
โดยการจัดทาหนังสือถึงทุก
หน่ ว ยงานให้ ร ายงานเป็ น
ประจาทุกวันที่ 5 ของเดือน
ตามแบบฟอร์ ม สงป.301
ส ง ป . 3 0 2 ผ่ า น ร ะ บ บ
Google Drive
- มี ก ารจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย
ประจาปี โดยกาหนดหน้าที่
ใ ห้ ก า กั บ ติ ด ต า ม
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง ก า ร
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย
- นาผลการดาเนินงานมาสรุป
และรายงานผลการ
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
ปฏิ บั ติ ง านเสนอต่ อ คณะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
การเงินและทรัพย์สินประจา
มหาวิ ท ยาลั ย (กบง.) สภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ น า
เผยแพร่ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
https://planning.rmutto.
ac.th/
- มีการให้ ค วามรู้ความเข้าใจ
ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รเกี่ ย วกั บ การ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง แ ผ น ก า ร
ดาเนินงานของหน่วยงานกับ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ทั้ ง ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับชาติ
โดยมี อ ยู่ ใ นแบบฟอร์ ม การ
จั ด ท างบประมาณ 2563
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- ร้อยละของหน่ว ยงานที่มีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 เนื่องจาก
บุ ค ลากรที่ ไ ม่ เ คยจั ด ท าค าเสนอขอ
งบประมาณจะไม่คุ้นกับการเชื่อมโยง
ข อ ง แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หน่ ว ยงานกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง ระดั บ
มหาวิทยาลัยและระดับชาติ

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
โดยใช้
1 . แ ผ น ภู มิ แ ส ด ง ค ว า ม
เชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ ก าร
จัดสรรงบประมาณ แผนงาน
เป้ า หมายการให้ บ ริ ก า ร
กระทรวง เป้ า หมายการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ห น่ ว ย ง า น
ผ ล ผ ลิ ต / โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
งบประมาณ 2562
2 . แ ผ น ง า น บู ร ณ า ก า ร
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เ ท่ า เ ที ย ม แ ล ะ ทั่ ว ถึ ง
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต า ม ต า ม
กระบวนการภายในระยะเวลา
ที่ ก า ห น ด โ ด ย ก า ร จั ด ท า
หนั ง สื อ ถึ ง ทุ ก หน่ ว ยงานให้
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- การรายงานผลการติ ด ตามตาม
กระบวนการภายใน ล่ า ช้ า กว่ า
ระยะเวลาที่ ก าหนด เนื่ อ งจาก
หน่ ว ยงานภายในบางหน่ ว ยงานไม่

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
รายงานเป็นประจาทุกวันที่ 5 ยอมรายงานผลตามที่กาหนด
ของเดือนตามแบบฟอร์ม สงป. - การรายงานผลการติ ด ตาม ไม่
301 สงป.302 ผ่ า นระบบ เป็ น ไปตามระยะเวลาที่ ก าหนด
Google
Drive เมื่ อ ถึ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ก า ร
ก าหนดการรายงานแต่ ยั ง มี ดาเนิน งานล้ าช้ า กว่า ที่ กาหนดตาม
หน่วยงานที่ยังไม่รายงานผล ใช้ การรายงานผล
วิ ธี ก า ร โ ท ร ศั พ ท์ ห รื อ ใ ช้
แ อ พ พิ เ ค ชั่ น ไ ล น์ ใ น ก า ร
ประสานงานเพื่อ ให้ ไ ด้ผ ลการ
ดาเนินงาน และนาผลดังกล่าว
มาสรุ ป ภาพรวมและน าเสนอ
ผ ล ก า ร ร า ย ง า น ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริห ารการเงิน
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ป ร ะ จ า
มหาวิ ท ยาลั ย (กบง.) สภ า
มหาวิทยาลั ย และดาเนินการ
เผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น งาน
เผ ย แ พ ร่ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์

หน้า 50

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง

1. ปรั บ ปรุ ง ระบบกลไกการก ากั บ
ติดตามและเชื่อมโยงเพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์
2. มีระบบวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ

ร ะ บ บ ก ล ไ ก ก า กั บ
ติดตามที่เชื่อมโยงกับ
ระบบวิ เ คราะห์ แ ละ
สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ
การนาไปใช้ประโยชน์
กลไกการกากับ
ติดตาม
การกากับติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนปฏิ บั ติ ก ารเป็ น
กิจ กรรมที่ ส าคั ญ ที่ มุ่ ง
รวบรวมและวิเคราะห์

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
https://planning.rmutto.ac
.th/

สรุปภาพรวมของระดับสถาบัน
รองอธิการบดี
กันยายน ระบบกลไกการกากับติดตาม
2562
ระบบกลไกที่ ส าคั ญ ในการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแบบ
ปฏิ บั ติ ป ระจ าปี โดยให้ ทุ ก
หน่ ว ยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีของแต่ล ะ
หน่วยงานไปยัง กองนโยบาย
และแผนตามระยะเวลาที่
กาหนด เพื่อกองนโยบายและ
แผนจะได้ ร ายงานผลการ
ด าเนิ น งานต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
ดังนี้
1. การติดตามเป้าหมายการใช้ 1.1 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
จ่ายงบประมาณ (งบประมาณ ประจาทุกเดือน จากข้อมูลรายงาน
แผ่ น ดิ น , งบประมาณรายได้ , สถานะทาง การเงิน
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
ข้ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณ
แ ล ะ คุ ณ ภ า พ เ พื่ อ
เสนอให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ไ ด้
ทราบเป็นระยะๆ การ
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ มี
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจาปีเป็นเครื่องมือ
ด้ ว ย ก า ร น า ว ง จ ร
คุณภาพ PDCA มาใช้
ในการดาเนินงานโดย
มี
สาระสาคัญ ดังนี้
1 . ก า ร ติ ด ต า ม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
งบประมาณอื่นๆ)
1.2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
จากโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การประจาปี ประจาทุกเดือน
2. ก าร ติ ด ต าม โ ค รง กา ร / 2.1 เครื่ องมื อที่ใช้ ในการติ ดตาม
กิจกรรม
“แบบติ ด ตาม และประเมิ น ผล
แผนปฏิบัติการประจาปี”
2.2 รวบรวมข้ อ มู ล /น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารฯ (CEO)
3. ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง 3 . 1 ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
โครงการ/กิ จ กรรม/ประเมิ น โครงการ/กิ จ กรรมของแผนปฏิ บั ติ
ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ การประจ าปี โดยการน าเสนอ
(สิ้นสุดปงบประมาณ)
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ด้ า น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณใน
3.1.1 แผนปฏิบัติการ
3.1.2 โครงการ/กิจกรรม
โดยผลสัมฤทธิ์ทั้งแผนปฏิบัติ
การและโครงการ/กิ จ กรรม ใน
ภ า พ ร ว ม ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
เป้ า หมายการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ
2. การติ ด ตามแผน
กิจกรรมประจาทุกๆ 3
เดือน
3 . ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง
โครงการ
4 . ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
แผนปฏิบัติการ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมิ น ผลดั ง กล่ า ว
ต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ ง
โปร่ งใส ตรวจสอบได้
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กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
Output, Outcome
3.2 ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ
ที่ได้รับ
3.2.1 สรุ ปประเด็ นผลการ
ประเมิน หากบรรลุตามวัตถุประสงค์
ใ น เ ก ณ ฑ์ ดี ก็ เ ก็ บ รั ก ษ า ( Best
practice) นามาจัดทาเป็นมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย
ต่อไป
3.2.2 ผลการประเมิ น ไม่
บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต้ อ งน ามา
วิเคราะห์ส าเหตุของปัญหา เพื่อหา
แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ
เพื่อนามาจัดทาแผนปฏิบัติการในปี
ถัดไป
3.2.3 นาข้อสรุปของข้อมูล
เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
( CEO) เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม
เ ห็ น ช อ บ แ ล้ ว น า เ ส น อ ต่ อ
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
แ ล ะ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร
พิ จ ารณากลั่ น กรอง
ก่อนนาเสนอผู้บริหาร
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
เพราะการดาเนินงาน
ต่างๆ จะต้องคานึงถึง
2 ส่วนประกอบด้วย
1. ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
มหาวิทยาลัยต่อไป
4.กระบวนการจัดทาแผนงาน/ 4.1 วิธีการประชุมระดมสมอง ยก
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป
ร่ า ง จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ชิ ง รุ ก
ประชาพิจารณ์ สรุปและประเมินผล
กลไกการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4.2 ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานน าเสนอ
แผนงาน/แผนปฏิ บั ติ ก าร ที่ ไ ด้
ดาเนินการในปีงบประมาณถัดไปส่ง
ให้กองนโยบาย และแผน

2. ป ระสิ ทธิ ผ ลขอ ง
บุคลากรและนักศึกษา
ให้ได้มากที่สุด
ทบทวน SWOT และยุทธศาสตร์ของ ร่ า งแผนพั ฒ นาระยะ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ย า ว 2 0 ปี ( พ . ศ .
และกลยุทธ์เชิงรุก
2563-2582)

รองอธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์เชิงรุก
3 ปี ( พ . ศ . 2 5 6 3 -
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กันยายน
2562

มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก าร
วิ เ คราะห์ ส ถานภาพปั จ จุ บั น
โดยพิ จ ารณาตามหลั ก การ
วิ เ คราะห์ ต นเองในรู ป แบบ
TOWS ซึ่งเป็นการพิจารณา
จากปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่
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ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
เชื่ อมโยงสภาพแวดล้ อ ม – จุ ดแข็ ง
และโอกาส
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
เชื่ อมโยงสภาพแวดล้ อ ม – จุ ดแข็ ง
และโอกาส (SO) พบว่ามหาวิทยาลัย

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
2565)
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการประจ าปีข อง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคล
ต ะ วั น อ อ ก ( พ . ศ .
2563-2564)
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
ควบคุมไม่ได้ ส่งผลกระทบทั้ง มี จุ ด แ ข็ ง ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ โ อ ก า ส
ในเชิ ง บวกและลบ ส่ ว นการ เนื่ อ งจากมี ก ารส่ ง เสริ ม การจั ด ท า
พิจารณาจากปัจจัยภายใน เป็น หลักสูตรที่หลากหลาย หรือหลักสูตร
สิ่งที่สามารถควบคุมได้เอง
นานาชาติ / สองภาษา ปรั บ ปรุ ง
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ สภาพแวดล้ อมให้เป็ น Green&Eco
ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก มี university จัดสวัสดิการเพิ่อการ
ผลกระทบต่อการบริหารความ สร้างแรงจูงใจ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้น
อี ก ทั้ ง มี เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม
ดังนี้
ร่ ว ม มื อ ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
S = Strengths จุดแข็ง
ต่างประเทศ ให้ มีการสนับสนุนทาง
W = Weaknesses จุดอ่อน วิ ช าการ อาจารย์ มี ค วามรู้ ค วาม
O = Opportunities โอกาส เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ ตรงตามศาสตร์
T = Threats อุปสรรค/ภัย ในทุกศาสตร์ มีการพัฒนาทักษะด้าน
คุกคาม
ภาษาอังกฤษ และด้าน IT ตลอดจน
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร โ ด ย ก า ร
สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน และศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง

แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
คณะท างาน เพื่ อ แสวงหาพั น ธมิ ต ร
เครือข่ายและความร่วมมือเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย

จ า น ว น พั น ธ มิ ต ร /
เครือข่ายความร่วมมือ
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งน้ อ ย 3
เครือข่ายต่อปี

รองอธิการบดี
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
ดังนั้ น มหาวิ ทยาลั ย จึงได้น า
จุด แข็ง ขององค์ ก รกับ โอกาสที่ มี ม า
จัดทายุทธศาสตร์และเป็นกลยุทธเชิง
รุก
กันยายน 1 . แ ต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษ า
2562
มหาวิทยาลัยหรือคณะทางาน
มหาวิทยาลัยได้มีการนาจุด
แข็งของความหลากหลายของ
คณะกรรมการสภามหาวอิทยา
ลั ย ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร แ ส ว ง ห า
พั น ธมิ ต ร ด้ ว ยการก าหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการ
แต่งตั้ งที่ปรึ กษามหาวิท ยาลั ย
เ พื่ อ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า
เกี่ยวกั บการบริห ารจั ดการใน
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้
มีประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้นในแต่ล ะ
ด้าน ดังนี้
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
1. ด้านกฎหมาย
1.1 แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ในประเทศและระหว่างประเทศของ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออก
2 . ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร 2.1 แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการ
ทรัพยากรบุคคล
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร แ บ บ มุ่ ง เ น้ น
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3. ด้านการประกันคุณภาพ 3.1 แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการ
ศึกษา
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งเน้น
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. ด้านการวิจัยและพัฒนา 4.1 แต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการวิ จั ย
และพั ฒ นาแบบมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
มงคลตะวันออก
2. การมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย
2 . 1 . 1 อั ต ลั ก ษ ณ์ ร่ ว ม
2.1 เครือข่ายความร่วมมือ วัฒนธรรมด้านภาษาระหว่าง คนชอง
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
ระหว่างประเทศ
คนซาเร และคนปอร์ในประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา
2.1.2 งานประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุม
วิ ช าการนานาชาติ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโ ลยี ร าช มงคลครั้ ง ที่ 10
ระหว่ า งวั น ที่ 24-26 กรกฎาคม
2562 ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดง
สินค้านานาชาติเชียงใหม่
2.1.3 Memorandum of
Agriculture (MOA) between
Faculty
of
Agriculture,
Yamaguchi University with
Faculty of Agro-Industrial
Technology,
Rajamangala
University of Technology Tawan-ok. Signed on February 12,
2018
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
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กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
2.1.4 Memorandum of
Understanding (MOU) between
Beibu Gulf University with
Rajamangala
University of
Technology Tawan-ok, Thailand.
Signed on March, 2019
2.1.5 Memorandum of
Understanding (MOU) between
Yulin Normal University with
Rajamangala University of
Technology
Tawan-ok,
Thailand. Signed on March,
2019
2.1.6 Memorandum of
Understanding (MOU) between
Guangxi Qianyu Development
Co., Ltd. with Rajamangala
University of Technology
Tawan-ok, Thailand. Signed on
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
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ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กาหนดเวลา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แล้วเสร็จ
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
March, 2019
2.2 เครือข่ายความร่วมมือ
2.2.1 บันทึกข้อตกลงความ
ภายในประเทศ
ร่ว มมือทางวิช าการ ระหว่ าง คณะ
สั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ
ค ณ ะ เ ท ค นิ ค ก า ร สั ต ว แ พ ท ย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนาม
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
2.2.2 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการดาเนินงานหน่วยบ่มเพาะ
วิ ส าหกิ จ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาปี
พ.ศ. 2561 ระหว่ า ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวั น ออก ลงนามเมื่ อ วั น ที่ 18
มิถุนายน 2561
2.2.3 บันทึกความเข้าใจว่า
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ โครงการความ
ร่ ว มมื อ ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ร่ ว ม
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
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กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
ผลิตบัณฑิต พรีเมี่ยม ระหว่าง บริษัท
ซี พี ออลล์ จ ากั ด (มหาชน) และ
บริ ษั ท ในกลุ่ ม ฯ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีร าชมงคลตะวั นออก ลง
นามเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561
2 . 2 . 4 บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง
ประสานความร่วมมือกันทางวิชาการ
ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก กับ บริษัท อะ
การ์วูด แพล้นส์ (ไทยแลนด์) จากัด
ลงนามเมื่ อ วั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์
2562
2.2.5 บันทึกข้อตกลงความ
ร่มมือทางวิชาการ โครงการประชุม
วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ด้ า น
คอมพิ ว เตอร์ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น (the
ASEAN
Undergraduate
Conference in Computing (AUC2))
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
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กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ลงนาม
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562
2.2.6 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ร ะ ห ว่ า ง
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวั น ออก กั บ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
วิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH) ลง
นามเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
2.2.7 บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแ ละการจั ดการครั ว
และศิ ล ปะการประกอบอาหาร
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก กับ วิทยาลั ย ดุสิ ต
ธานี พั ท ยา ลงนามเมื่ อ วั น ที่ 18
มิถุนายน 2562
2.2.8 บันทึกข้อตกลงความ
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
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กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
ร่วมมือทางวิชาการโครงการต้นแบบ
เมื อ งปลอดภั ย 6 ดิ จิ ทั ล ประจ าปี
2562 ระหว่างเทศบาลบางพระ กับ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวั น ออก ลงนามเมื่ อ วั น ที่ 25
กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2.2.9 บันทึกข้อตกลงความ
ร่ ว ม มื อ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน คุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ
ชุมชนอย่างยั่งยืน ส าหรับโครงการ
สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ
ธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบ
ลอยน้า (Floating Storage and
Regasification Unit : FSRU) ท่า
เทียบเรือและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไป
ยั ง โรงไฟฟ้ า พระนครใต้ ระหว่ า ง
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
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แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง

กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
ตะวั น ออก กั บ การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย ลงนามเมื่อวันที่ 30
มกราคม 2562
2.3 การจัดกิจกรรม อบรม
ประชุมสัมมนา
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2.3.1 แสดงนิทรรศการวิจัย
แ ล ะ สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ใ น ก า ร
ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า ท า ง วิ ช า ก า ร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ครั้ งที่ 10 และการประชุ ม วิช าการ
นานาชาติ มหาวอทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9
2 . 3 . 2 ก า ร ข อ รั บ ค ว า ม
คุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา :
เทคนิคการยกร่างคาขอยื่นสิทธิบัตร/
อ นุ สิ ท ธิ บั ต ร ผ ล ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออก
2.3.3 การเขี ยนบาทความ
เพื่ อตี พิ ม พ์ เ ผย แพ ร่ ใ นว าร สา ร

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ที่เสนอมหาวิทยาลัย
แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้รับผิดชอบ
จากการดาเนินงาน
ตามแนวทาง
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กาหนดเวลา
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแนวทางการปรับปรุง/
ความสาเร็จ
พัฒนา
จากการดาเนินงานตามแนวทาง
ระดับชาติและนานาชาติ
2.3.4 การใช้งานระบบ
NRMS ระดับผู้ประสานงานคณะและ
ระดับนักวิจัย
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บทที่ 2 ส่วนสาคัญ

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
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มาตรฐานและจานวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
องค์ประกอบ
1. การผลิตบัณฑิต
(5 ตัวบ่งชี)้

2. การวิจัย
(3 ตัวบ่งชี)้

ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ผลลัพธ์)
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
(ปัจจัยนาเข้า)
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(ปัจจัยนาเข้า)
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ)
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ)
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ (กระบวนการ)
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
(ปัจจัยนาเข้า)
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
(ผลลัพธ์)
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (กระบวนการ)

3. การบริการวิชาการ
(1 ตัวบ่งชี)้
4. การทานุบารุง
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม
(กระบวนการ)
(1 ตัวบ่งชี)้
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
(3 ตัวบ่งชี)้
พันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
(กระบวนการ)
5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์
5.1.2 ข้อมูลทางการเงิน
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล
5.1.5 การจัดการความรู้
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (ผลลัพธ์)
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ
(กระบวนการ)
รวมตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน
13 ตัวบ่งชี้
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ผู้กากับดูแล
ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑากานุวงษ์
ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี
ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี

นายศิริชัย สมแสน
นายศิริชัย สมแสน
นางจตุพร อรุณกมลศรี
นางจตุพร อรุณกมลศรี
นางจตุพร อรุณกมลศรี
นางจตุพร อรุณกมลศรี
นางจตุพร อรุณกมลศรี
ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี

ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี
ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑากานุวงษ์

ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน :

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

เกณฑ์คุณภาพ :

0.01-2.00

ระดับคุณภาพน้อย

3.01-4.00

ระดับคุณภาพดี

2.01-3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

4.01-5.00

ระดับคุณภาพดีมาก

สูตรการคานวณ : เท่ากับ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

=

177.86

จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

= 3.23

55

ผลการดาเนินงาน .มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 55 หลักสูตร
จาแนกเป็นระดับปริญญาตรีจานวน 50 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร โดยมีผลการประมิน
ระดับหลักสูตรอยู่ในระดับ พอใช้ โดยมีคะแนนเท่ากับ 3.23 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้.ผลการดาเนินงาน
คณะ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

3.48

ระดับ
คุณภาพ
ดี

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

2.63

ปานกลาง

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง

3.39

ดี

4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน

3.26

ดี

5.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

3.42

ดี

6.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

0

ไม่ผา่ น

7.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

3.27

ดี

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3.33

ดี

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
3.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

3.65

ดี

3.90

ดี

หลักสูตร
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4.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน
5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.35

ระดับ
คุณภาพ
ดี

3.34

ดี

6.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส์
7.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและ
การบริการ
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ใหม่)
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

3.48

ดี

3.09

ดี

2.15

ปานกลาง

3.11

ดี

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล
3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.26

ดี

3.20

ดี

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ใหม่)

3.35

ดี

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโลยีการผลิตสัตว์

3.33

ดี

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
3.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.49

ดี

3.15

ดี

4.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสา
หการ
5.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล
6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

3.27

ดี

3.53

ดี

3.38

ดี

7.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์

3.50

ดี

3.64

ดี

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง

3.60

ดี

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

3.39

ดี

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
1.หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต

3.45

ดี

3.47

ดี

2.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

3.26

ดี

คณะบริหารและเทคโนโลยี 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

3.12

ดี

คณะ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสังคม

หลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คะแนน

หน้า 69

คณะ
สารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
รวม

2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

3.85

ระดับ
คุณภาพ
ดี

3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

3.37

ดี

4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน
5.หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต

3.42

ดี

3.39

ดี

6.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.98

ดี

7.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
8.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย

3.40

ดี

3.65

ดี

9.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.52

ดี

10.หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.49

ดี

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

3.12

ดี

3.09

ดี

1.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม
2.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม
3.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ภายใน
4.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง

3.20

ดี

3.04

ดี

2.81

ปานกลาง

3.41

ดี

5.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

3.42

ดี

หลักสูตร

คะแนน

6.หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงาน
ก่อสร้าง
7.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

0

ไม่ผา่ น

3.54

ดี

8.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

3.03

ดี

1.หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

3.85

ดี

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

3.40

ดี

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

3.66

ดี

177.88/55 = 3.23 คะแนน
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ค่าเฉลี่ย)
3.51
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
RMUTTO1.1-1-01

12 เดือน
(1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62)
ผล
คะแนน
3.23
3.23

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการ
ตารางสรุปคะแนนหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ตำแหน่ง/หน่วยงำนสนับสนุน
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์วรรณ เมณฑากานุวงษ์ รองอธิการบดี
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน 1.นางสาวเพ็ญศิริ โฉมกาย
สานักส่งเสริมวิชาการและงาน

2.นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส

ทะเบียน
สานักงานประกันคุณภาพ (สนับสนุน
ข้อมูล)
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2

อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
40 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้.ข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)

ปีการศึกษา 2561
(1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62)

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจริง
- ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

533
506
27
140.5
26.36

สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
=

จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทั้งหมด
(รวมลาศึกษาต่อ)

X 100

=

140.5 X100 =26.36
533

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

= 26.36 X 5 = 3.30
= ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนน X 5
40
เต็ม 5
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
ร้อยละ 22

12 เดือน
(1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62)
ผล
คะแนน
26.36
3.30

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
RMUTTO 1.2-01-01

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการ
แบบรายงานอาจารย์ประจา

ชื่อ-สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี
นางสาวฐิติมา ขันเดช

ตาแหน่ง/หน่วยงานสนับสนุน

รองอธิการบดี
กองบริหารงานบุคคล
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
ผลการดาเนินงาน :
ในปีการศึกษา 2561 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้.ข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจริง
- ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ปีการศึกษา 2561
(1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62)
533
506
27
438.5
85.5
9
17.73

สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาสถาบันทั้งหมด

X 100 =

94.5
533

X 100 = 17.73

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
X 5 = 17.73 X 5 = 1.48
ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
60
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน
(1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62)



ผล
คะแนน
ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 20 ร้อยละ 17.73
1.48
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการ
RMUTTO 1.3-1-01 แบบรายงานอาจารย์ประจา
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวฐิติมา ขันเดช

ตาแหน่ง

รองอธิการบดี
กองบริหารงานบุคคล
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน : 6 ข้อ ปีการศึกษา 2561 สถาบันได้ดาเนินการดังนี้
 1. จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าปฏิบัติหน้าที่จัดบริการ
ให้คาปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย มีการจัดตารางบริการให้
คาปรึกษา โดยจัดห้องบริการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในแต่ละวิทยาเขต ประกอบด้วย ((RMUTTO 1.4-1-01)
((RMUTTO 1.4-1-02)((RMUTTO 1.4-1-03)
1. ห้องบริการให้คาปรึกษา วิทยาเขตบางพระ ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์และกิจการนักศึกษา โดยมี
ผู้รับผิดชอบ บริการให้คาปรึกษา ประกอบด้วย
1.1 นางสาวนุสรา
หนูกลัด (ผอ.กองพัฒนานักศึกษา : ผู้บริหารกากับดูแล)
1.2 นางสุนิจ
ผลภักดี
1.3 นายอังกูร
กิตติวรกาล
1.4 นางอรพรรณ
เหลาทอง
1.5 นางนงนุช
พรหมประเสริฐ
1.6 นางสาวศิริรัตน์
พึ่งพา
1.7 นางโสรดา
ศรีประสิทธิ์
1.8 นางสาวผกากาญจน์ แจ้งสว่าง
1.9 นายเด็ดเดี่ยว
บุญมา
1.10 นายทวิชากร
ขุนภักดี
ทาหน้าที่จัดบริการให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
ให้บ ริก ารข้อมูลของหน่ว ยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลัก สูต รแหล ่งงานทั้งเต็ม เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาให้บริการ
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
2. ห้ อ งบริ การให้ ค าปรึ ก ษา วิ ทยาเขตจั น ทบุ รี ตั้ ง อยู่ ที่ อาคารพั ฒ นานั กศึ ก ษา วิ ทยาเขตจั นทบุ รี โดยมี
ผู้รับผิดชอบ บริการให้คาปรึกษา ประกอบด้วย
2.1 นายธารงค์
แจงเชื้อ (ผอ.สนง.วิทยาเขตจันทบุรี : ผู้บริหารกากับดูแล)
2.2 นางสาวบุณฑริกา สุมะนา
2.3 นายสมชาย
คุณจันทร์
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2.4 นางสาวอุษณา
ธรรมวิริยะ
2.5 นางสาวภัสนันท์
เกียรติประเสริฐ
2.6 นางสาวจินตนา
คีรีชล
2.7 นางสาวจีรวรรณ
เชื้อแก้ว
ทาหน้าที่จัดบริการให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
ให้บ ริก ารข้อมูลของหน่ว ยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลัก สูต รแหล ่งงานทั้งเต็ม เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาให้บริการ
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
3. ห้องบริการให้คาปรึกษา วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถงาน
พัฒนานักศึกษา โดยมีผู้รับผิดชอบ บริการให้คาปรึกษา ประกอบด้วย
3.1 นางสิริวรรณ
ฉัตรเฉลิมกิจ (ผอ.สนง.วข.จักรพงษภูวนารถ : ผู้กากับดูแล)
3.2 นางสาวรักษ์
ห้วยเรไร
3.3 นางสาวภัทรวดี
ชาติกานนท์
3.4 นางสาวบุษรากรณ์
เดชมา
3.6 นางสาวปาริชาติ
คม
3.7 นายธีรศักดิ์
หนูเมฆ
ทาหน้าที่จัดบริการให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
ให้บ ริก ารข้อมูลของหน่ว ยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลัก สูต รแหล ่งงานทั้งเต็ม เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาสนับสนุนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาให้บริการ
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
4. ห้องบริการให้คาปรึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย ตั้งอยู่ที่ อาคารกิจการนักศึกษา (อาคารไม้) วิทยา
เขตอุเทนถวาย โดยมีผู้รับผิดชอบ บริการให้คาปรึกษา ประกอบด้วย
4.1 นางสาวจิตรา
สวัสดิทัศน์ (ผอ.สนง.วข.อุเทนถวาย : ผู้บริหารกากับดูแล)
4.2 นางอาทิตยา
นิ่มอนงค์
4.3 นายปกาศิต
ฮงทอง
4.4 นางสาวธัญวรัตน์
โพธิ์ศรี
4.5 นางสาวนันทาวดี
แย้มเจริญ
4.6 นางสาววิชุตา
ทองท่าฉาง
ทาหน้าที่จัดบริการให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบันให้บ ริก าร
ข้อมูลของหน่ว ยงานที่ให้บริการกิจ กรรมพิเศษนอกหลัก สูต รแหล ่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาให้บริการข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
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5. บริการด้านทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ติดต่อประสาน และให้ข้อมูลแหล่ง
ทุน การศึกษา โดยในปั จ จุ บั นมีแหล่ งทุน จานวนทั้งสิ้ น 28 แห่ ง ที่มีการติดต่อประสานงาน
ให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วย
- 1. ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
- 2. ทุนมูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล
- 3. ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรศ
- 4. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- 5. ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฎ– พันธุ์ทิพย์
- 6. ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในชุมชนตาบลศรีราชา
- 7. ทุนสโมสรโนตารีกรุงเทพ
- 8. ทุนการศึกษามูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมทย์
- 9. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมป์
- 10.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- 11.ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ
- 12.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
- 13.ทุนชมรมกอล์ฟอุเทนถวาย
- 14.ทุนชมรมกอล์ฟอุเทนถวาย
- 15.ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- 16.ทุนคุณสุทัศน์ – คุณแอนนา ตั้งเทวประสิทธิ์
- 17.ทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
- 18.ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
- 19.ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์
- 20.ทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- 21.ทุนการศึกษาขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (มูลนิธินวฤกษ์)
- 22.ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
- 23.มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
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- 24.ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- 25.ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- 26.ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา
- 27.ทุนการศึกษาช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน
- 28.ทุนการศึกษาของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ในปีการศึกษา 2561 มีผู้ขอรับบริการ จานวน.....3,174.....ราย โดยสามารถแยกหมวดหมู่ได้ดังนี้
1. ด้านทุนการศึกษา การขาดแคลนทุนการศึกษา และทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.)
รวมจานวน....2,076....รายแบ่งเป็น
- บริการให้คาปรึกษา ด้านทุนการศึกษา การขาดแคลนทุนการศึกษา จานวน .....26..... ทุน รวม ...99... ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. /กรอ.) รวม 4 วิทยาเขต จานวน...1,977...ราย
2. ด้านการใช้ชีวิต จิตวิทยา และการเข้าสู่อาชีพจานวน.....339.....ราย
3. ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพจานวน.....215.....ราย
4. ด้านการเรียน จานวน....544...ราย
รายละเอียดรายวิทยาเขต เป็นดังนี้
วิทยาเขตบางพระ
- บริการให้คาปรึกษา ด้านทุนการศึกษา/การขาดแคลนทุนการศึกษา จานวน..8...ทุน รวม...28...ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. /กรอ.) จานวน 984 ราย
- ด้านการใช้ชีวิต จิตวิทยา และการเข้าสู่อาชีพ จานวน 156 ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ จานวน 47 ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านการเรียน จานวน 362 ราย
วิทยาเขตจันทบุรี
- บริการให้คาปรึกษา ด้านทุนการศึกษา การขาดแคลนทุนการศึกษา จานวน 12 ทุน รวม 43 ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. /กรอ.) จานวน 379 ราย
- ด้านการใช้ชีวิต จิตวิทยา และการเข้าสู่อาชีพ จานวน 57 ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านงานพยาบาล จานวน 68 ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านการเรียน จานวน - ราย
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วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
- บริการให้คาปรึกษา ด้านทุนการศึกษา การขาดแคลนทุนการศึกษา จานวน...3...ทุน รวม...7...ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. /กรอ.) จานวน 582 ราย
- ด้านการใช้ชีวิต จิตวิทยา และการเข้าสู่อาชีพ จานวน 84 ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ จานวน 35 ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านการเรียน จานวน 84 ราย
วิทยาเขตอุเทนถวาย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านทุนการศึกษา การขาดแคลนทุนการศึกษา จานวน...3...ทุน รวม...21..ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. /กรอ.) จานวน 32 ราย
- ด้านการใช้ชีวิต จิตวิทยา และการเข้าสู่อาชีพ จานวน 42 ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ จานวน 65 ราย
- บริการให้คาปรึกษา ด้านการเรียน จานวน 98 ราย
นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการให้คาปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ได้แก่
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีการแนะนาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้านวิชาการการลงทะเบียน การ
วางแผนการเรียนตั้งแต่เริ่มต้น-จนจบการศึกษา
ด้านทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมด้านการดูแลสุขภาพและด้าน
อาชีพการวางแผนการทางานในอนาคต ((RMUTTO 1.4-1-04)
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตบางพระ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมังคลอุบล
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตจันทบุรี
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตอุเทนถวาย
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การบริ ก ารข้ อ มู ล การแนะน าการใช้ ชี วิ ต ในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ด้ า นวิ ช าการการ
ลงทะเบียน ด้านการวางแผนการเรียนตั้งแต่เริ่มต้น-จนจบการศึกษา ข้อมูลด้านทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมด้านการ
ดูแลสุขภาพและด้านอาชีพการวางแผนการทางานในอนาคต
2. มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ชมรม TO BE
NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี นายพีรพงศ์ อุบลกาญจน์ เป็นประธาน
ชมรม นางสาววรินรัตน์ วรรณศิลป์ ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ดาเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข
แก้ปัญหา พัฒนา EQ” เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือได้รับคาแนะนาที่ถูกต้องเหมาะสม
และในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายภวัฒ เลิศมุขดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และสาธารณสุข
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จังหวัดชลบุรี มอบรางวัล ชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE (ระดับอุดมศึกษา-อาชีวะศึกษา)
ให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในงานมหกรรมรวมพล
สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี
((RMUTTO 1.4-1-05) ((RMUTTO 1.4-1-06)
3. มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนภาคที่ 4 สานักงานส่งเสริมการลงทุน BOI ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230โทร : 0-3840-4900 โทรสาร : 0-38404997-9 ให้ข้อมูลและความรู้แก่นักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประโยชน์จากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor. (EEC) โดยผู้ประสานงาน คุณคุณคาใจ คาวิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 081-5892068 ((RMUTTO 1.4-1-07)
4. มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จากัด (JOBBKK DOT COM CO.,LTD) บริการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
โดยผู้ประสานงาน คุณวราทร อมรลักษณ์ โทร 095-4153380/086-325-8822 ((RMUTTO 1.4-1-08)
5. มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัทสรรพสาร จากัด (SAPPHAN CO.,LTD) บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยผู้ประสานงาน คุณกวี อุรัสยะนันทน์
โทร 081-927-6004 ((RMUTTO 1.4-1-09)
6. มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ ป จากัด (Central Restaurants Group CO.,LTD)
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดย
ผู้ประสานงาน คุณสนนท์เดช คาคลัง โทร 084-7646-140 ((RMUTTO 1.4-1-10)
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดาเนิน กิจกรรมร่วมกัน การสร้างและพัฒนาเครือข่าย บริการ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา
ร่ ว มทั้ง จั ดกิจ กรรมร่ ว มกัน เพื่ อเป็ น ข้อมูล ในการแนะแนวการเข้าสู่ อาชีพ แก่นั กศึกษา โดยในปัจ จุบัน มี
เครือข่ายร่วมกิจกรรม จานวน 33 บริษัท
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย บริการข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา ทั้ง 4 วิทยาเขต (วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย) ดังนี้ (RMUTTO 1.4-2-01)
1. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษาจัดบริการภายในหน่วยงาน ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์
และกิจการนักศึกษา จัดบริการบริการข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
- บอร์ดนิทรรศการด้านหน้าห้อง
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- หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน
- ลงข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เวปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก -http://www.rmutto.ac.th
- เวปไซต์กองพัฒนานักศึกษา -http://student.rmutto.ac.th
2. แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ วิทยาเขตจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ อาคารพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี
จัดบริการบริการข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอก
เวลาแก่นักศึกษา ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
- บอร์ดนิทรรศการด้านหน้าห้อง
- หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน
- ลงข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เวปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก -http://www.rmutto.ac.th
- เวปไซต์วิทยาเขตจันทบุรี -http://www.chan.rmutto.ac.th/
3. แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
จัดบริการบริการข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอก
เวลาแก่นักศึกษา ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
- บอร์ดนิทรรศการด้านหน้าห้อง
- หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน
- ลงข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เวปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก -http://www.rmutto.ac.th
- เวปไซต์วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ - www.cpc.ac.th
- เว็บไซต์แผนกแนะแนว - http://www.cpc.ac.th/guidance
4. แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ วิทยาเขตอุเทนถวาย ตั้งอยู่ที่ อาคารกิจการนักศึกษา (อาคารไม้) วิทยา
เขตอุเทนถวาย จัดบริการบริการข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา ผ่านสื่อต่างๆ เช่น
- บอร์ดนิทรรศการด้านหน้าห้อง
- หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน
- ลงข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เวปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก -http://www.rmutto.ac.th
- เว็บไซต์วิทยาเขตอุเทนถวาย - https://sites.google.com/site/rmuttouthencampus/home
5. มีการจัดทาคู่มือนักศึกษา มอบให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาช่องทาง บริการข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา
6. การบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (RMUTTO 1.4-3-06)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน้า 82

เวปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก -http://www.rmutto.ac.th
เวปไซต์กองพัฒนานักศึกษา -http://student.rmutto.ac.th
เวปไซต์วิทยาเขตจันทบุรี -http://www.chan.rmutto.ac.th/
เวปไซต์วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ - www.cpc.ac.th
เว็บไซต์แผนกแนะแนว - http://www.cpc.ac.th/guidance
เว็บไซต์วิทยาเขตอุเทนถวาย - https://sites.google.com/site/rmuttouthencampus/home
7. และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ.ชลบุรี
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- สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 2 จังหวัดชลบุรี
- สานักงานศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนภาคที่ 4 สานักงานส่งเสริมการลงทุน BOI
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
8. มหาวิทยาลัย ติดต่อประสาน และให้ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา โดยในปัจจุบันมีแหล่งทุนจานวนทั้งสิ้น 28
แห่ง ที่มีการติดต่อประสานงาน ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วย
- 1. ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
- 2. ทุนมูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุสล
- 3. ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สามทศวรรศ
- 4. ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- 5. ทุนการศึกษามูลนิธิจุมภฎ– พันธุ์ทิพย์
- 6. ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในชุมชนตาบลศรีราชา
- 7. ทุนสโมสรโนตารีกรุงเทพ
- 8. ทุนการศึกษามูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมทย์
- 9. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมป์
- 10.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- 11.ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ
- 12.ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
- 13.ทุนชมรมกอล์ฟอุเทนถวาย
- 14.ทุนชมรมกอล์ฟอุเทนถวาย
- 15.ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- 16.ทุนคุณสุทัศน์ – คุณแอนนา ตั้งเทวประสิทธิ์
- 17.ทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
- 18.ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
- 19.ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์
- 20.ทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- 21.ทุนการศึกษาขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (มูลนิธินวฤกษ์)
- 22.ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
- 23.มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
- 24.ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- 25.ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
- 26.ทุนการศึกษาสาหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา
- 27.ทุนการศึกษาช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน
- 28.ทุนการศึกษาของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน้า 84

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ทั้ง 4 วิทยาเขต
(วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย) ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561การบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ในการ
เตรีย มความพร้ อมในการทางานในสถานประกอบการณ์ และหั วข้อการพัฒ นาจากโลกการศึกษาสู่โลกการ
ทางาน เตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
- กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ วิทยาเขตบางพระ
- กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศวิทยาเขตจันทบุรี
- กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
- กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศวิทยาเขตอุเทนถวาย
โดยมีก ารบรรยายให้ ความรู้ แ ละประสบการณ์ใ นการเตรี ยมความพร้อ มในการท างานในสถาน
ประกอบการณ์ และความรู้การพัฒนาจากโลกการศึกษาสู่โลกการทางาน เตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษา กิจกรรมเช่น
1.1 กิจกรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ ในการทางาน
1.2 กิจกรรม เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากล
1.3 กิจกรรม ความสาคัญของคอมพิวเตอร์และ IT ในการทางานในอนาคต
1.4 กิจกรรม การพัฒนาการนาเสนองาน/ผลงาน เพื่อความสาเร็จขององค์กร
2. มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จากัด : JOB TOP GUN จัดการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่อาชีพให้แก่นักศึกษา หัวข้อเรื่อง แนะแนวความรู้สู่อาชีพ แนวทางการเตรียมความพร้อม เทคนิคใน
การไปสมัครงาน การเตรียมความพร้อมและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน และการจัดทาประวัติส่วนตัว(Resume)
เพื่อการสมัครงาน (RMUTTO 1.4-3-01)(RMUTTO 1.4-3-02)(RMUTTO 1.4-3-03)
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
แบบประเมิน ที่ ใช้ผ่ านการตรวจสอบคุ ณภาพของแบบสอบถามและข้ อเสนอแนะของผู้ เ ชี่ยวชาญเพื่อ นาไป
ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์จากทั้ง 4 วิทยาเขต รวมด้วย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค (วข.บางพระ)
- สัตวแพทย์หญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา สนั่นเมือง(วข.บางพระ)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณาธิป จิระสัญญาณสกุล(วข.จักรพงษภูวนารถ)
- ดร.บุณฑริกา สุมะนา (วิทยาเขตจันทบุรี)
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- ดร.ปกาศิต ฮงทอง (วข.อุเทนถวาย)
การประเมิน คุณภาพของการจั ดกิจกรรมและการจั ดบริการ เป็น จากการเก็บข้อมูล จากทั้ง 4 วิทยาเขต
(วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย) ผลการประเมินเป็นดังนี้
1. ผลการประเมินการจัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาภายในสถาบัน
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21(RMUTTO 1.4-4-01)
2. ผลการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.86 (RMUTTO 1.4-4-02)
3. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ระดับ
คะแนน เฉลี่ย 3.92(RMUTTO 1.4-4-03)
 5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
จากผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการจาก ข้อ 4 พบว่า คะแนนการประเมินทั้ง 3 ข้อ
มากกว่า 3.51 แต่อย่างไรก็ตามได้นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้ (RMUTTO 1.4-5-01)
วิทยาเขตบางพระ
1. การปรับปรุง พัฒนา การจัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
ภายในสถาบัน
- ควรปรับปรุงห้องบริการให้คาปรึกษา จัดตารางการบริการและดูแลห้องให้เรียบร้อย อานวยความ
สะดวก น่าใช้บริการ และเพิ่มบุคลากรในการให้คาปรึกษา
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เช่น โซเชียลมีเดีย facebook/ Line / เวบไซต์มหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงห้องให้บริการด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา
- ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของผู้ขอกู้ยืม กยศ. ให้นักศึกษาทราบโดยทั่วถึง
- เร่งรัดและประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาส่งแบบขอกู้ กยศ. และติดต่อยืนยันและส่งสัญญาตามระยะเวลา
ที่กาหนด
2. การปรับปรุง พัฒนา การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
- จัดตารางบุคลากรให้บริการนักศึกษาในช่วงเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
- การปรับปรุงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและการศึกษาต่อ บริเวณด้านหน้ากองพัฒนา
นักศึกษา และงานพัฒนานักศึกษา 4 วิทยาเขต
- เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ จานวน 3 แห่ง เพื่อให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
1. บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จากัด (JOBBKK DOT COM CO.,LTD)
2. บริษัทสรรพสาร จากัด (SAPPHAN CO.,LTD)
3. บริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จากัด (Central Restaurants Group CO.,LTD)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน้า 86

-เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เช่น เช่น โซเชียลมีเดีย facebook/ Line / เวบไซต์มหาวิทยาลัย
-พัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการให้บริการนักศึกษา โดยจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการพัฒนา
บุคลากรให้มี Service mind
3. การปรับปรุง พัฒนา การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
- เพิ่มอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการแก่นักศึกษา ในการสืบค้นข้อมูล จานวน 2
เครื่อง ด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา
- การปรับปรุงการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและการศึกษาต่อ บริเวณด้านหน้ากองพัฒนา
นักศึกษา และงานพัฒนานักศึกษา 4 วิทยาเขต
- เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เช่น เช่น โซเชียลมีเดีย facebook/ Line / เวบไซต์
มหาวิทยาลัย
วิทยาเขตจันทบุรี
- การปรับปรุงห้องงานพัฒนานักศึกษา จัดบริการเป็นสัดส่วนมากขึ้น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
เหมาะสมและน่าสนใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเช่น เช่น โซเชียลมีเดีย facebook/ Line / เวบไซต์
- ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ในการให้บริการงานด้านพยาบาล (ปฐมพยาบาลเบื้องต้น) เพื่อ
ขอใช้ในงบประมาณปี 2563
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
-การปรับปรุงห้องงานพัฒนานักศึกษา จัดบริการเป็นสัดส่วนมากขึ้น และวางแผนย้ายส่วนงานพัฒนา
นักศึกษา มารวมกันที่อาคารใหม่
-ปรับปรุงห้องบริการให้คาปรึกษา
-ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเช่น เช่น โซเชียลมีเดีย facebook/ Line / เวบไซต์
วิทยาเขตอุเทนถวาย
- การปรับปรุงห้องงานพัฒนานักศึกษา จัดบริการเป็นสัดส่วนมากขึ้น การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
เหมาะสมและน่าสนใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเช่น เช่น โซเชียลมีเดีย facebook/ Line /
เวบไซต์
- ปรับปรุงห้องบริการให้คาปรึกษา
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดทาเวปไซต์มหาวิทยาลัย(http://www.rmutto.ac.th )
ประชาสั มพัน ธ์ให้ ข้อมู ล และความรู้ ที่เป็ นประโยชน์แ ก่ศิษ ย์เก่ า โดยผ่ านสื่ อ บอร์ด ประชาสั มพัน ธ์และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถคลิ๊กเข้าสู่ข้อมูลได้ที่ หัวข้อ ข้อมูลข่าวสารบริการศึษย์เก่า ประกอบด้วยข้อมูล
1.1 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ตาแหน่งงานว่าง
1.2 ข้อมูลความรู้ บทความทางวิชาการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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โดยแจ้งให้ศิษย์เก่าได้ทราบ เช่น ประชาสัมพันธ์ในงานประชุมศิษย์เก่า งานปัจฉิมนิเทศ และผ่านทางเพจ
เฟชบุ๊คมหาวิทยาลัยเฟชบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า กลุ่มไลน์ศิษย์เก่า เป็นต้น
เวปไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก -http://www.rmutto.ac.th
เวปไซต์กองพัฒนานักศึกษา -http://student.rmutto.ac.th
เวปไซต์วิทยาเขตจันทบุรี -http://www.chan.rmutto.ac.th/
เวปไซต์วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ - www.cpc.ac.th
เว็บไซต์แผนกแนะแนว - http://www.cpc.ac.th/guidance
เว็บไซต์วิทยาเขตอุเทนถวาย - https://sites.google.com/site/rmuttouthencampus/home
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2. มหาวิทยาลัย ร่วมจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และสนับสนุนวิทยาเขต
จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าประจาวิทยาเขต เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อประสานงานระหว่างศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
- สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
- สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตจันทบุรี
- สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตอุเทนถวาย
มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้ทั้ง 4 วิทยาเขตจัดกิจกรรม เพื่อความมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันกับศิษย์เก่า และให้
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ แก่ศิษย์เก่า ทั้ง 4 วิทยาเขตดังนี้
3. งานเกษตรบางพระแฟร์ 2561 วิทยาเขตบางพระจัดขึ้นวันที่ 1 – 9ธันวาคม2561 มีการออกร้านนิทรรศการ
ศิษย์เก่า มีการประชาสัมพันธ์ ให้ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่โดดเด่น
ผลงานเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร และมีบูธจาหน่ายผลผลิต ของศิษย์เก่าร่วมงาน
ด้วย (RMUTTO 1.4-6-01)
4. งานสมาคมศิษย์เก่าบางพระ วิทยาเขตบางพระ นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพี
เอฟ และนายกสมาคมศิษย์เก่าบางพระ บรรยายให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า หัวข้อ ประสบการณ์การบริหารจัดการ
บริษัท ซีพีเอฟ และมอบการสนับสนุนโรงเรือนอนุบาลกุ้งเพื่อการศึกษา จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
มูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก (RMUTTO 1.4-6-02)
5. งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วิทยาเขตจันทบุรี จัดขึ้นวันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีการออกร้าน
นิทรรศการศิษย์เก่าเกษตรกระทิง (ปัจจุบันสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตจันทบุรี) มีการประชาสัมพันธ์ ให้ศิษย์เก่า
และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่โดดเด่น ผลงานเทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการแปรรูปเพิ่ม
มูลค่าพืชผลทางการเกษตร และมีบูธจาหน่ายผลผลิต ของศิษย์เก่าร่วมงานด้วย (RMUTTO 1.4-6-03)
6. งานวันเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ วข.จักรพงษภูวนารถ จัดขึ้นวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 โดยวันที่ 13
มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันสาคัญของลูกเจ้าฟ้าจักรพงษ์ทุกคน (ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน) เพื่อเป็นการระลึกถึง
สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ จัดพิธีบวงสรวงและวาง
พวงมาลา เพื่อแสดงความเคารพและราลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้บาเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง มีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน และมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าด้วย(RMUTTO 1.4-6-04)
7.งานวัน Blue day วิทยาเขตอุเทนถวายจัดขึ้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562ถือเป็นวันสาคัญของศิษย์เก่าวิทยา
เขตอุเทนถวาย มีการทาบุญ-ตักบาตรร่วมกัน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ การจัดนิทรรศการด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของวิทยาเขตอุเทนถวาย ร่วมกับ
บริษัทเอกชน และศิษย์เก่า เช่นนวตกรรมการก่อสร้างโดยใช้อิฐมวลเบา และมีการแสดงคอนเสิร์ต จากศิษย์เก่า
คุณแอ๊ด คาราบาว และคุณมอส ปฏิภาณ โดยมีศิษย์เก่าสนใจเข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก (RMUTTO 1.4-6-05)
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7.1อบรมเคล็ดลับจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง “อุเทนถวาย” ให้สอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของสภาวิศวกร
คุณอนันท์ธนสิฐ ชวพันธ์โสภณ ศิษย์เก่าอุเทนถวาย รุ่น 54 และ ปริญญาตรีภาคสมทบ อุเทนถวายสอบได้
ลาดับที่ 1 ทั้ง วิชาพื้นฐานวิศวกรรม และคุณสรนัฐ พัวรักษา ศิษย์เก่า ปริญญาตรีภาคสมทบ อุเทนถวาย รุ่น 82
สอบขอรับ ใบประกอบวิชาชีพ (กว.) จากสภาวิศวกร โดยสอบได้ คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก วิชาพื้นฐาน
วิศวกรรมทั้งสองท่านมาให้คาแนะนานักศึกษารุ่นน้องในการเตรียมตัวเพื่อสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพเพื่อให้
จบไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพต่อไป(RMUTTO 1.4-6-06)
7.2อบรมแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คุณประสงค์ นรจิตร์ และ ผศ.ดร.
สุรินทร์ กิตติธรกูล อนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิ กสัมพันธ์สภาวิศวกรพร้อมทีมงานมาให้คาแนะนาเรื่อ ง
“แนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ”ให้กับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาอุ
เทนถวายณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคาร 7 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุ
เทนถวาย(RMUTTO 1.4-6-07)(RMUTTO 1.4-6-08)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6ข้อ

12 เดือน
(1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62)
ผล
คะแนน
6 ข้อ
5

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน

หลักฐาน

RMUTTO 1.4-1-01

คาสั่ง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าปฏิบัติหน้าที่ในกองพัฒนานักศึกษา
คาสั่ง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าปฏิบัติหน้าที่จัดบริการให้คาปรึกษา
แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

RMUTTO 1.4-1-02

ตารางให้คาปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา

RMUTTO 1.4-1-03

ภาพถ่ายห้องบริการให้คาปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา

RMUTTO 1.4-1-04

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

RMUTTO 1.4-1-05

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ชุด 1)

RMUTTO 1.4-1-06

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ชุด 2)
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รหัสหลักฐาน

หลักฐาน

RMUTTO 1.4-1-07

ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนภาคที่ 4
สานักงานส่งเสริมการลงทุน BOI

RMUTTO 1.4-1-08

ความร่วมมือกับบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม (JOBBKK DOT COM CO.,LTD)

RMUTTO 1.4-1-09

ความร่วมมือกับบริษัทสรรพสาร จากัด (SAPPHAN CO.,LTD)

RMUTTO 1.4-1-10

ความร่วมมือบริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (Central Restaurants Group CO.,LTD)

RMUTTO 1.4-2-01

กองพัฒนานักศึกษาจัดบริการภายในหน่วยงาน และจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ผ่าน
งานต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา และสร้างความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา
ร่วมกันทั้ง 4 วิทยาเขต

RMUTTO 1.4-2-02

ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนภาคที่ 4
สานักงานส่งเสริมการลงทุน BOI

RMUTTO 1.4-2-03

ความร่วมมือกับบริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม (JOBBKK DOT COM CO.,LTD)

RMUTTO 1.4-2-04

ความร่วมมือกับบริษัทสรรพสาร จากัด (SAPPHAN CO.,LTD)

RMUTTO 1.4-2-05

ความร่วมมือบริษัทเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (Central Restaurants Group CO.,LTD)

RMUTTO 1.4-2-06 การบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
RMUTTO 1.4-3-01 โครงการตลาดนัดอาชีพ RMUTTO Job Fair 2019
RMUTTO 1.4-3-02 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการทางานพาร์ทไทม์ (Part Time) สาหรับนักศึกษา
RMUTTO 1.4-3-03 ร่วมกับบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จากัด : JOB TOP GUN จัดการบรรยายเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่อาชีพให้แก่นักศึกษา
RMUTTO 1.4-4-01 สรุปผลการประเมินการจัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษา
RMUTTO 1.4-4-02 สรุปผลการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
RMUTTO 1.4-4-03 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
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รหัสหลักฐาน

หลักฐาน

RMUTTO 1.4-5-01

รายงานการประชุม การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ

RMUTTO 1.4-6-01

งานเกษตรบางพระแฟร์ 2561

RMUTTO 1.4-6-02

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ตะวันออก : บรรยายให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า หัวข้อ ประสบการณ์การ
บริหารจัดการบริษัท ซีพีเอฟ และมอบการสนับสนุนโรงเรือนอนุบาลกุ้งเพื่อการศึกษา จาก
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด มูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

RMUTTO 1.4-6-03

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตจันทบุรี : งานราชมงคลรักเหลืองจันทร์ วิทยาเขตจันทบุรี

RMUTTO 1.4-6-04

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ : งานวันเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ
วข.จักรพงภูวนารถ

RMUTTO 1.4-6-05

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตอุเทนถวาย : งาน Blue day วิทยาเขตอุเทนถวาย

RMUTTO 1.4-6-06 อบรมเคล็ดลับจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง “อุเทนถวาย” ให้สอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ
สภาวิศวกร
RMUTTO 1.4-6-07 การอบรมแนวทางการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
RMUTTO 1.4-6-08 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ แก่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน

ชื่อ

นายศิริชัย สมแสน

ตาแหน่ง/หน่วยงานสนับสนุน

รองอธิการบดี

1.นางรัตนกร รอดรัตน์
กองพัฒนานักศึกษา/
2.นายเด็ดเดี่ยว บุญมา
3.หัวหน้าแผนกแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ วข.จักรพงษภูวนารถ
4.หัวหน้าแผนกแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ วข.จันทบุรี
5.หัวหน้าแผนกแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ วข.อุเทนถวาย
6.นางสาวงามจิต อินทวงศ์
สานักงานศิลปวัฒนธรรม
7.นายวรวุฒิ ตะนุมงคล
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
5 ข้อ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน : 6 ข้อ ในปีการศึกษา 2561 สถาบันมีการดาเนินการดังนี้
 1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2561 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวัน ออก โดยผ่านกระบวนการซึ่งมี รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ ายกิจการ
นั ก ศึ ก ษา 10 คณะ ผู้ อ านวยการกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา หั ว หน้ า งานกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา 10 คณะ มีส่วนร่วมของผู้นานัก ศึกษา
ในการวิเคราะห์และระดมสมอง ในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามขั้นตอนดังนี้
1.1 จั ด ท าค าเสนอของบประมาณประจ าปี เสนอต่อ คณะกรรมการวิ เ คราะห์ งบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติงบประมาณในการดาเนินงาน
1.2 เมื่อได้รับงบประมาณ จัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 (RMUTTO1.51- 01) และดาเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.3 กากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561 รอบ 3 เดือน เพื่อนาข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการเป้นแนวทางการแก้ไขปัญหา นามาปรับปรุงการ
จัดกิจกรรม รอบ 12 เดือน ต่อไป
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

กองพัฒนานักศึกษา แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก คาสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เพื่อกากับและส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการ
โดย องค์การนักศึกษา ครบ 5 ประเภท จานวน 15 โครงการ ดังนี้
1.กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน ได้แก่
- โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 14-15
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (RMUTTO1.5-2-01)
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- โครงการอบรมเรื่องระบบกลไกงานกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 29-30
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมตะวันฉาย อาคารอเนกประสงค์และกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (RMUTTO1.5-2-02)
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ
หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (RMUTTO1.5-2-03)
- โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้นักศึกษา ONE RMUTTO IDENTITY AND UNIQUENESS
2019 (RMUTTO1.5-2-04)
- โครงการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 9
ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 1-3 มิถุนายน 2562 ณ สวนธรรม จังหวัดปทุมธานี (RMUTTO1.5-2-05)
- โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2561 ดาเนินการจัดโครงการ
วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรมอ่าวนางแลนมาร์ค และหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่
(RMUTTO1.5-2-06)
- โครงการกีฬาและนันทนาการ เครือข่าย 9 มทร. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” ดาเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม (RMUTTO1.5-2-07)
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่
- โครงการจั ดการแข่งขัน กีฬาภายใน “พะยอมเกมส์ ” ครั้งที่ 13 ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 20 – 24
พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (RMUTTO1.5-2-08)
- โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ดาเนินโครงการ รอบคัดเลือก ระหว่าง
วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2561 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 11-20
มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (RMUTTO1.5-2-09)
- โครงการข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ดาเนินการจัด
โครงการระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม (RMUTTO1.5-2-10)
- โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 (ดาเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่24-31พฤษภาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี (RMUTTO1.5-2-11)
- โครงการ RMUTTO SPORT CONTEST 2018 ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (RMUTTO1.5-2-12)
- โครงการกีฬาและนันทนาการ เครือข่าย 9 มทร. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” ดาเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม (RMUTTO1.5-2-07)
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3.กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่
- โครงการองค์การนักศึกษา ร่วมใจอาสาพัฒนา ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (RMUTTO1.5-2-13)
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่
- โครงการนักศึกษาสัมพันธ์ ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (RMUTTO1.5-2-14)
- โครงการไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562 ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี (RMUTTO1.5-2-15)
5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
- โครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2561 ดาเนินการจัดโครงการ
วันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรมอ่าวนางแลนมาร์ค และหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่
- โครงการไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562 ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาได้ จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา โดย
ดาเนิ น การจั ดกิจ กรรม โครงการสั มมนาเชิง ปฏิบัติการ “การบริห ารโครงการและการเขียนโครงการตาม
หลักประกันคุณภาพการศึกษา”( RMUTTO1.5-3-01) เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับ PDCA
และหลักการประกันคุณภาพกับผู้นานักศึกษา สาหรับนักศึกษาที่เป็นตัวแทนสโมสรนักศึกษา 10 คณะ องค์การ
นักศึกษา และสภานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการและสามารถนาไปใช้ในการทางานที่ได้รับ
มอบหมายหรือร่วมจัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ทางกองพัฒนานักศึกษาได้ติดตามผลความรู้ความเข้าใจ
ของการนา กระบวนการ PDCA และหลักการประกันคุณภาพกับผู้นานักศึกษา จากรายงานผลการดาเนิน
โครงการของหน่วยงานต่างๆ
 4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยกองพัฒนานักศึกษาดาเนินการประเมินผลความสาเร็จของ
กิจกรรมโดยนาข้อเสนอแนะในการดาเนินงานและนาผลการประเมินในปี 2561 มาปรับปรุงแก้ไข ในการดาเนิน
กิจกรรมในครั้งต่อไป และใช้วิธีการติดตามผลโดยการใช้การประเมินแบบเรตติ้งสเกล ซึ่งโครงการทั้งหมดของ
กองพัฒนานักศึกษา จานวน 8 โครงการ และโครงการขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา จานวน 8
โครงการ (RMUTTO1.5-4-01)
 5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาและคณะได้ร่วมกันประเมินความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในภาพรวม และ
มอบหมายให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการเพื่อสื่อสารถ่ายทอดให้นักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมด้วย และนามาวัดวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงานและวัตถุประสงค์ของแผน โดยได้จัดทาเป็นรายงานสรุปผลการจัดโครงการและสรุปการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งไม่เป็นไปปตามตัวชีวัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงนาผล
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การปรับปรุงแก้ไขมาใช้ได้ไม่ครบตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนานักศึกษา(RMUTTO
1.5-5-01)
 6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษาได้นาผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุมการจัดทาแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นผลให้มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรม เช่น การมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมของนักศึกษาและการจัดทาแผนการดาเนินกิจกรรม และการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและตอบ
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (RMUTTO1.5-6-01)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)

6 ข้อ

12 เดือน
(1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62)
ผล

คะแนน

6 ข้อ

5

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการ
RMUTTO1.5-1-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปี
การศึกษา 2561
RMUTTO1.5-2-01 สรุปผลการดาเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์
ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก
RMUTTO1.5-2-02 สรุปผลการดาเนินโครงการอบรมเรื่องระบบกลไกงานกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมตะวันฉาย อาคาร
อเนกประสงค์และกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
RMUTTO1.5-2-03 สรุปผลการดาเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ดาเนินการจัด
โครงการวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก จังหวัดชลบุรี
RMUTTO1.5-2-04 สรุปผลการดาเนินโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้นักศึกษา ONE RMUTTO
IDENTITY AND UNIQUENESS 2019
RMUTTO1.5-2-05 สรุปผลการดาเนินโครงการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา 9 ราชมงคล
แห่งประเทศไทย (9R) ครั้งที่ 9 ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 1-3 มิถุนายน 2562 ณ สวนธรรม
จังหวัดปทุมธานี
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รหัสหลักฐาน
รายการ
RMUTTO1.5-2-06 สรุปผลการดาเนินโครงการ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11 ประจาปี
การศึกษา 2561 ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ลาน
กิจกรรมอ่าวนางแลนมาร์ค และหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่
RMUTTO1.5-2-07 สรุปผลการดาเนินโครงการกีฬาและนันทนาการ เครือข่าย 9 มทร. ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” ดาเนินการ
จัดโครงการระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม
RMUTTO1.5-2-08 สรุปผลการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “พะยอมเกมส์” ครั้งที่ 13 ดาเนินการจัด
โครงการวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จังหวัดชลบุรี
RMUTTO1.5-2-09 สรุปผลการดาเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ดาเนิน
โครงการ รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2561 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ จังหวัด
นครปฐม รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
RMUTTO1.5-2-10 สรุปผลการดาเนินโครงการข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศ
ไทย ครัง้ ที่ 35 ดาเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มทร.
รัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
RMUTTO1.5-2-11 สรุปผลการดาเนินโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 (ดาเนินการจัด
โครงการระหว่างวันที่24-31พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์
ธานี
RMUTTO1.5-2-12 สรุปผลการดาเนินโครงการ RMUTTO SPORT CONTEST 2018 ดาเนินการจัดโครงการวันที่
23 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
RMUTTO1.5-2-13 สรุปผลการดาเนินโครงการองค์การนักศึกษา ร่วมใจอาสาพัฒนา ดาเนินการจัดโครงการวันที่
27 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
RMUTTO1.5-2-14 สรุปผลการดาเนินโครงการนักศึกษาสัมพันธ์ ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
RMUTTO1.5-2-15 สรุปผลการดาเนินโครงการไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562 ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 4
กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
RMUTTO1.5-3-01 สรุปผลการดาเนินโครงการอบรมเรื่องระบบกลไกงานกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
ดาเนินการจัดโครงการวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมตะวันฉาย อาคาร
อเนกประสงค์และกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
RMUTTO1.5-3-02 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 9 มทร.
RMUTTO1.5-4-01 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม และผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผน ประจาปี
การศึกษา 2561
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รหัสหลักฐาน
รายการ
RMUTTO1.5-4-02 แบบประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการจัดกิจกรรมนักศึกษา (กอง
พัฒนานักศึกษา)
RMUTTO1.5-4-03 แบบประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการจัดกิจกรรมนักศึกษา
(องค์การนักศึกษา)
RMUTTO1.5-5-01 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
RMUTTO1.5-5-02 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ขององค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
RMUTTO1.5-6-01 สรุปรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
RMUTTO1.5-6-02 สรุปรายงานผลการประเมินมาปรับปรุงจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน

ชื่อ
นายศิริชัย สมแสน

1.นางโสรดา ศรีประสิทธิ์
2.นางสาวผกากาญจน์ แจ้งสว่าง
3.นางสาวงามจิต อินทวงศ์
4.นายวรวุฒิ ตะนุมงคล

ตาแหน่ง/หน่วยงานสนับสนุน

รองอธิการบดี
กองพัฒนานักศึกษา
สานักงานศิลปวัฒนธรรม
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน : 6 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ

ปีการศึกษา 2561 สถาบันได้ดาเนินการดังนี้

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยมีการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใ นการ
บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
1. กาหนดผู้ รั บ ผิ ดชอบดูแลงานวิจั ย อย่างชัดเจน ปรากฏตามโครงการสร้างการแบ่ง ส่ ว นราชการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (RMUTTO 2.1.-1-1)
2. มีข้อมูลครอบคลุมข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://ird.rmutto.ac.th) เช่น
(1)ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (2) ข้อมูลด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยทั้งผลงานปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา (3) สิ่งอานวยความ
สะดวกในด้านการเขียนข้อเสนอขอโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย การเบิกจ่าย (4) ข้อมูลด้านแหล่ง
ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจน ข้อมูลการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมถึง ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่นักวิจัย (6) ข้อมูล
การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (RMUTTO 2.1.-1-2) และปัจจุบันกาลังพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาใหม่ เพื่อครอบคลุมข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง
3. มีฐานข้อมูลระบบสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ผ่านเว็ บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (http://arit.rmutto.ac.th/index.php?menu=edatabase) เช่น ฐานข้อมูล Thailis ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (REFERENCE
DATABASE) ฐานข้อมูล WEB OF SCIENCE ฐานข้อมูล AMERICAN CHEMICAL SOCIETY JOURNAL
(ACS) ฐานข้อมูล SCIENCEDIRECT ฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT ฐานข้อมูล H.W. WILSON
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI) เป็นต้น (RMUTTO 2.1.-1-3)
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4. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย แห่ ง ชาติ (NRMS) เพื่ อ ใช้ ก ารบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล งานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยในงบประมาณปกติและงบประมาณภายนอก (https://www.nrms.go.th/) (RMUTTO
2.1.-1-4)
ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกันพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่มีอยู่เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้น
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
ในปี 2561 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยเน้นการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีข้อกัดด้านพื้นที่ ในประเด็นต่อไปนี้
1) ด้านห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภท ซึ่งเป็นไปตามจุดเน้น
ของแต่ละคณะ โดยแยกตามคณะและแยกตามวิทยาเขต อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละคณะ และ
อยู่ภายใต้การใช้ทรัพยากรร่วมกันตามข้อมูลเล่มรายงานวิจัยที่แล้วเสร็จ ดังนี้ (RMUTTO 2.1-2-1)
- ห้องปฏิบัติการ 21 จานวน
1.

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

บ่อบาบัดน้าทะเล
บ่อดิน และ บ่อพักน้า
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
แปลงวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
โรงเรือนอนุบาลสัตว์ทะเล
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โรคและคุณภาพน้า
โรงเรือนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ อาคารสถาบันบัวราชมงคล
ห้องปฏิบัติการคณะ
แปลงสาธิตปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคณะ
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21.

โรงพยาบาลสัตว์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
ห้องแล็ปวิศวกรรมเคมี
ห้องแล็ปวิศวกรรมโยธา
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- เครื่องมือวิจัย จานวน 23 เครื่อง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

15
16
17
18
19
20
21
22
23

คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

เครื่องปั่นหมุนเหวี่ยง
เครื่องดูดจ่ายสารขนาดเล็ก
เครื่อง PCR
กล้องจุลทรรศน์
เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง
เครื่องวัดความชื้นแบบอินฟาเรด
เครื่องวัดค่าปริมาณน้าอิสระ
เครื่องวัดค่าสี
เครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด
เครื่องปั่นโฮโมจิไนซ์เซอร์
เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
เครื่องปั่นผสม (Blender)
เครื่องเขย่า (Sonicate)
เครื่องบีบอัดไฮโดรลิค (Hydraulic)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสังคม

เครื่องอัดกระแทกแบบไฮดรอลิก
เครื่องทดสอบกาลังอัด
ตู้ดูดความชื้น
เครื่องผสมซีเมนต์
กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องสว่าง
เครื่องมือ Nanodrop
เครื่อง PCR โดยใช้ไพรเมอร์
เครื่อง UV transluminator
กล้องถ่ายวีดีทัศน์
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2) มีการแสดงผลงานวิจัยบริเวณหน้าห้องสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สามารถสืบค้นงานวิจัยปีที่
ผ่านมาได้ และมหาวิทยาลัยมีห้องสมุดบริการและเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย ซึ่งนักวิจัย
สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ รวมทั้งมีเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับแหล่งสารสนเทศของหน่วยงานอื่นๆ
เช่น มีแหล่งเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูล ThaiLis เป็นต้น โดยห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนั้น จะอยู่ภายใต้
การรับผิดชอบดูแลของสานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ทั้งนี้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปยังห้องสมุดของวิท ยาเขตทั้ง 4 วิทยาเขต เพื่อจัดแสดง
ผลงานในห้องสมุดแต่ล ะวิทยาเขต โดยวิทยาเขตบางพระ ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้น 3 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ตั้งอยู่ที่ห้องสมุดวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุ
เทนถวาย ตั้งอยู่ที่ห้องสมุดวิทยาเขตอุเทนถวาย (งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) และวิทยา
เขตจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ห้องสมุดวิทยาเขตอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 ชั้นวางหนังสือ
ที่ 44 (RMUTTO 2.1-2-2)
3) มีระบบสารสนเทศเพื่อการอานวยความสะดวกให้แก่นักวิจัย ดังนี้
- ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิจัย มีหลายช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทางสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์กลุ่มงานวิจัย เฟสบุคกลุ่มงานวิจัย ทางโทรศัพท์ เป็นต้น (RMUTTO 2.12-3)
- วารสารออนไลน์ที่นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์วารสารฯ (http://journal.rmutto.ac.th)
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงทางานวิจัย และปัจจุ บันกาลังพัฒนาปรับปรุงระบบการส่งบทความ
วารสารออนไลน์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ TCI กาหนด ซึ่งขณะนี้วารสารทั้งสองเล่ม ได้เป็นสมาชิกระบบ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO (Thai Journals Online System) เรียบร้อยแล้วและยังอยู่ในขั้นตอน
ปรับปรุงระบบ ซึ่งยังใช้ระบบเดิมก่อนเปิดใช้งานจริง (RMUTTO 2.1-2-4)
ฐ านข้ อ มู ล ว ารสารที่ อ ยู่ ใ นฐ านข้ อ มู ล ศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง ว ารสารไทย (TCI)
(http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php) (RMUTTO 2.1-2-5)
- มีฐานข้อมูลระบบสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของ
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (http://arit.rmutto.ac.th/index.php?menu=edatabase) เช่น ฐานข้อมูล Thailis ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (REFERENCE
DATABASE) ฐานข้อมูล WEB OF SCIENCE
ฐานข้อมูล AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
JOURNAL (ACS) ฐานข้อมูล SCIENCEDIRECT ฐานข้อมูล EMERALD MANAGEMENT ฐานข้อมูล
H.W. WILSON ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการไทย (TCI) เป็นต้น (RMUTTO 2.1.-2-6)
4) สถาบัน วิจั ย และพัฒนามีกิจ กรรมและส่ งเสริมกิจกรรมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย และกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย ซึ่งมีการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- การส่ งผลงานวิจั ย และงานสร้างสรรค์เข้าร่ ว มจัดนิท รรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน
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“มหกรรมการนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” เมื่อวันที่ 7-10
เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
กรุ งเทพ โดยมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการ ในธี ม
“สับปะรดศรีราชา” ซึ่งมีผลงานวิจัย (1) เรื่อง “การนา Technical Textiles เป็นวัสดุห่อผลในการ
ป้องกันโรคผลไหม้ของสับปะรด” โดย อาจารย์กรรณพต แก้วสอน และวรินธน ยิ้มย่อง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2) เรื่อง การผลิตไวน์สับปะรดโดยจุลินทรีย์ที่คัดเลือก โดย ผศ.นิภาภร ก้านทอง นาย
มนตรี เรืองสิงห์ นางนงค์นาถ ชื่อบุบผา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) เรื่อง “การหมักน้าส้มสายชู
สับปะรดด้วยเทคโนโลยีการห่อหุ้มเซลล์ ” โดย ดร.นันทพร พึ่งสังวร ดร.อนุสสรณ์ วิเศษสิงค์ นางนงค์
นาถ ชื่อบุบผา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4) เรื่อง “การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากกาก
สับปะรด” โดย ผศ. สุพัตรา พูลพืชชนม์ อาจารย์มาโนช รัตนคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5)
“น้าสับปะรดผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina platensis)” ผศ. สุพัตรา พูลพืชชนม์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (6) เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดทอดสุญญากาศปรุงรส” ผศ. สุพัตรา พูลพืชชนม์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7) เรื่อง “ผลของสารเคลือบผิวไคโตซานต่อคุณภาพสับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวีย” โดย อาจารย์ กรรณพต แก้วสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (8) เรื่อง “เครื่องปอก
เปลือกสับปะรดแบบกึ่งอัตโนมัติ” ซึ่งเป็นโครงงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร โดย
มีอาจารย์สุรพงษ์ โซ่ทอง เป็นที่ปรึกษา (RMUTTO 2.1-2-7)
- จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่
12 เพื่อเป็นเวทีในการนาเสนอผลงานให้กับนักวิจัย บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยในงานนี้ ได้เชิญ ดร.เภสัชกร
ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ จากสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย มาร่วมบรรยายในหัวข้อ งานวิจัยในยุคไทย
แลนด์ 4.0 (RMUTTO 2.1-2-8)
- มีวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยฯ (สาหรับเผยแพร่บทความวิชาการหรือบทความวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) และวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ (สาหรับเผยแพร่บทความวิชาการ
หรือบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) เพื่อรองรับการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความ
วิชาการ/วิจัย/งานสร้างสรรค์ ซึ่งวารสารทั้ง 2 ฉบับนั้น มีกาหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 6 เดือน/ครั้ง ฉบับที่
1 จะตีพิมพ์ในเดือนมกราคม - มิถุนายน ของทุกปี และฉบับที่ 2 จะตีพิมพ์ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม
ของทุกปี ส่วนการรับบทความวิจัยทางกองบรรณาธิการได้เปิดรับบทความวิจัยตลอดทั้งปี โดยสามารถส่ง
บทความวิจัยผ่านระบบส่งบทความออนไลน์ (http://journal.rmutto.ac.th/)
ปัจจุบันวารสารของมหาวิทยาลัยฯ ได้การรับรองคุณภาพจาก TCI โดยรับรอง ปี 2557 - 2562
วารสารวิจัย จัดอยู่ใน TCI 1 และ วารสารสังคมศาสตร์ จัดอยู่ใน TCI 2 และกาลังประเมินวารสารเพื่อ
รับรองคุณภาพจาก TCI ปี 2563-2568 (RMUTTO 2.1-2-9)
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- ได้ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่
11 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24-26
กรกฎาคม 2562 ณ ศูน ย์ป ระชุมและแสดงสิ นค้านานาชาติเฉลิ มพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน สังคม
ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์วรรณ
เมณฑกานุวงษ์ รองอธิการบดี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา และทีมนั กวิจั ยจากมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออกเข้ าร่วมงานจั ดนิทรรศการ
ผลงานวิจัย มีนักวิจัยเข้าร่วมส่งผลงานในการนาเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ (RMUTTO 2.1-2-11)
1) นาเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับชาติ 16 เรื่อง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อผลงาน
การศึกษาความหลากชนิดของนก ในพื้นที่เขต
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏเพื่อการอนุรักษ์ และ
ส่งเสริมเป็นแหล่งดูนก
ฐานข้อมูลหมอพื้นบ้านในอาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี
การสร้างสรรค์และผลิตสื่อโฆษณาเพื่อสนับสนุนการ
รีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding) และการเข้าสู่ตลาด
AEC ของผลิตภัณฑ์กาแฟบัวบางแก้ว ตาบลบางแก้ว
การจัดเส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งรถเก็บ
ขยะ กรณีศึกษา หมู่บ้านเอื้ออาทร (วัดกู้ 2)
การออกแบบและพัฒนาระบบรดน้าอัจฉริยะเพื่อ
เกษตรกรไทย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมแม่พญาทองดาอัดแท่ง
ผสมกล้วยไข่ทอด
การพัฒนาสร้างสรรค์สื่อโมชั่นกราฟิก เพื่อให้ความรู้
เรื่องยาแพร็พ (PrEP) ให้แก่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
สภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม)
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการตัวแทน
นาเข้าผักเมืองหนาว ของผู้ประกอบการค้าปลีกใน
ตลาดสี่มุมเมือง
ต้นแบบอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์
การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถใช้น้ามันปาล์มโอลี
อินผลิต พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอท (พีเอชเอ)
การปรับปรุงคุณภาพสาโทข้าวเหนียวดาโดยใช้กล้า
เชื้อจุลินทรีย์ที่คัดเลือกจากลูกแป้งเหล้า
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจาทาง
สี่ล้อเล็ก สายการเดินรถบิ๊กซีบางบอน-ตลาดพลู
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บะหมี่ปูและ

ชื่อนักวิจัย
วิวัฒน์ วรามิตร

ต้นสังกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร

นาเสนอ
Oral

ศิริจันทร์ ตาใจ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Poster

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(สื่อสารมวลชน)
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Oral

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และ

Oral

ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
เกศินี สือนิ
ชุมพล โมฆรัตน์
วิทิต เลิศนิมิตมงคล
ศนียา พันธ์ศรี
รัฐยา พรหมหิตาทร
พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี
นันทพร พึ่งสังวร
อนันทญา แสนสวัสดิ์
สุภาวดี สายสนิท
ผศ.สายใจ จริยาเอก
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Oral
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Oral
Oral

Poster
Oral
Oral
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คุณภาพการเก็บรักษา
ภาส
14 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือก สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์
เงาะ 3 สายพันธุ์ในจังหวัดจันทบุรี
15 ศึกษากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ผัดปูพร้อม นิภาพร คังคะวิสุทธิ์
บริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (retort pouch)
16 การหมักและกลั่นไวน์มังคุด
ผศ.ดร.กรรณิการ์
เจริญสุข

เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร

Poster
Poster
Oral

2) นาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 10 เรื่อง
ที่
1

ชื่อผลงาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าสกัดเห็ดที่มีปริมาณกลูแคน
สูง

2

Physical and Mechanical Properties of
Cassava Stem as Related to Cutting
Effect of preparation process on nutritional
values of roasted Mae Praya Thongdam
Aroma Rice
Physicochemical characteristics and
microstructure of roasted Mae Praya
Thongdam aroma rice
สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ลักษณะโมเลกุลและการย่อยได้
ของแป้งมันสาปะหลังที่ผ่านการอัดด้วยกรดไขมัน
การเปรียบเทียบคุณภาพของไคโตซานที่ผลิตใน
ชุมชนเพื่อยืดอายุการเก็บของไข่

3
4
5
6
7

ผลของการเคลือบด้วยไคโตซานร่วมกับ
Dimocarpus longan var. สารสกัดจากเมล็ด
obtusus บนไส้กรอกไก่ระหว่างการเก็บรักษาใน
ตู้เย็น
8 Fermentation of Pickled Lettuce by
Selected Lactic Acid Bacteria
9 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้
อยู่อาศัยบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว (สถานี
หมอชิต - สาโรง)
10 Lines Comparison and Effect of Inbreeding
on Fruit Characters of Lines Developed
from an Open-Pollinated Sweet Melon
Population

ชื่อนักวิจัย
ผู้ช่วยวิทยานิพนธ์
Naruemon
Mongkontanawat
สหภัทร ชลาชัย
(Sahapat Chalachai)
La-ongdao
Wongekalak

ต้นสังกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

นาเสนอ
โปสเตอร์

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

Oral

La-ongdao
Wongekalak

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร

Poster

สุรีย์พร บุญนา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โปสเตอร์

ผู้ช่วยระดับปริญญา
เอก Dhoungsiri
Sayompark
วิริยา นิตตะนนท์

Poster

Oral

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

Oral

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Nipaporn Kanthong
กัญญารัตน์นิ่มตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Oral

รองศาสตราจารย์
Pramote Pornsuriya

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

Oral
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3) นาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง
ที่
1

ชื่อผลงาน
น้าทุเรียนพร้อมดื่ม

ชื่อนักวิจัย
กรรณิการ์ เจริญสุข

ต้นสังกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

นาเสนอ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์

และจากการสนับสนุนทาให้นักวิจัย มทร.ตะวันออก ได้รับรางวัลดังนี้
1) ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” ประเภท “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร” ผลงาน “น้าทุเรียนพร้อม
ดืม่ ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ เจริญสุข อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
2) ได้รับรางวัลนาเสนอ “ภาคบรรยายระดับชาติ ยอดเยี่ยม” SESSION 5 เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัด
เส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิ่งรถเก็บขยะ กรณีศึกษา หมู่บ้านเอื้ออาทร (วัดกู้ 2) ของอาจารย์เกศินี
สือนิ อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. จัดสรรงบประมาณ ของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัย 2 งบประมาณ ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดโครงการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งงบประมาณ
เงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้ง 2 งบประมาณ ในการ
พิจารณาโครงการวิจัยนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา/เกณฑ์การประเมินโดยอ้างอิงจากแนวทางการประเมินผล
โครงการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (RMUTTO
2.1-3-1)
ในปีงบประมาณ 2562 (30 ก.ย.2561 - 31 ต.ค. 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสนับสนุนวิจัยทั้งสิ้น 119 โครงการ งบประมาณวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทั้งสิ้น
17,620,420.15 บาท โดยแยกงบประมาณสนับสนุนได้ดังนี้ (RMUTTO 2.1-3-2)
1. งบประมาณเงินภายใน โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จานวน 93 โครงการ คิดเป็นเงิน
สนับสนุน 4,354,675 บาท
2. งบประมาณเงินภายนอก โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จานวน 26 โครงการ คิดเป็นเงิน
สนับสนุน 13,265,745.15 บาท
ซึ่งยอดเงิ นข้ างต้ นนี้ ไม่ นั บรวมบุ คคลภายนอกและเจ้ าหน้ าที่ โดยงบประมาณสนับสนุ นวิจั ยจาก
ภายนอกนั้น มีหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้ (1) บจก.กู๊ดซุป เวิลด์ จากัด (2) บจก.หงม่าวไบโอเคม (3) สานักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) (4) สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) (5) มหาวิทยาลัยรังสิต จากทุน การส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน กทปส. (6) เทศบาลตาบลตะกาง
อาเภอเมืองจังหวัดตราด (7) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (8) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (9)
โรงงานน้าแข็ง จ.ชลบุรี ห้างหุ้นส่วน จากัด รัตนน้าแข็งหลอด (10) เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก (สกอ.)
มหาวิทยาลัยบูรพา (ชุมชนฐานราก) (11) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (12) สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (13) โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤษศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (14) มหาวิทยาลัยบูรพา
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ทั้งนี้ ได้แบ่งเงินสนับสนุนงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา

งบประมาณสนับสนุน

จานวนโครงการ

12,827,379.15

77

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2,155,946

39

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,637,095

3

17,620,420.15

119

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมทั้งหมด
โดยสามารถแบ่งตามรายคณะดังนี้
งบประมาณวิจัย

จานวนโครงการ

งบประมาณที่ได้รับ

20

4,377,045

งบประมาณเงินภายใน

13

343,005

งบประมาณเงินภายนอก

7

4,034,040

10

787,486.15

งบประมาณเงินภายใน

8

309,880

งบประมาณเงินภายนอก

2

477,606.15

22

2,595,330

งบประมาณเงินภายใน

19

491,830

งบประมาณเงินภายนอก

3

2,103,500

12

375,900

งบประมาณเงินภายใน

10

236,900

งบประมาณเงินภายนอก

2

139,000

17

1,986,028

งบประมาณเงินภายใน

11

302,470

งบประมาณเงินภายนอก

6

1,683,558

7

978,276

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2. คณะเทคโนโลยีสังคม

3. คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมการเกษตร

4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. คณะศิลปศาสตร์
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งบประมาณเงินภายใน

5

365,800

งบประมาณเงินภายนอก

2

612,476

15

568,150

งบประมาณเงินภายใน

15

568,150

งบประมาณเงินภายนอก

0

0

4

97,700

งบประมาณเงินภายใน

4

97,700

งบประมาณเงินภายนอก

0

0

5

4,126,005

งบประมาณเงินภายใน

1

34,440

งบประมาณเงินภายนอก

4

4,091,565

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

7

1,728,500

งบประมาณเงินภายใน

7

1,604,500

*งบประมาณเงินภายนอก

0

124,000

119

17,620,420.15

7. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. สถาบันเทคโนโลยีการบิน

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์

รวมทั้งหมด

* เป็นผู้ร่วมโครงการวิจยั

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หลายช่องทาง เช่น
- การนาเสนอผลงานบนเวทีการประชุมวิชาการประจาปีของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดสิทธิ์พิเศษ
สาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น ยกเว้นค่าลงทะเบียน สาหรับนักวิจัยมหาวิทยาลัย หรือ มีส่วนลด
ค่าลงทะเบียนสาหรับนักวิจัยมหาวิทยาลัย เป็นต้น
- สนับสนุนงบประมาณร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้กับนักวิจัยที่ส่งผลงานเข้าร่วมนาเสนอ
รวมทั้งมีกองทุนส่งเสริมการวิจัย ที่เป็นผู้สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน/บทความวิจัย/งานสร้างสรรค์
ซึ่งได้ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ดังนี้
(1) ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
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ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยในปี 2561 มีผลงานวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนตามประกาศฯ นี้ มี
จานวนทั้งสิ้น 159 เรื่อง แบ่งเป็น วารสารวิชาการ ระดับชาติ 56 เรื่อง ระดับนานาชาติ 12 เรื่อง รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 65 เรื่อง ระดับนานาชาติ 19 เรื่อง (RMUTTO 2.1-4-1)
- วารสารวิชาการ ระดับชาติ
เช่น งานวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
การส่งออกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย" เผยแพร่บทความใน วารสารเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 (ก.ค.-ธ.ค. 60) จัดอยู่
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 โดย ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์)
เป็นต้น
- วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
เช่น งานวิจัยเรื่อง “Development of Extruded Ready-to-Eat Snacks from
Rice”เผยแพร่บทความในวารสาร International Journal of Agricultural Technology Vol.14, No.3, May
2018 (หน้า 287-298) วารสารปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร TCI อันดับ 1 และฐานข้อมูล ACI
โดย นายสุนทรณ์ ฟักเฟื่อง (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร) เป็นต้น
- รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ
(1) งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบจัดกลุ่มคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคดาต้าไมนิ่ง โมเดล K-MEANS” เผยแพร่บทความในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์และการประชุมวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจ ครั้งที่ 12 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย
อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์ (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นต้น
- รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
(1) งานวิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดตราด” เผยแพร่บทความใน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
Business Administration National and International Conference: BANIC 2017 Research for
Business Innovation and Advancement วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
อาจารย์รุ่งรัศมี ดีปราศัย (คณะเทคโนโลยีสังคม) เป็นต้น
(2) ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ยังไม่มีผู้เสนอขอรับการสนับสนุน (RMUTTO 2.1-4-2)
(3) ประกาศหลักเกณฑ์การขอทุนเพื่อสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ โดยมีผลงานวิจัยที่
เสนอขอรับการสนับสนุนตามประกาศฯ นี้ จานวน 3 เรื่อง ซึ่งกองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนในส่วนของค่าเดิน
ทางเข้าร่วมนาเสนอ ได้แก่ (RMUTTO 2.1-4-3)
(1) งานวิจัยเรื่อง " Fermentation of Gac Juice Mixture by Probiotic Lactic Acid
Bacteria " ในงานประชุมวิชาการ The 7 th International Conference on Integration of Science and
Technology for Sustainable Development 2018 (7 th ICIST 2018) วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561
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ณ เมือง Patra Bali Resort and Villas, Bali ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งหลังจากการประชุมฯ บทความจะได้
ตีพิมพ์ใน International Journal of Agricultural Technology (TCI 1) โดย ผศ.นฤมล มงคลธนวัฒน์ (คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร) เป็นต้น
(4) ประกาศหลักเกณฑ์การขอทุนเพื่อสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ภายในประเทศ
โดยมีผลงานวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนตามประกาศฯ นี้ จานวน 1 เรื่อง ซึ่งกองทุนส่งเสริมฯ ได้ให้การ
สนับสนุนในส่วนของค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนาเสนอ (RMUTTO 2.1-4-4)
(1) งานวิจัยเรื่อง “Product recommendation using image and Text Processing” ใน
งานประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Information Technology ( InCIT 2018) ใน
วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น โดย นายคณภร ควรรติกุล (คณะเทคโนโลยี
สังคม)
ในปีงบประมาณ 2561 สรุปยอดการใช้เงินในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งหมด จานวน 156 โครงการ
คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,271,000 บาท โดยแบ่งประเภทได้ดังนี้
ที่

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
สนับสนุน

1 การสนับสนุนทุนตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

0

0.00

2 การสนับสนุนทุนตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

0

0

3 การสนับสนุนทุนการนาเสนอผลงานในต่างประเทศ

3

90,000.00

4 การสนับสนุนทุนการนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ ภายในประเทศ

1

12,000.00

5 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ

56

471,000.00

6 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ

12

391,000.00

7 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
รายงานวารสารปริทัศน์

65

175,000.00

8 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ
เทคนิคการรายงานวารสารปริทัศน์

19

132,000.00

รวมทั้งสิ้น
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 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนกรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการและกิจกรรมที่
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย กิจกรรมการสร้างขวัญและกาลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ดังนี้
5.1 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย เช่น โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินและทุนวิจัย
ภายนอกขึ้น ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีป
ศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวัน ออก เป็ น ประธานในพิธีเปิ ดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 2 ท่าน คือ
อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิช อดีตหัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย กองมาตรฐานการวิจัย สานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจารัส จาก
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ให้แก่นักวิจัยราช
มงคลตะวันออก ในด้านกระบวนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) สร้างความเข้าใจและได้แนวทางการจัดทาโครงการวิจัยแบบบูรณาการ
และ (2) ให้ นั กวิจั ย ปฏิบั ติ การเขีย นแผนบู รณาการการวิจัยส าหรับ ของบประมาณวิจัย (ปกติ ) และทุนวิจั ย
ภายนอกได้ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 62 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ฝึกปฏิบัติการการเขียนร่าง
โครงการวิจัยแบบบูรณาการพร้อมนาเสนอในห้องประชุมและได้รับคาแนะนาจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน จนได้มีร่าง
แผนบูรณาการวิจัย จานวน 7 แผน ดังนี้
แผนบูรณาการวิจัยที่ 1. บ้านอัฉริยะเพื่อรองรับผู้สูงอายุศตวรรษที่ 21 โดยผู้อานวยการแผนคือ อาจารย์
สมชาย สุพิสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตกรรมศาสตร์
แผนบูรณาการวิจัยที่ 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการแบบดิจิทัลในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยผู้อานวยการแผนคือ อาจารย์จิตสุภา สาคร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตกรรมศาสตร์
แผนบูรณาการวิจัยที่ 3. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านน้า
เชี่ยว จังหวัดตราด โดยผู้อานวยการแผนคือ อาจารย์จันทนี กองสุข คณะเทคโนโลยีสังคม
แผนบูรณาการวิจัยที่ 4. การท่องเที่ยวชุมชนและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวชุมชนคลองสาม จังหวัดปทุมธานี โดยผู้อานวยการแผนคือ อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนบูรณาการวิจัยที่ 5. การส่งเสริมการปลูกสาคู เข้าสู่ระบบมาตรฐาน โดยผู้อานวยการแผนคือ ผศ.สุภา
ภรณ์ เอี่ยมเข่ง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
แผนบูรณาการวิจัยที่ 6. การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากต้นจากในชุมชนพื้นที่ป่าชายเลน โดยผู้อานวยการ
แผนคือ อาจารย์วชิราภรณ์ เรือนแป้น คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
แผนบูรณาการวิจัยที่ 7. การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนเมืองเก่าอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
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โดยผู้อานวยการแผนคือ อาจารย์ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น
(RMUTTO 2.1-5-1)
5.2 มีการสร้างขวัญและกาลังให้อาจารย์และนักวิจัย
มหาวิทยาลัยมีกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ โดยมีคณะกรรมการในการพิจารณาการให้รางวัลผลงานวิจัยของ
นักวิจัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานวิจัยของนักวิจัย ทั้งนี้ กองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ได้มีมติที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เช่น การพิจารณาสนับสนุนรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิชาการและวิจัย ซึ่งบทความดังกล่าวจะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 โดย
กาหนดให้บทความละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) กลุ่มที่ 2 โดยกาหนดให้บทความละ 5,000 บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน) และอยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 โดยกาหนดให้บทความละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
อ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในข้อ 5 โดยมีผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่
ได้รับเงินสนับสนุนในปี 2561 จานวน 156 ผลงาน (RMUTTO 2.1-5-2)
5.3 มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้อาจารย์และนักวิจัย
มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นผ่านบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ
เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ เจริญสุข อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้รับ
รางวัล “ยอดเยี่ยม” ประเภท “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร” ชื่อผลงาน “น้าทุเรียนพร้อมดื่ม” ในงาน
การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น (RMUTTO 2.1-5-3)
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด เช่น
- มีการกาหนดเรื่องคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยไว้ในสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย โดยมีประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ปรับปรุงสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก (RMUTTO 2.1-6-1)
- มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการกาหนดการคุ้มครองการแสดงกรรมสิทธิ์ของงานวิจัยในเล่มรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (RMUTTO 2.1-6-2)
- มีระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ และแจ้งเวียนไปยัง 4 วิทยาเขต ผ่านทางระบบ E-DOC เพื่อทราบ
(RMUTTO 2.1-6-3) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการในการประสานงานจดลิขสิทธิ์หรือจดสิทธิบัตร
โดยมหาวิทยาลัยได้แจ้งข้อมูลและแนวทางการจดสิทธิบัตรผ่านทางเว็บไซต์ของ สวพ. หัวข้อ “งานสิทธิ
ประโยชน์” (http://ird.rmutto.ac.th/index.php?menu=pageside&page=71) (RMUTTO 2.1-6-4)
ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา ได้มีการดาเนินงานในเรื่องของการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่แล้วเสร็จ ดังนี้
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ปี 2557

ผศ.ดร.กรรณิการ์ เจริญสุข (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)
ยื่นขอ 18 มิ.ย. 2557
รับรอง 30 พ.ย. 2558
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 ได้ยื่นจด อนุสิทธิบัตร โดยผลงานชื่อ
“กรรมวิธีการผลิตน้าตาลเงาะ” เลขที่คาขอ 1403000677 ซึ่งใบรับรอง หมดอายุ 17 มิ.ย. 2563
การยื่นจดวันที่ 30 พ.ย. 2558 หมดอายุ 17 มิ.ย.2563

ปี 2558

นางสาวพิรดา สุดประเสริฐ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เมื่อวันที่ ยื่นขอ 30 ธค 2553
รับรอง 9 พ.ย. 2559
4 ก.ค. 2558 ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร โดยผลงานชื่อ “แป้งฝุ่นที่มีแป้ง
เท้ายายม่อมเป็นส่วนประกอบ” เลขที่คาขอ 1603000325 ซึ่งใบรับรอง หมดอายุ 3 ธ.ค.2564
การยื่นจดวันที่ 9 พ.ย. 2559 หมดอายุ 3 ธ.ค. 2564
ผศ.ดร.ใจทิพย์ วานิชชัง (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ยื่นขอ 30 เม.ย. 2558
อาจารย์เกษียณราชการ เดือน ต.ค. 59) เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2558 ได้ยื่น รับรอง 9 ตค. 2559
หมดอายุ 29 เม.ย 2564
จดอนุสิทธิบัตร โดยผลงานชื่อ “ไซโลน็อกดาวน์” เลขที่คาขอ
1503000688 ซึ่งใบรับรองการยื่นจดวันที่ 9 ต.ค. 2559 หมดอายุ 29
เม.ย.2564

ปัจจุบัน (ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562) มีผลการดาเนินงานในเรื่องการยื่นสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร ดังนี้ (RMUTTO 2.1-6-5)
ปี 2560

นางสาวพิรดา สุดประเสริฐ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เมื่อ
วันที่ 24 ส.ค. 2560 ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร โดยผลงานชื่อ “แป้งฝุ่นสีที่
มีแป้งยายม่อมและสารสกัดจากขมิ้นชันเป็นส่วนประกอบ” เลขที่คาขอ
1703001928 ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งผู้
ประดิษฐ์แก้ไขคาขอเพิ่มเติม ภายใน 90 วัน (ครั้งที่ 2)

ยื่นขอ 24 สค 60
สถานะ สุดท้าย:
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งแก้ไข
เพิ่มเติมก่อนประกาศ

นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ (คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) ยื่นขอ 2 มี.ค. 60
ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2560 ผลงานชื่อ “ระบบผนัง สถานะ : ยกเลิกคาขอ
คอมโพสิตแบบวาฟเฟิล” เลขที่คาขอ 1603000352 (ยกเลิกคาขอ)
ปี 2561

นายสหภัทร ชลาลัย (คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ)
ร่วมกับ Mr.Peeyush Soni (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) เมื่อวันที่ 9
พ.ค. 2561 ได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร ที่พาณิชย์จังหวัดชลบุรี โดย
ผลงานชื่อ “เครื่องตัดย่อยต้นมันสาปะหลังแบบติดด้านหน้ารถ
แทรกเตอร์” เลขที่คาขอ 1803001983 ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งผู้ประดิษฐ์แก้ไขคาขอเพิ่มเติม ภายใน 90 วัน
(ครั้งที่ 2)
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ปี 2562

ผศ.ดร.กรรณิการ์ เจริญสุข (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)
เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2562 ได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร ที่พาณิชย์จังหวัด
ชลบุรี โดยผลงานชื่อ “แผ่นรองพับกระทงใบตอง” เลขที่คาขอ
1903001224 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาชาระค่าธรรมเนียมคาขอใหม่

- ยื่นคาขอที่พาณิชย์จังหวัด
ชลบุรี วันที่ 5เม.ย. 62
-ยื่นขอ 2 พ.ค. 2562*
- อยู่ระหว่างการยื่น
- สถานะสุดท้าย : จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาชาระ
ค่าธรรมเนียมคาขอใหม่

*วันที่ยื่นขอ หมายถึงวันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาบันทึกลงในระบบทะเบียน
และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการติดตามผลงานภายหลังได้อนุสิทธิบัตร ดังนี้ (RMUTTO 2.1-6-6)
1) ผลงาน “กรรมวิธีการผลิตน้าตาลเงาะ” ของ ผศ.ดร.กรรณิการ์ เจริญสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร ได้พัฒนาน้าตาลเงาะ เพื่อจาหน่ายเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัย
2) ผลงาน “แป้งฝุ่นที่มีแป้งเท้ายายม่อมเป็นส่วนประกอบ” ของ น.ส.พิรดา สุดประเสริฐ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ จัดแสดงและสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ ในงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ ในโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคน
ไทย” สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จังหวัดระยอง
สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ ที่วิสาหกิจชุมชนบ้านมาบหม้อ
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน
ค่าเป้าหมาย
(1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62)



(ข้อ)
ผล
คะแนน
ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
6 ข้อ
6 ข้อ
5
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
RMUTTO 2.1-1-01
RMUTTO 2.1-1-02
RMUTTO 2.1-1-03
RMUTTO 2.1-1-04
RMUTTO 2.1-2-01
RMUTTO 2.1-2-02
RMUTTO 2.1-2-03
RMUTTO 2.1-2-04
RMUTTO 2.1-2-05
RMUTTO 2.1-2-06
RMUTTO 2.1-2-07

รายการ
โครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มีข้อมูลครอบคลุมข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฐานข้อมูลระบบสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย
เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
การสนับสนุนงานวิจัยด้านห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือวิจัย
ภาพจัดเรียงเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ห้องสมุด
ช่องทางการสื่อสารระหว่างนักวิจัย
เว็บไซต์วารสารออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูลวารสารที่ได้การรับรองในฐานข้อมูล TCI
รายงานผลการดาเนินงานโครงการแสดงนิทรรศการฯ Thailand Research
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 12
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รหัสหลักฐาน
RMUTTO 2.1-2-08
RMUTTO 2.1-2-09
RMUTTO 2.1-3-01
RMUTTO 2.1-3-02
RMUTTO 2.1-4-01
RMUTTO 2.1-4-02
RMUTTO 2.1-4-03
RMUTTO 2.1-4-04
RMUTTO 2.1-4-05
RMUTTO 2.1-5-01
RMUTTO 2.1-5-02
RMUTTO 2.1-5-03
RMUTTO 2.1-6-01
RMUTTO 2.1-6-02
RMUTTO 2.1-6-03
RMUTTO 2.1-6-04
RMUTTO 2.1-6-05

รายการ
วารสารวิจัยและวารสารสังคมศาสตร์
รายงานผลการดาเนินงานโครงการแสดงนิทรรศการฯ มทร. ครั้งที่ 10
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจัย
อ้างอิง ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนรางวัลแก่นักวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนตีพิมพ์บทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประกาศหลักเกณฑ์การขอทุนเพื่อสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
ประกาศหลักเกณฑ์การขอทุนเพื่อสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ภายในประเทศ
รายงานการประชุมกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมการสร้างขวัญและกาลังให้อาจารย์และนักวิจัย
กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
กาหนดการคุ้มครองการแสดงกรรมสิทธิ์ของงานวิจัยในเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการ
ข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูลและแนวทางการจดสิทธิบัตรผ่านทางเว็บไซต์ของ สวพ.
(http://ird.rmutto.ac.th/index.php?menu=pageside&page=71)
ผลการดาเนินงานยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

จุดเด่น
1. วารสารวิจัยและวารสารสังคมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่เอื้อต่อการตัดสินใจของผู้บริหารโดย
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการ
2. ผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรยังมีจานวนน้อยมาก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
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ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
นางจตุพร อรุณกมลศรี
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน 1.นางสาวเตือนใจ สลับศรี

2.นางสาววรรณษา บาลโสง
3.นายขัตติยะ สมดี

ตาแหน่ง/หน่วยงานสนับสนุน

รองอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา/
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (สนับสนุนข้อมูล)
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย
จานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62) มีจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ดังนี้.งานวิจัยฯ ดังนี้.ผลการดาเนินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน ออกได้รับคิดตามปีงบประมาณ
2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งมีจานวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนทั้งภายในและภายนอก ทั้งสิ้น 119 โครงการ งบประมาณเงินภายในภายในงบประมาณ
แผ่นดินและรายได้และกองทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2562 งบประมาณที่ได้รับสนับสนุ นทั้งสิ้น
17,620,420.15 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทสิบห้าสตางค์บาทถ้วน) ซึ่งเป็น
ยอดเงิ น ที่ ไ ม่ นับ รวมบุค คลภายนอกและเจ้ า หน้า ที่ข องมหาวิท ยาลัย ฯตามเกณฑ์ใ นคู่ มือ ประกั น
คุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการปีการศึกษา 2561 (คิดยอดเงินตามคู่มือการประกัน
คุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไม่ใช่ยอดเงินที่
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ รั บ สนั บ สนุ น จริ ง ) แยกเป็ น กลุ่ ม งานประมาณที่ ไ ด้ รั บ สนั บ สนุ น เงิ น ภายในคื อ
งบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิน รายได้ เงิ น สนั บสนุ น จากกองทุ น ส่ง เสริ มงานวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัยและเงิน สนับสนุน จากภายนอกหน่วยงานเอกชนและแหล่งทุนภายนอกจากรวมทั้ง
นักวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัยดาเนินงานจากแหล่งทุนภายนอกและมหาวิทยาลัยฯอื่นๆ ดังนี้ บจก.กู๊ดซุป
เวิลด์ จากัด สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. บจก.หงม่าวไบโอเคม เครือข่ายภาคตะวันออก
(สกอ.)ชุมชนฐานราก กรมกิจการผู้สูงอายุ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) มหาวิทยาลัยรังสิตจากทุนการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน กทปส(เป็นผู้ร่วม
วิจัย) เทศบาลตาบลตะกาง อาเภอเมืองจังหวัดตราด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก สานักงานพั ฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โรงงานน้าแข็ง จ.ชลบุรี ห้างหุ่นส่ว น จากัด รัตนน้าแข็งหลอด
สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) มหาวิทยาลัยบูรพา (เป็นผู้ร่วมวิจัย) ซึ่ง
แยกได้ดังนี้
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1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งหมด (คิดยอดเงินตามคู่มือการประกัน
คุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไม่ใช่
ยอดเงินที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับสนับสนุนจริง)
(ภายในงบประมาณแผ่นดินและรายได้และกองทุนวิจัย ฯและภายนอก) 17,620,420.15
บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาทสิบห้าสตางค์บาทถ้วน) จานวนโครงการ 119
โครงการ
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายใน (คิดยอดเงินตามคู่มือการประกัน
คุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไม่ใช่
ยอดเงินที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับสนับสนุนจริง)
(ภายในงบประมาณแผ่นดินและรายได้และกองทุนวิจัย) 4,354,675 บาท (สี่ล้านสามแสนห้า
หมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จานวนโครงการ 93 โครงการ
3. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอก (คิดยอดเงินตามคู่มือการประกัน
คุณภาพศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ไม่ใช่
ยอดเงินที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับสนับสนุนจริง) 13,265,745.15 บาท (สิบสามล้านสอง
แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสิบห้าสตางค์ถ้วน) จานวนโครงการ 26 โครงการ
และแบ่งออกเงินสนับสนุนตามกลุ่มสาขาวิชาการได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ยอดเงิ น วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
12,748,859.15 บาท (สิงสองล้า นเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้า สิบเก้าบาทสิบห้า
สตางค์ถ้วน) คิดเป็น 72.35 % จานวนโครงการ 77 โครงการ
2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยอดเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 2,234,466
บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็น 12.68 %
จานวนโครงการ 39 โครงการ
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยอดเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 2,637,095 บาท
(สองล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็น 14.97 % จานวนโครงการ 3
โครงการ
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โดยการดาเนินงานแยกเป็นหน่วยงาน 9 คณะ 1 สถาบัน ดังนี้
จานวน อ.
ประจา
ที่ปฏิบัติงาน
จริง

สัดส่วน
จานวนเงิน
สนับสนุนต่อ
จานวน
อาจารย์

จานวนเงิน
ภายใน

จานวนเงิน
ภายนอก

รวมเงิน

343,005

4,034,040

4,377,045

47.0

93,128.62 5

แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
343,005
และเทคโนโลยี
2
คณะเทคโนโลยีสังคม
แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 94,560
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 215,320
และสังคมศาสตร์
3
คณะเทคโนโลยี
491,830

4,034,040

4,377,045

47.0

93,128.62 7.76

13.0

41,705.09

2.46
3.48

ลาดับ
1

คณะ/สถาบัน

คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

447,606.15

542,166.15

คะแนน

30,000

245,320.00

34.0

7,215.29

1.44

2,103,500

2,595,330

79.5

32,645.66

2.72

2,103,500

2,595,330

79.5

32,645.66

2.72

อุตสาหกรรมการเกษตร
แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
4
คณะบริหารธุรกิจและ

491,830

1.09

เทคโนโลยีสารสนเทศ
แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 109,400
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 458,750
และสังคมศาสตร์
5
คณะมนุษยศาสตร์และ 236,900

109,400

36.5

2,997.26

0.25

458,750.00

47.5

9,657.89

1.93

139,000.00 375,900.00

41.5

9,057.83

1.81

139,000.00 375,900.00

41.5

9,057.83

1.81

1,683,558

1,986,028

63.5

31,276.03 2.61

1,683,558

1,986,028

63.5

31,276.03 2.61

สังคมศาสตร์
แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 236,900
และสังคมศาสตร์
6
คณะวิทยาศาสตร์และ 302,470

เทคโนโลยี
แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

302,470
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ลาดับ
7

จานวนเงิน
ภายใน

คณะ/สถาบัน

จานวนเงิน
ภายนอก

รวมเงิน

จานวน อ.
ประจา
ที่ปฏิบัติงาน
จริง

สัดส่วน
จานวนเงิน
สนับสนุนต่อ
จานวน
อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์.

แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
8
คณะศิลปศาสตร์
แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
9
คณะสัตวแพทยศาสตร์
แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
10
สถาบันเทคโนโลยีการบิน

คะแนน

1.92
1,525,980 124,000
78,520

365,800
365,800

0

612,476
612,476

1,649,980

73

22,602.47

1.88

78,520

8

9,815.00

1.96

978,276.00
978,276.00

32.5
32.5

30,100.80 5
30,100.80 6.02

-

1,488,910

1,488,910

5

5
297,782.00 24.82

34,440

2,602,655

2,637,095.00

18

146,505.28 14.65

97,700.00
97,700.00

7
7

13,957.14
13,957.14

97,700
แยกเป็น กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 97,700
และสังคมศาสตร์

2.79
2.79
30.40

หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยให้กับคณะและหน่วย
งานวิจัยไม่มีนักวิจัยและเงินทุน
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
5

12 เดือน
(1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62)
ผล
คะแนน
30.40 =3.04
3.04
10

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (บาท)
กลุ่ม
สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

คะแนน
ประเมิน
เฉลี่ย

คณะ/สถาบัน

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาส
ตร์สุขภาพ

1

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

4,377,045

-

-

5

2

คณะเทคโนโลยีสังคม

542,166.15

-

245,320

2.46

3

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร

2,595,330

-

-

2.72

4

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

109,400

-

458,750

1.09

5

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

-

375,900

1.81

6

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1,986,028

-

-

2.61

7

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

1,525,980

-

78,520

1.92

8

คณะศิลปศาสตร์

-

-

978,276

5

9

คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,488,910

2,637,095

-

5

10

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

-

-

97,700

2.79

รวมทั้งสิ้น (บาท)

12,748,859.15

1,374,470

2,234,466

30.40

ลาดับ
ที่
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หมายเหตุ
(1) จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (บาท) รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งภายในและภายนอก
(2) คะแนนประเมินเฉลี่ยคานวณตามเกณฑ์การประเมินระดับคณะโดยใช้จานวนอาจารย์และนักวิจัย
นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษา
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รายการข้อมูลจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภายใน - ภายนอก แยกแต่ละคณะ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ภายใน (บาท)
ลาดับ
ที่

คณะ/สถาบัน

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

กลุม่
สาขาวิชา
วิทยาศาส
ตร์สุขภาพ

กลุม่
สาขาวิชา
มนุษยศา
สตร์และ
สังคมศาสตร์

1

คณะเกษตรศาสตร์แลทรัพยากรธรรมชาติ

343,005

-

-

2

คณะเทคโนโลยีสังคม

94,560

-

215,320

3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

491,830

-

-

4

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

109,400

-

458,750

5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

236,900

6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

302,470

-

-

7

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

1,525,980

-

78,520

8

คณะศิลปศาสตร์

-

-

365,800

9

คณะสัตวแพทยศาสตร์

-

34,440

-

10

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

-

-

97,700
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จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ภายนอก (บาท)
ลา
ดับ
ที่

คณะ/สถาบัน

กลุม่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

กลุม่
สาขาวิชา
วิทยาศาส
ตร์สุขภาพ

กลุม่
สาขาวิชา
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสตร์

1

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

4,034,040

-

-

2

คณะเทคโนโลยีสังคม

447,606.15

-

30,000

3

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

2,103,500

-

-

4

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

139,000

6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,683,558

-

-

7

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

124,000

-

-

8

คณะศิลปศาสตร์

-

-

612,476

9

คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,488,910

2,637,095

-

10

สถาบันเทคโนโลยีการบิน

-

-

-
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ข้อมูลจานวนคนของแต่ละคณะที่นามาหารนั้นเป็นจานวนคนของปีการศึกษา 2561
ข้อมูลจากกองบริหารงานบุคคล
จานวนอาจารย์และนักวิจัย นับรวมผู้ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 โดยแยกตามคณะต้นสังกัด
จานวนอาจารย์และนักวิจัย (คน) (นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)(คน)
ลาดับ
กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา
คณะ/สถาบัน
ที่
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ รวม
เทคโนโลยี
สุขภาพ
สังคมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์และ
1
49
49.00
ทรัพยากรธรรมชาติ
2 คณะเทคโนโลยีสังคม
13
36
49.00
3
4
5
6
7
8
9
10

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
รวมทั้งสิ้น

81.5

-

-

81.50

42.5

-

49.5

92.00

-

-

41.5

41.50

64.5

-

-

64.50

74

-

8

82.00

5
337.50

22
22.00

39.5
7
173.50

39.50
27.00
7.00
533.00

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน้า 125

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 โดยแยกตามคณะต้นสังกัด
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
ลาดับ
กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา
คณะ/สถาบัน
ที่
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
รวม
เทคโนโลยี
สุขภาพ
สังคมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์และ
1
2
2
ทรัพยากรธรรมชาติ
2 คณะเทคโนโลยีสังคม
2
2
คณะเทคโนโลยี
3
2
2
อุตสาหกรรมการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
4
6
2
8
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
5
0
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
6
1
1
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
7
1
1
สถาปัตยกรรมศาสตร์
8 คณะศิลปศาสตร์
7
7
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์
4
4
10 สถาบันเทคโนโลยีการบิน
0
รวมทั้งสิ้น
12.00
4.00
11.00
27.00
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ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวนอาจารย์ประจาไม่รวมลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 โดยแยกตามคณะต้นสังกัด
จานวนอาจารย์และนักวิจัย (คน)
(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) (คน)
คณะ/สถาบัน
กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
รวม
เทคโนโลยี
สุขภาพ
สังคมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
47
47.00
คณะเทคโนโลยีสังคม
13
34
47.00
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร
79.5
79.50
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
36.5
47.5
84.00
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
41.5
41.50
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
63.5
63.50
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์
73
8
81.00
คณะศิลปศาสตร์
32.50
32.50
คณะสัตวแพทยศาสตร์
5
18
23.00
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
7
7.00
รวมทั้งสิ้น
317.50
18.00
169.50
506
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จานวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปีการศึกษา 2562 โดยแยกตามคณะต้นสังกัด
จานวนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (โครงการ)
ลาดับ
ที่

1

คณะ/สถาบัน

กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

0.00

2 คณะเทคโนโลยีสังคม
3
4
5
6
7

รวม

2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

2.00
0.00

2

2.00
0.00
0.00

8 คณะศิลปศาสตร์

4

4.00

1

1.00

9 คณะสัตวแพทยศาสตร์

0.00

10 สถาบันเทคโนโลยีการบิน

0.00
9.00

รวมทั้งสิ้น

0.00

0.00
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9.00
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จานวนโครงการวิจัยเงินรายได้ 2562 โดยแยกตามคณะต้นสังกัด
จานวนโครงการวิจัยเงินรายได้ (โครงการ)
ลาดับ
ที่
1

คณะ/สถาบัน
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

2 คณะเทคโนโลยีสังคม
3
4
5
6
7

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

8 คณะศิลปศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

13

13

3

3

18
8
9
10
2

9

2
4
1

10 สถาบันเทคโนโลยีการบิน

1
4

54.00

12

10

4

รวมทั้งสิ้น

6
18

4

9 คณะสัตวแพทยศาสตร์

รวม

1.00
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24.00

4
79.00
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จานวนโครงการวิจัยภายนอกทั้งหมดในปีการศึกษา 2562 โดยแยกตามคณะต้นสังกัด
จานวนโครงการวิจัยภายนอก (โครงการ)
ลาดับ
ที่
1

คณะ/สถาบัน
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

2 คณะเทคโนโลยีสังคม
3
4
5
6
7

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สุขภาพ
สังคมศาสตร์

7

7.00

1

1

3

0.00
2
6

2.00
6.00
0.00

2
2
19.00

2.00

2

4.00

2.00

0.00
26.00

10 สถาบันเทคโนโลยีการบิน
รวมทั้งสิ้น

2.00
3.00

8 คณะศิลปศาสตร์
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์

รวม
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5.00
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จานวนโครงการวิจัยเงินรายได้ 2562โดยแยกตามคณะต้นสังกัด
จานวนโครงการวิจัยเงินกองทุนส่งเสริมการวิจัย (มทร.ตะวันออก)
(โครงการ)
ลาดับ
คณะ/สถาบัน
กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา
ที่
วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และ
รวม
เทคโนโลยี
สุขภาพ
สังคมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์และ
1
ทรัพยากรธรรมชาติ
0
2 คณะเทคโนโลยีสังคม
3
4
5
6
7

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

1

1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

1

8 คณะศิลปศาสตร์

0

9 คณะสัตวแพทยศาสตร์

0

10 สถาบันเทคโนโลยีการบิน

0

รวมทั้งสิ้น

4.00

0.00

2.00

รวมทั้งสิ้น ทั้งมหาวิทยาลัยฯ

77.00

3.00

39.00

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

6.00
119.00

หน้า 131

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
RMUTTO 2.2-1-01
(สรุปยอดเงิน)
RMUTTO 2.2-1-02
(อ้างอิงจานวนคน)
RMUTTO 2.2-1-03
(สรุปจานวน
โครงการวิจัย)
RMUTTO 2.2-1-04
(คณะเกษตรศาสตร์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ)
RMUTTO 2.2-1-05
(คณะเทคโนโลยี
สังคม)

รายการ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=374711025
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=966241002
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN
1T51RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1288888392
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN
1T51RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=2088156565
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN
1T51RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1146012203
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=892369452
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN
1T51RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1433615210
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=136535784
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=136535784
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=793923517
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1685193794
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1897372190
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RMUTTO 2.2-1-06
(คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
การเกษตร)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1067517157
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1013451868
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1639551240

RMUTTO 2.2-1-07
(กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1066910420
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1608835505
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=2008173414

RMUTTO 2.2-1-08
(คณะศิลปศาสตร์)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1011124894
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=582582500
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T5
1RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=669111502

RMUTTO 2.2-1-09
(คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1295526639
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=907546040
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=463697962
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RMUTTO 2.2-1-10
(คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1503011727
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=542426492
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=832810297
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=2054358769

RMUTTO 2.2-1-11
(สถาบันเทคโนโลยี
การบิน)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1379124080

RMUTTO 2.2-1-12
(คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=753249121
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1882418753
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=472968332
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1696074068
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=280348997

RMUTTO 2.2-1-12
คณะสัตว
แพทยศาสตร์

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1477555388
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1543600186
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=2035804718
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gu8TpJsaQMXYFEN1T51
RxzEG_xnak9EW6wRdPQYtjBI/edit#gid=1097799662
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จุดเด่น
1.
ผลงานวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับสนับสนุนจานวนมาก
2.
ยอดเงินสนับสนุนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับสนับสนุนจานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลงานวิจัยในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมทั้งกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับสนับสนุนจานวนน้อย
2. ยอดเงินสนับสนุนในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมทั้งกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับสนับสนุนจานวนน้อย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. พัฒนาจัดฝึกอบรมให้กับนักวิจัยกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมทั้งกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อให้นักวิจัยมีความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อให้นักวิจัยเขียนโครงการให้มีคุณภาพและได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
2. ประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอกได้พบปะและทางานวิจัยร่วมกันกับ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
นางจตุพร อรุณกมลศรี
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน 1.นางสาวปุญณชา สุริยะสาร

ตาแหน่ง

รองอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข
3.นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะ และหน่วยงานวิจัย
จานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน

ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 (ผลงานนับตามปีปฏิทิน 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562) มีผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
คณะ

คะแนน

1. เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

5.00

2. เทคโนโลยีสังคม

2.35

3. เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการเกษตร

3.48

4. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.70

5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.94

6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.24

7. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.72

8. คณะศิลปศาสตร์

2.28

9. สัตวแพทยศาสตร์

5.00

10. สถาบันเทคโนโลยีการบิน

5.00
รวม

39.71=3.971
10

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(คะแนน)
3.51

12 เดือน
(1 ม.ค. 60-31 ธ.ค. 61)
ผล
คะแนน
39.71 = 3.97
3.97
10

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
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สรุปผลการดาเนินงาน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีการศึกษา 2561

คณะ/สถาบัน

จานวน
อาจารย์ จานวน
และนักวิจัย ผลงาน
ประจา
วิชาการ
ทั้งหมด

ค่าถ่วงน้าหนัก
0.2

0.4

0.6

0.8

1

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

ร้อยละของ
ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

คะแนน

1.เกษตรศาสตร์ฯ

49

27

6

2

2

13

4

17.60

35.95

5

2.เทคโนโลยีสังคม

49

12

5

2

2

3

0

5.40

22.85

2.35

วิทย์ฯ
สังคมฯ
3. เทคโนโลยีอุตฯ

13
36
81.5

4
8
32

2
3
14

1
1
2

0
2
1

1
2
11

0
0
4

1.60
3.80
17.00

12.30
10.55
20.86

2.35
2.63
3.48

4. บริหารธุรกิจฯ

92

68

48

3

2

10

5

25.00

54.23

4.7

วิทย์ฯ
สังคมฯ
5. มนุษยศาสตร์ฯ

42.5
49.5
41.5

34
34
15

26
22
4

1
2
1

2
0
5

3
7
5

2
3
0

11.20
13.80
8.20

26.35
27.88
19.76

4.39
5.00
4.94

6. วิทยาศาสตร์ฯ

64.5

40

23

4

5

4

4

16.40

25.43

4.24

7. วิศวกรรมศาสตร์
ฯ
วิทย์ฯ
สังคมฯ
8. ศิลปศาสตร์

82

38

25

1

0

5

7

15.00

26.96

2.72

74
8
39.5

36
2
8

24
1
4

0
1
0

0
0
3

5
0
0

7
0
1

15.80
0.60
3.60

21.35
7.50
9.11

3.56
1.88
2.28

9. สัตวแพทยฯ

27

13

1

0

0

5

7

11.2

78.73

5.00

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

22

11

1

0

0

4

6

9.40

วิทย์ฯ

5
7

2
17

0
10

0
2

0
4

1
1

1
0

1.80
6.00

42.73
36.00

5.00
5.00

533

270

139

17

24

52

25

125.00

85.57
380.72

5.00
39.710
3.971

10. การบิน
รวม

คะแนนเฉลี่ย 10 คณะ
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รายการหลักฐาน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีการศึกษา 2561
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดนับรวมทีล่ าศึกษาต่อ จานวน 49 คน
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
สร้างสรรค์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. การแสดงออกของผลผลิตของ
ไพฑูรย์ นาคเกษม
รายงานสืบเนื่องจากการ
ข้าวโพดข้าวเหนียว 6 พันธุ์ ในหลาย
ปราโมทย์ พรสุริยา และ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
สภาพแวดล้อม
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 10 หน้า 175- 180
2. อัตราพันธุกรรมและความก้าวหน้าใน
ธันวา เกตุโอน
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
การคัดเลือกของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวลูกชั่ว
ปราโมทย์ พรสุริยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รุ่นที่ 3
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง และ
ครั้งที่ 10 โรงแรมเรือรัษฎา ตรัง หน้า
รุศมา มฤบดี
155-164.
3. ความก้าวหน้าในการคัดเลือกผลผลิต
ปราโมทย์ พรสุริยา
รายงานการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ของสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในชั่วรุ่นที่ พรทิพย์ พรสุริยา
แห่งชาติ ครั้งที่ 15 หน้า 183-191
3
อนุชา จุลกะเสวี และ
รุศมา มฤบดี
4. การอบแห้งเนื้อไก่ด้วยระบบไอน้า
ศรีมา แจ้คา
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบ
ร้อนยวดยิ่ง
ระวิน สืบค้า
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศ
กรรณพต แก้วสอน และ สห ไทยครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภัทร ชลาชัย
ชัยภูมิ, หน้า 320-326.
5. การอบแห้งอาหารทะเลโดยใช้
ศรีมา แจ้คา
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบ
โรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์
ระวิน สืบค้า
พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศ
กรรณพต แก้วสอน และ สห ไทยครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภัทร ชลาชัย
ชัยภูมิ, หน้า 313-319
6. การศึกษา และพัฒนาเครื่องเจาะ
รังสรรค์ กุฎสาโรง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราช
หลุมแบบติดท้ายรถแทรคเตอร์
สหภัทร ชลาชัย
มงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 “การเชื่อมโยง
สู้ศึก ศิลป์จารุ
เครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย”
กฤษณะ เนาว์ประโคน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, หน้า 36-46.
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.2x6 = 1.20

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ค่า
น้าหนัก

29 มิ.ย. 2561

0.20
0.20

1-3 ส.ค. 2561

0.20

19-21 มิ.ย.
2561

0.20

28-30 พ.ย.
2561

0.20

28-30 พ.ย.
2561

0.20

29-31 ส.ค.
2561

0.20
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ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ว/ด/ป ที่
ค่า
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ตีพิมพ์/
น้าหนัก
สร้างสรรค์
เผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง 0.40
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
1. Genetic Variability, Heritability
Pramote Pornsuriya,
Proceeding of Rajamangala
August 1-3, 0.40
and Genetic Advance among
Pornthip Pornsuriya
University of Technology
2018
Yardlong Bean Lines
and Anucha
International Conference, pp
Julakasewee
189-195, Rua Rasada Hotel,
Trang.
2. Development and Performance Sahapat Chalachai,
Proceeding of Rajamangala
August 1-3, 0.40
Kritsana Naoprakhon,
Evaluation of a
University of Technology
2018
Rangsan
Koodsamrong,
Cassava Digger Namely Fork Shear
International Conference, PP
Peeyush
Soni
Blade Type.
61-67, Rua Rasada Hotel,
and Anuchit Chamsing.
Trang.
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.4x2 = 0.80
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1. สมรรถนะการรวมตัวของสายพันธุ์
ปราโมทย์ พรสุริยา
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49
1 ม.ค.-เม.ย.
แตงไทยจากการผสมระหว่างสายพันธุ์กับ พรทิพย์ พรสุรยิ า
(พิเศษ 1) หน้า 71-75
2561
พันธุ์ทดสอบ
อภิสิทธิ์ ชิตวณิช และ
ธนาวัฒน์ เยมอ
2. ผลผลิตและความดีเด่นของลูกผสม
พรทิพย์ พรสุรยิ าปราโมทย์ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 49
1 ม.ค.-เม.ย.
ระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป
พรสุริยา อภิสิทธิ์ ชิตวณิช (พิเศษ 1) หน้า 76-79
2561
ธนาวัฒน์ เยมอ และ
รังสรรค์ กุฏิสาโรง
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.6x2 = 1.20
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1. Effects of Silicanite Levels and
Marubodee, R., Chutimanukul, P.
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ม.ค. – มิ.ย.
Fermented Periods on Growth and
and Chakhatrakan, S. 2561. วารสาร
เทคโนโลยีราชมงคล
2561
Yield of Radish (Raphanus sativus var. วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
longipinnatus).
ตะวันออก. 11(1): 64 – 72.
: 64 – 72.
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0.60
0.60

0.60

0.80

0.80

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

2. Research Article: “Dairy
Management Systems and Impact on
Milk Production Under Samtse District
in Bhutan”

Nima Norbu, Jambay Dorjee,
Dumrong Leenanuraksa, Yanin
Opatpatanakit, Phahol Sakkatat and
Paweenisaras Khenjan

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยด้าน
เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. อัตราไหลของน้าที่เหมาะสมต่อความ
หนาแน่นของการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมอุย
เทศในบ่อคอนกรีต

วิษณุ โชโต
ขัตติยะ สมดี
อนุวัฒน์ โชโต และ
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง

5. ผลของการใช้น้าสารสกัดสาหร่ายน้าจืด
ร่วมกับปุ๋ยมูลสัตว์ต่อการเจริญเติบโตของ
ผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ปลูกในระบบ
เกษตรอินทรีย์
6. การเพิ่มผลผลิตโคเนื้อโดยใช้พืช
สมุนไพรตระกูลถั่วทดแทนอาหารข้น
สาเร็จรูป

รัตนากร กฤษณชาญดี

7. การศึกษาโรคเน่าดาของกล้วยไม้สกุล
มอคคาร่าและการควบคุม
8. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับ
สภาพแวดล้อมและเสถียรภาพของผลผลิต
ในถั่วฝักยาว
9. เชื้อสาเหตุโรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของ
แก่นตะวันและการควบคุมโรคในระดับ
ห้องปฏิบัติการ

10. ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อ
การงอกหลังบ่มของหัวแก่นตะวัน
11. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและ
ทางเคมีของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ใน
ระหว่างการพัฒนาของผล

อุธร ฤทธิลึก
ศรัณยา รักเสรี
ชาญยุทธ คงภิรมย์ชื่น
ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
ม.ค. – มิ.ย.
2561

ค่า
น้าหนัก

ม.ค. – มิ.ย.
2561

0.80

ม.ค. – มิ.ย.
2561

0.80

ก.ค. – ธ.ค.
2561

0.80

ก.ค. – ธ.ค.
2561

0.80

ก.ค. – ธ.ค.
2561

0.80

หน้า 99 - 105
แก่นเกษตร 46 (พิเศษ 1)
หน้า 1122-1129

29 - 30
ม.ค. 2561

0.80

แก่นเกษตร 46 (พิเศษ 1)
หน้า 1406-1411

29 - 30
ม.ค. 2561

0.80

แก่นเกษตร 46 (พิเศษ 1):
หน้า 475 – 480
แก่นเกษตร 46 (พิเศษ 1)
หน้า 1254 – 1258

29 - 30
ม.ค. 2561
29 - 30
ม.ค. 2561

0.80

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
หน้า 153 - 162
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
หน้า 20 - 27
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

หน้า139 - 141
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

วีระพล แจ่มสวัสดิ์
ชงโค แซ่ตั้ง
วรพล แจ่มสวัสดิ์
สุรศักดิ์ สาลีพัชราภรณ์
และ จิรฎั เหมือนวิหาร
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
ชญานนท์ บริบูรณ์
ปราโมทย์ พรสุริยา
พรทิพย์ พรสุรยิ า
อภิสิทธิ์ ชิตวณิช และ ธนาวัฒน์ เยมอ
สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง
ชลิตา ปิ่นเขียว และ
พีระวัฒน์ ใจจันทึก
รัตติกาล เสนน้อย และ รัตนจิรา
รัตนประเสริฐ
ธนิตชยา พุทธมี
ภาวินีย์ ผิวจันทร์
มาริษา รัตนโชติ และ
รุศมา มฤบดี

หน้า 45 - 49
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

0.80

: 58 - 49
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
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0.80

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
12. การงอกของหัวแก่นตะวัน 4 สาย
พันธุ์หลังเก็บรักษาที่
ระยะเวลาแตกต่างกัน
13. การเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพของผล
ฝรั่งระหว่างรอการแปรรูป

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
รัตติกาล เสนน้อย
ทินภัทร พูนภิญโญ และ
ศิริชัย ทรัพย์ศิริ
ธนิตชยา พุทธมี
จุฑามาศ นาเจริญ และ

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
26(7) (ฉบับเสริม)
หน้า 1141 – 1149
แก่นเกษตร 46 (พิเศษ 1)
หน้า 1343 – 1347

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
23 เม.ย.
2561
23 เม.ย.
2561

ค่า
น้าหนัก
0.80
0.80

พงษ์ตะวัน พันธะนะแพทย์

ผลรวมค่าน้าหนัก 0.8x13 = 10.40
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556
1. Improvement of power
Apisit Chittawanij and Kitsakorn
revista Matéria, v.23,
January 1,
efficiency of hybrid white OLEDs
Locharoenrat
n.1: e-11963.
2018
based on p-i-n structures.
2. Evaluation of Yield Traits
Promsomboon, P. and
International Journal August 30,
between 15 Purple-Pericarp Rice
Promsomboon, S.
of Agricultural
2018
Lines (Oryza sativa L.).
Technology. 14(5):
741-750.
3. Agronomic Traits,
Promsomboon, P., Komolmas A., International Journal January 31,
Chemical and Physical Properties
Sennoi, R.,
of Biotechnology and 2018
of Local Thai Rice, BP2012-009 and Puthmee, T.,
Bioengineering. 4(1):
BP2012-010 Lines Derived from
Ruanpan, W., Marubodee R., and 11 – 16.
Bulk Selection Method.
Promsomboon S
Morakot Kaewthamasorn, Mika Takeda,
4. Genetic homogeneity of goat
Scientific reports.
May 11,
malaria parasites in Asia and Africa Tawee Saiwichai,
(2018) 8:5827. P 1-7
2018
Jesse N. Gitaka, SonthayaTiawsirisup,
suggests their expansion with
Yuhei Imasato, Ehab Mossaad, Ali Sarani,
domestic goat host.
Winai Kaewlamun, ManunChannumsin,
Suchart Chaiworakul,
Wichit Katepongpun, Surapong
Teeveerapunya,
Jarus Panthong,
Dominic K. Mureithi ,
Saw Bawm,
Lat Lat Htun,
Mar Mar Win,
Ahmed Ali Ismail,
Abdalla Mohamed Ibrahim, Keisuke
Suganuma,
Hassan Hakimi,Ryo Nakao,

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน้า 141

1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่

Ken Katakura,
Masahito Asada &
Osamu Kaneko.

ผลรวมค่าน้าหนัก 1.0x4 = 4.00
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
0.2

0.4

0.6

0.8

1.00

รวม

0.2x6 = 1.20 0.4x2 =0.80 0.6x2 = 1.20 0.8x13 = 10.40 1.0x4 = 4.00 17.60x100 = 35.92x5 = 5.00 คะแนน
49
30
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ค่า
น้าหนัก

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีการศึกษา 2561
คณะเทคโนโลยีสังคม
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดนับรวมทีล่ าศึกษาต่อ จานวน 13 คน
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ค่า
น้าหนัก

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.20
1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทาง
นายวชิรธร จันทร์ชมภู
การประชุมวิชาการ
30-31 พ.ค.
0.20
อินเตอร์เน็ตสาหรับสนับสนุนการ
นางสาววิชริณี สวัสดี
ราชมงคลด้านเทคโนโลยีการ
2561
ตัดสินใจผู้บริหารกรณีศึกษาศูนย์
นายกฤษฎา เจริญมูล*คณะ
ผลิตและการจัดการ 2018
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
จังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง).
สุพรรณี ปลัดศรีชวย *
บุคคลภายนอก
2. การจาแนกสถานที่ท่องเที่ยวและ
น.ส.มีนนภา รักษ์หิรญ
ั
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
1-3 ส.ค.
0.20
จัดการเส้นทางการท่องเที่ยวของ
นางพูลศิริ ประคองภักดิ์
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
2561
จังหวัดตราด ด้วยเทคนิค Heuristic
นายสุทธิพงษ์ คล่องดี
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
Solution.
นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.20 x 2= 0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรานงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
0.40
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบัน อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ
1. Product Recommendation
นายคณภร ควรรติกลุ
The 3 rd International
24-25 ต.ค.
0.40
using Image and Text Processing.
Conference on Information
2561
Technology (InCIT 2018).
P.20-26
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.4 x 1= 0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
0.80
ประกาศ พ.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1. Design of house bookkeeping นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ
Rangsit Journal of Arts and
January- 0.80
solfware components based on รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์ *
Sciences (RJAS). Vol. 8
June 2018
separation of concerns.
บุคคลภายนอก
No.1 2561. หน้า 21-31
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.8 x 1= 0.80
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดนับรวมทีล่ าศึกษาต่อ จานวน 36 คน
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

1. การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ABC-XYZ น.ส.จิรฐิฎา ปิ่นศิลปชัย *นักศึกษา
Analysis เพื่อเป็นแนวทางในการ นางสาวนลินี ชนะมูล
บริหารจัดการสินค้าคงคลัง ประเภท
เหล็กคอยล์.
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
นางสาวจีรภา แอนโก *นักศึกษา
ทางานของพนักงานจัดเตรียมสินค้า นางสาวนลินี ชนะมูล
กรณีศึกษาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์.

3. ผลกระทบของการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของนัก
บัญชีเพื่อส่งเสริมการประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดจันทบุรี

น.ส.ศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ
นายปราโมทย์ ถวิลรักษ์
นางสาวมลฤดี วัฒนอังกูร

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี
2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮ
เทล แอน คอนแวนชั่น เซ็น
เตอร์ จ.อุบลราชธานี
หน้า 237-241
การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี
2561. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮ
เทล แอน คอนแวนชั่น
เซ็น
เตอร์ จ.อุบลราชธานี
หน้า 242-247
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 6 ณ คณะบริหารธุรกิจและ
การจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี
หน้า 67-79

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
23-26
ก.ค.61

ค่า
น้าหนัก

23-26
ก.ค.61.

0.20

21 ธ.ค.61

0.20

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.2 x 3= 0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรานงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบัน อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ
1. Desirable Properties of
น.ส.กาญจนา ผลาผล
In The 80 th Anniversary of 8 พ.ย. 2561
Accountants Scholarship of
น.ส.รุ่งรัศมี ดีปราศรัย
Suan Sunandha Rajabhat
Establishments in Trat
น.ส.อาภาพรรณ ติยะวงศ์
University International
province
น.ส.พรชนก เฉลิมพงศ์
Conference on Innovation,
Smart Culture and WellBeing (ICISW 2018)
November, 8, 2018 at Suan
Sunandha Rajabhat
University, Bangkok
Thailand. (2018).
P.191-199
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.4x 1= 0.40
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0.20

0.40

0.40

ว/ด/ป ที่
ค่า
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ตีพิมพ์/
น้าหนัก
เผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.60
1. การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วย น.ส.มลฤดี วัฒนอังกูร
วารสารสังคมศาสตร์
ม.ค.-มิ.ย.
0.60
ภาษาถิ่นจันท์ กรณีศึกษา:อาเภอ
น.ส.ยุบุญ พฤหัสไพลิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
2561
เมือง กับอาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด นางชญาดา ร่วมโพธิร์ ี *
มงคลตะวันออก ปีที่ 7 ฉบับที่
จันทบุรี.
บุคคลภายนอก
1 หน้า 118-128
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ นางชญาดา ร่วมโพธิร์ ี *
วารสารสังคมศาสตร์
ม.ค.-มิ.ย.
0.60
ทางการเรียนกับพฤติกรรมทาง
บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
2561
จริยธรรมของนักศึกษา
น.ส.มลฤดี วัฒนอังกูร
มงคลตะวันออก ปีที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ผศ.พันธุ์เดช นนท์แสงโรจน์ *คณะ ฉบับที่ 1 หน้า 24-36
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.6 x 2= 1.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
0.80
ตามประกาศ พ.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1. ตารับยาที่มีข้าวดาทายาของชาว ผศ.เจตน์จรรย์ อาจไธสง
วารสารวิทยาลัยพยาบาล
ม.ค.-มิ.ย. 0.80
อาจิณ สว่างชีพ
พระปกเกล้า จันทบุรี. ปีที่ 29
2561
ชองเป็นเภสัชวัตถุ:สาหรับแพทย์
นันทวัน ใจกล้า
ฉบับที่ 1 หน้า 194-203
ไทย
คารณ วังศรี *บุคคลภายนอก
2. ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากร นางสาวบุปผา ภิภพ
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พ.ค.-ส.ค. 0.80
มนุษย์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ นางพูลศิริ ประคองภักดิ์
ปีที่ 17
2561
ขนาดย่อม
นางสาวเชฐธิดา กุศลา ไสยานนท์* ฉบับที่ 12 หน้า 215-224
บุคคลภายนอก
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.8 x 2= 1.60
สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2
0.4
0.6
0.8
1
รวม
0.2x3 = 0.60 0.4x1 =0.40 0.6x2 =1.20 0.8x2 =1.60 1.0x0 =0.00
3.80 x100 = 10.55x5 = 2.639 คะแนน
36
20
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2
0.4
0.6
0.8
1
รวม
0.2 x2 = 0.40 0.4 x1 =0.40 0.6x0 =0.00 0.8 x1=0.80 1.0x0 =0.00 1.60x100= 12.30x5 = 2.051 คะแนน
13
30
รวมคะแนน 2.639 +2.051 /2 = 2.35 คะแนน
ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีการศึกษา 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดนับรวมทีล่ าศึกษาต่อ จานวน 81.5 คน
ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัย
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
หรืองานสร้างสรรค์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. การพัฒนาเครื่องดื่มสละผง
สุปราณี เลาห์กิติกูล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
พร้อมชงด้วยวิธีการทาแห้ง แบบพ่น ละอองดาว ว่องเอกลักษณ์
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ฝอย
นฤมล มงคลธนวัฒน์
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1
ศิริพร ทองสุข
กรรณิการ์ เจริญสุข
2. การศึกษาวัสดุเพาะกล้าที่
ณฐพล โลหิตา
การประชุ ม วิ ชาการระดั บ ชาติ
แตกต่างกันที่มีผลต่อการ
ณัฐภัทร มาสรวง
“พฤกษศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศ
เจริญเติบโตของพริกแม็กซิกัน
ทรรศนะ ช้างแก้ว
ไทย” ครั้งที่ 12
ยศบดินทร์ จันทร์แก้ว
พัชรา บารุง
กฤษฎา เจริญมูล
กมลมนัส วัฒนา
3. การเปรียบเทียบสมรรถนะการ ประหยัด กองสุข
การประชุมวิชาการเครือข่าย
ขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนา 1 เฟส วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน วัชรินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10
ด้วยอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดัน พรมคุณ
หน้า 190-193
ชนิด 3 กิ่ง
วิจิตร กิณเรศ
4 . ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ม อ เ ต อ ร์ โกวิท ภูฉลาด พิสิทธิ์ บุญรอด
การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10
ก ร ะ แ ส ต ร ง ไ ร้ แ ป ล ง ถ่ า น โ ด ย ประหยัด กองสุข พูนศรี วรรณ
การ และ วิจติ ร กิณเรศ
หน้า 174-177
ปราศจากตัวตรวจจับ
5. ตู้ควบคุ มค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน มารุต
การประชุมวิชาการเครือข่าย
อัตโนมัติสาหรับเครื่องปั๊มน้าในสวน ธรรมวิรยิ ะ และเกศกมล ตั้งใจซื่อ วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10
หน้า 407
ผลไม้
6. เครื่องปิ้งย่างกึ่งอัตโนมัติ
ดนัย ทองธวัช
การประชุมวิชาการเครือข่าย
วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10
ธัชชัย ชวลิตชัยชาญ
หน้า 532-535
สุรเชษฐ์ ธนากิจ
เดชบุญ พรคต
7. ชุดต้นแบบเครื่องผลิตพลังงาน
ขวัญจิต ออกเวหา
การประชุมวิชาการเครือข่าย
ไฟฟ้าจากคลื่นทะเล
ชาคริต วินิจธรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10
เปรมวิทย์ ยาเลิศ
หน้า 391-394
ทศพล ศรีสุวรรณ
ศตวรรษ ขจรไพร.
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ว/ด/ป ที่
ค่า
ตีพิมพ์/เผยแพร่ น้าหนัก
0.20
1-3 ส.ค. 2561
0.20

14-16 มิ.ย.
2561

0.20

1-3 พ.ค. 2561

0.20

1-3 พ.ค. 2561

0.20

1-3 พ.ค. 2561

0.20

1-3 พ.ค. 2561

0.20

1-3 พ.ค. 2561

0.20

หน้า 146

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
8. เครื่องให้อาหารปลานิลอัตโนมัติ
พลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
วัชรากร ปิ่นธุรัตน์

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10
หน้า 450-453
การประชุมวิชาการวิศวกรรม
ฟาร์มและเทคโนโลยีควบคุม
อัตโนมัติ ระดับชาติ ครั้งที่ 5

ว/ด/ป ที่
ค่า
ตีพิมพ์/เผยแพร่ น้าหนัก
1-3 พ.ค. 2561
0.20

9. การศึก ษาการเจริ ญเติบ โตของ วัชรากร ปิ่นธุรัตน์
14 ธ.ค. 2561
ผักสลั ดกรีน โอ๊คในระบบไฮโดรโป
นิ ก ส์ แ บบอั ต โนมั ติ โ ดยควบคุ ม
อุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่าง
10. เครื่ อ งคั ด แยกขนาดผลมั งคุ ด ถิรวัฒน์ จราสันต์
การประชุมวิชาการเครือข่าย
1-3 พ.ค. 2561
ระบบกึ่งอัตโนมัติ
นฤวัตร รัตนสร้อย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10
ธนกร เจริญพร
หน้า 757-760
ขวัญจิต ออกเวหา
11. การพัฒ นาและสร้า งเครื ่อ ง จิรวัฒน์ ณ พัทลุง
การประชุมวิชาการราชมงคล
30-31 พ.ค.
ปอกเปลือกมันสาปะหลัง
พันธุ์เดช นนท์แสงโรจน์
ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการ 2561
วิชริณี สวัสดี
จัดการ หน้า 403-409
12. การผลิตก๊ าซเชื้อเพลิงชี วมวล ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
การประชุมวิชาการราชมงคล
30-31 พ.ค.
เ พื่ อ ใ ช้ กั บ เ ค รื่ อ ง สู บ น้ า เ พื่ อ สุจิตรา ทิพย์ศรีราช
ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการ 2561
การเกษตรในสวนผลไม้
ดนัย ทองธวัช
จัดการ หน้า 678-681
13. แนวทางการลดต้ น ทุ น โลจิ ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
การประชุมวิชาการข่ายงาน
23-26 ก.ค.
ส ติ ก ส์ ผ ล ไ ม้ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก คณิศร ภูนิคม
วิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี 2561
กรณีศึกษาทุเรียนจังหวัด ระยอง
จิรวัฒน์ ณ พัทลุง
2561 หน้า 1268-1274
14. การพั ฒ นาถ่ า นอั ด แท่ ง จาก สิริวรรณ ด้วงพูล
การประชุมวิชาการด้าน
30-31 พ.ค.
กาแฟเป็นพลังงานทดแทน
สมมารถ ศรีประเทือง
เทคโนโลยีการผลิตและการ
2561
ฐิติ หมอรักษา
จัดการ 2018 หน้า 557-562
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.20x14 = 2.80
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบัน อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ
1. Setup of a Multi-Loing
Bourneow, C.
Proceedings of Asian
February 6-8,
Pulsed Electric Field System Santimalai, S
Conference on Engineering 2018.
for Microbial Reduction in
H-Kittikun, A.
and Natural Sciences 2018
Liquid Foods.
Benjakul, S.
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0.20

0.20

0.20
0.20
0.20
0.20

0.40

0.40

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
2. The effect of freezing
Sumana, B.
method, packaging type and Ruaypom, K
storage time on the Quality of Srikalong, P.
Moo-Chamoung curry frozen.
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
The 7th Internation
Conference on Integration
of Science and Technology
for Sustainable
Development

ว/ด/ป ที่
ค่า
ตีพิมพ์/เผยแพร่ น้าหนัก
November 26
0.40
– 29, 2018.

ผลรวมค่าน้าหนัก 0.40x2 = 0.80
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1. Optimal Distributed
Watcharakorn Pinthurat.
วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 8 22 พ.ค. – ส.ค.
Generation Placement and
ฉบับที่ 22
2561
Network Reconfiguration Using
Hybrid Algorithm.
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.60x1 = 0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ พ.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1. Formulation sensory and
Charoensuk, K. Wongekalak, International Journal of
March 2018
pulp stability of Durian
L.
Agricultural Technology,
(Duriozibethinus Murr) juice.
Mongkontanawat, N.
14(2). P.215-224
Nonmoung, W. suwanposri,
A.
Tanmanee, P.
Kongsuk, M.
2. Fermentation of Gac juice MongKontanawat, N.
International Journal of
December
LaohKittikul, S.
Agricultural Technology,
2018
mixture by probiotic lactic
Lertnimitmongkol, W.
14(7). P. 1455-1470
acid bacteria. International
Journal of Agricultural
Technology
3. Yoghurt Production from
Germinated Native Black Rice
(Maepayatong Dum Rice).

Mongkontanawat, N.
Wongekalak L., Nonmuang
W.
Thumrongchote D.

International Journal of
Agricultural Technology,
14(4). P.543-558
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0.60
0.60

0.80

0.80

0.80

0.80

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

4. Efficacy of four different
feeds for producing hatchery
raised red claw crayfish
(cherax quadricarinatus).
5. Production and quality
improvement of the tropical
fruit tamarind Tamarindus
indica Linn.) Wine.

A. Kiriyakit.

International Journal of
Agricultural Technology.
14(5). P. 403-412

Pongkan, S.
Tilarux, P.
Charoensuk, K.
Ochaikul, D. and Suwanposri,
A.
Suwanposri, A.

International Journal of
Agricultural Technology.
14 (3). P. 341-350

May 2018

0.80

International Journal of
Agricultural Technology.
14(2).
Asia-Pacific Journal of
Science and Technology.
23(3). P.1-7

March 2018

0.80

May 18, 2017

0.80

6. Formulation, sensory and
pulp stability of durian (Durio
zibetthinus Murr) juice.
7. The effect of Indian marsh
fleabane (Pluchea indica (L.)
Less) dried leaves extract
against oxidative stress
induced by hydrogen
peroxide in Saccharomyces
cerevisiae.

Rawinipa Srimoon.

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

ว/ด/ป ที่
ค่า
ตีพิมพ์/เผยแพร่ น้าหนัก
September
0.80
2018

8. การสกัดแอนโธไซยานินจากลูก
หว้า (Syzygium cumini Skeels)
โดยใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์.

รวินิภา ศรีมูล
สมยศ สันติมาลัย

วารสารวิทยาศาสตร์มข. 46(4). ต.ค. – ธ.ค.
หน้า 800-811
2561

0.80

9. Effect of various ethephon
concentrations on flowering,
yield, costs and returns of
productions of four pineapple
varieties.
10. Development of Extruded
Ready-To-Eat Snacks from
Purple Rice.
11. High fiber enrichment of
Khao-Tang as a Thai style rice
cracker using red seaweed
(Gracilaria gracilis).
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.80x11 = 8.80

Wiangsamut, B.
Koolpluksee, M

International Journal of
Agricultural Technology.
Vol.14 (7.) P. 2215-2228

December
2018

0.80

Fakfoung, S.

International Journal of
Agricultural Technology
2018. 14(3). P. 287-298
International Journal of
Agricultural Technology.
14(3). P. 403-412

May 2018

0.80

May 2018

0.80

Sumana, B.
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ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัย
ว/ด/ป ที่
ค่า
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
หรืองานสร้างสรรค์
ตีพิมพ์/เผยแพร่ น้าหนัก
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
1.00
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
Mongkontanawat, N.,
International Food
April 2018
1.00
1. β-Glucan production of
Wasikadilok, N.,
Research Journal, 25(2).
Saccharomyces cerevisiae by
Phuangborisut, S.,
P. 499-503
using malva nut juice
Chanawanno, T.
production wastewater.
Khunphutthiraphi, T.
2. Lipolytic and antimicrobial
Khomsan Supong
Tropical Journal of
March 2018
1.00
Pharmaceutical Research.
activities of Pseudomonas
strains isolated from soil in
Phetchaburi Province, Thailand.
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

3. Anthrone derivatives from
the terrestrial actinomycete,
Actinomadura sp. BCC47066.

Khomsan Supong.

Phytochemistry Letters.

June 2018

1.00

4. High magnetic and
ferroelectric properties of BZTLSM multiferroic composites at
room temperature.
ผลรวมค่าน้าหนัก 1.0x4 = 4.00

Ratabongkot Sanjoom.

Ceramics International. 44
(8). P. 8768-8776

February 2018

1.00

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0.20x14 = 2.80 0.40x2 = 0.80 0.60x1 = 0.60 0.80x11 = 8.80 1.0x4 = 4.00

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รวม
17.00x100 = 20.86x5 = 3.48 คะแนน
81.5
30

หน้า 150

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดนับรวมที่ลาศึกษาต่อ จานวน 49.50 คน
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. องค์ประกอบของความสาเร็จ
น.ส.พณีพรรณ สมบัติ
ในการประชุมวิชาการการบริหารและ
แบบยัง่ ยืนของกลุ่มทอเสื่อกก :
พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
กรณีศึกษาบ้านหนองกก ตาบลทัพ
ครั้งที่ กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒ
ราช อาเภอตาพระยา จังหวัด
นบริหารศาสตร์ 3 หน้า 8-19.
สระแก้ว
2. ผลกระทบของความพึงพอใจใน นายอนุชิต ขลุ่ยนาค
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎ
งานที่มีความผูกพันต่อองค์การของ
กรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ.2561 “วิจัย
บุคลากรสถาบันวิชาการป้องกัน
นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์
ประเทศ.
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา. (Nationl
Conference) หน้า 423-429.
3. การจัดการแรงงานต่างด้าวชาว นายคมกริช นันทะโรจพศ์ การประชุมวิชาการและนาเสนอ
กัมพูชาของธุรกิจร้านอาหารใน
นายสัญญา บริสุทธิ์
ผลงานวิจัยระดับชาติ : การวิจัยรับใช้
จังหวัดชลบุรี
นายอนุชติ ขลุ่ยนาค
ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้ กรุงเทพฯ
น.ส.เกษร อึ้งสวรรค์
: มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
หน้า 166-178.
4. การศึกษากรอบแนวความคิดใน นายสัญญา บริสุทธิ์
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
การดาเนินธุรกิจที่นาไปสู่
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ความสาเร็จทางธุรกิจของ
สุนันทา ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ :
ผู้ประกอบการกลุม่ เจนเนอเรชั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วาย
หน้า 1100-1110.
5. การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์
น.ส.เฉลียว บุตรวงษ์
การประชุมวิชาการทางธุรกิจและ
โดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม
น.ส.วิภาพรรณ เทพารักษ์ นวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ
กรณีศึกษา สวนกล้วยหอมคุณโชติ
ประจาปี 2561 ณ วิทยาลัย
อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
บัณฑิตศึกษาการจัดการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 371-376

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ค่า
น้าหนัก
0.20
0.20

14 ก.ค. 2561

13 – 14 ธ.ค.
2561

0.20

20 ก.ค. 2561 0.20

29 มิ.ย.2561

0.20

22 – 23 ก.ย.
2561

0.20
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
นายณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
นายกุลบัณฑิต แสงดี
น.ส.สุภาวดี สายสนิท

6. การเพิ่มอัตราผลิตภาพ
กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ผักหวานป่า กรณีศึกษา เกษตรกร
ผู้ปลูกผักหวานป่า อาเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับการรับรอง
GAP
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจ
น.ส.สุภาวดี สายสนิท
เสื้อเชิ้ตสุภาพบุรุษในเขตพื้นที่
นายธวัชชัย ทองอนันต์
กรุงเทพมหานคร

8. องค์ประกอบของความสาเร็จ
ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
แบบยั่งยืนของกลุ่มทอเสื่อกก :
นายณัฐกรณ์ กานคาน
กรณีศึกษาบ้านหนองกก ตาบลทัพ นายประวิทย์ พุ่มพา
ราช อาเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว

9. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี

น.ส.เกศินี สือนิ

10. การเพิ่มอัตราผลิตภาพในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตผักหวานป่า
กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูก
ผักหวานป่า อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ที่ได้รับการรับรอง GAP (Good
Agriculture Practice)

นายณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
การประชุมวิชาการทางธุรกิจและ
นวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ
ประจาปี 2561 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 384-389
การประชุมวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 9 วันที่ 20 มี.ค. 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา หน้า
1425-1432
การประชุมวิชาการระดับชาติการบริหาร
การพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การ
บริหาร ครั้งที่ 3 ประจาปี 2561 ใน
หัวข้อ “การบริหารการพัฒนาสังคมและ
ยุทธศาสตรารบริหาร” ณ ห้อง 3002
ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศาสตร์
หน้า 8-19
เอกสารรวบรวมบทคัดย่อ “การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, โดยบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปจั จัยที่มีผล
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.หน้า
377-387
เอกสารรวบรวมบทคัดย่อ การประชุม
วิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการ
จัดการ ระดับชาติ ประจาปี 2562 The
National Conference on Business
Management and Innovation 2019
(NCBMI 2019) "Transforming
Business Enterprise"
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 384-389

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
22 – 23
ก.ย. 2561

ค่าน้าหนัก
0.20

20 มี.ค.
2561

0.20

14 ก.ค.
2561

0.20

20 มี.ค.
2561

0.20

22-23 ก.ย.
2561

0.20

หน้า 152
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ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
11. การคัดเลือกผู้จัดจาหน่ายสายไฟ นายณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับ
ชั้น (AHP) กรณีศึกษา ผู้ให้บริการ
โซลาร์เซลล์
12. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
จากการใช้ทุนมนุษย์ในกิจกรรมกีฬา
ภายใน: กรณีศึกษากีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร.
13. การใช้ K-Means Algorithm
แบ่งกลุ่ม รายได้ ค่าใช้จ่าย เงิน
คงเหลือ และหนี้ของครัวเรือนใน
ระดับจังหวัดของประเทศไทย
14. การแบ่งกลุ่มการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในประเทศไทยโดยใช้ KMeans Algorithm

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
เอกสารรวบรวมบทคัดย่อ การประชุมเชิง
วิชาการด้านการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ครั้งที่ 18 ประจาปี พ.ศ. 2561 (The
18th Thai Value Chain Management &
Logistics Conference : Thai VCML 2018)
หน้า 289-299

นายรัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต
2018 ครั้งที่ 3 (SDNC2018),
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
หน้า 587-594

นายรัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง
วิจัย ประจาปี
2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง. หน้า 107-115
นายรัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST
ครั้งที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์. หน้า 1-9.
15. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาด นายรัฐกรณ์ พงษ์
การประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้ง
ทางอารมณ์จากกิจกรรมกีฬาภายใน: ประเสริฐ.
ที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรณีศึกษากีฬาภายในมหาวิทยาลัย
ตะวันออก
ของรัฐในกรุงเทพมหานคร.
หน้า 1-7.
16. การหาความสัมพันธ์ของดัชนี
นายรัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้ง
ระหว่างอัตราการแลกเปลีย่ นเงินตรา
ที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
และการชื้อขายของกลุม่ นักลงทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ใน
ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล
พระบรมราชูปถัมภ์
หน้า 1017-1026.
17. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
นายดนัยกฤต อินทุฤทธิ์
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต
สินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นชอปปิ้งของ
2018 ครั้งที่ 3 หน้า595-601
นักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร
18. ผลกระทบจากการเลือกใช้วิธีสว่ น นายสุรนิ ทร์ พรหมนุรักษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย
ได้เสียสาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจ
ครั้งที่ 7 หน้า1910-1920
การร่วมค้า และบริษัทร่วม ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในประเทศไทย
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
8-9 พ.ย.
2561

ค่าน้าหนัก
0.20

31 ก.ค.
2561

0.20

29-30 มี.ค.
2561

0.20

24 – 25 พ.ค. 0.20
2561
26-28 มิ.ย.
2561

0.20

18-19 ต.ค.
2561

0.20

31 ก.ค.
2561

0.20

25 – 26 ม.ค. 0.20
2561
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ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
19. การวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ นายสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
การลงทุนตามวิธมี ูลค่ายุติธรรมของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
20. การใช้แนวคิดไคเซนพัฒนา
นางวนิดา ชุติมากุล
ระบบการทาจ่าย : กรณีศึกษา
บริษัทสยามมิชลิน จากัด

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 หน้า 592601
การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 12. หน้า
1360-1367
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“ราชภัฏกรุงเก่า” ปี 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หน้า 417422
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจาปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
หน้า 293-302

ว/ด/ป ที่
ค่าน้าหนัก
ตีพิมพ์/เผยแพร่
27– 29 พ.ค.
2561.

0.20

27 – 29 พ.ค.
2561

0.20

21. การศึกษาความรู้ความเข้าใจ
น.ส.รัฐิยา ส่งสุข
13-14 ธ.ค.2561 0.20
เกี่ยวกับการชาระภาษีอากรท้องถิน่
ของประชาชนในเขตพื้นที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลปลวกแดง อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง
22. การกากับดูแลกิจการกับคุณภาพ นางวนิดา ชุตมิ ากุล
11-13 ธ.ค.2561 0.20
กาไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.20 x 22 = 4.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรานงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
0.40
วารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
1. Enhancing the job
นายคมกริช นันทะโรจพงศ์ 24th EBES CONFERENCEJANUARY 10-12, 0.40
performance of proessional
BANGKOK THAILAND,
2018
murses: the role of perceived
KASETSART UNIVERSITY
organizational support in
working environment including
job engagement and job
satisfaction, In
2. Green marketing Strategy
ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
at Sukhothai Thammathirat August 18-21th , 0.40
model effect to profits on
Open University. หน้า1-8
2018
Business International
Conference on open library to
Opern society in
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.40 x 2 = 0.80
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.60 x 0 = 0
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่

- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ พ.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง ไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)

1. การให้ความหมาย ที่มาของ
นายคมกริช นันทะโรจพงศ์
ความหมาย และกระบวนการ
เสริมสร้างภาวะผู้นาในตนเองของ
วัยรุ่นกลุ่มเจเนอเรชั่นซี : การวิจัย
เพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก.
2. พฤติกรรมการเป็น
นายคมกริช นันทะโรจพงศ์
ผู้ประกอบการของวัยรุ่นไทย :
อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถ
ตนเองและการรับรู้การสนับสนุน
ทางสังคมต่อความตั้งใจในการเป็น
ผู้ประกอบการในบริบทวัฒนธรรม
แบบรวมกลุม่ .
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง นายคมกริช นันทะโรจพงศ์
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการความเครียด
ของวัยรุ่นตอนกลาง.
4. อิทธิพลของบรรยากาศองค์การ นายคมกริช นันทะโรจพงศ์
และการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การที่ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานผ่านความสุขในการ
ทางานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการผลิต
5. การเชื่อมโยงวิธีวิทยาการสร้าง นายคมกริช นันทะโรจพงศ์
ทฤษฎีฐานรากสู่การวิจัยเชิง
ปริมาณเพื่อการศึกษาวิจยั
พฤติกรรมองค์การในยุคหลังนว
สมัย
6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
นางอังคณา ประเสริฐศรี
ของสถาบันการเงินชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. การส่งเงินกลับประเทศของ
นายดนัยกฤต อินทุฤทธิ์
แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.80 x 7 = 5.60

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีที่ 46 ฉบับที่ 3
หน้า 1 – 28

ก.ค. – ก.ย. 2561

ค่า
น้าหนัก
0.80

0.80

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทร ก.ค.-ธ.ค.2561
วิโรฒ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 44-59

0.80

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 1-36

ม.ค. – เม.ย.2561

0.80

วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
หน้า 21-38.

ม.ค. – เม.ย.2561

0.80

วารสารวิชาการ Veridian
E-Journal สาขามนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11
ฉบับที่ 2 หน้า 317-336.

พ.ค. – ส.ค.2561

0.80

วารสารการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่
10 ฉบับที่ 2 หน้า 1 – 12
วารสารสงขลานครินทร์ ปีที่ 24
ฉบับที่ 3 หน้า 197-220

เม.ย.– มิ.ย.2561

0.80

ก.ย. – ธ.ค.2561

0.80
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์/
ค่า
ผลงานวิจัยหรืองาน
เผยแพร่
น้าหนัก
สร้างสรรค์
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร (1.00)
1. The Acceptance Model of น.ส.พณีพรรณ สมบัติ
Proceedings of 2015 5th
26 – 28 April
1.00
Hospital Information System
International Conference on 2018
in Thailand : A Conceptual
Industrial Engineering and
Framework Extending TAM
applications.Singapore
หน้า 89-94
2. Mobile Applications for the นายฆณการ ภัณณิพงส์
International Conference on 10 February 2018 1.00
Prediction of Learning
Interactive Collaborative
Outcomes for Learning
Learning.
Strategies and Learning
Achievement in Lifelong
Learning
3. The Distinction Learning
นายฆณการ ภัณณิพงส์
Times-iCON2018 IEEE
12-14 December 1.00
Style in Learning Outcomes of
2018
the Secondary School Learner
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 1.00x3 =3.00
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ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดนับรวมที่ลาศึกษาต่อ จานวน 42.50 คน
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ว/ด/ป ที่
ผลงานวิจัยหรืองาน
ตีพิมพ์/
สร้างสรรค์
เผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
1. การพัฒนาชุดฝึกทักษะ
น.ส.มณีรัตน์ ภารนันท์
รายงานการประชุ ม วิ ช าการระดั บ 23 ก.ค. 2561
ปฏิบัติการจัดการฐานข้อมูลเพื่อ
ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์ นานาชาติและระดับชาติด้านเทคโนโลยี
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
สาร สนเ ทศ ปร ะยุ ก ต์ แ ละร ะบ บ
คิดเป็นระบบ
สารสนเทศครั้งที่ 14 (ACTIS&IACTIS2018) และการประชุ ม วิ ช าการชาติ
ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ( NCOBA-2018)
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม หน้า
157-162
2. การพัฒนาเว็บธุรกิจอัจฉริยะ
น.ส.มณีรัตน์ ภารนันท์
รายงานการประชุมวิ ชาการระดับชาติ 19-20 ม.ค.
สาหรับจัดแสดงสินค้า
ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน้า 722561
80
3. รูปแบบการสอนตกผลึกทาง
น.ส.มณีรัตน์ ภารนันท์
รายงานการประชุ ม วิ ช าการระดั บ 23 ก.ค. 2561
ปัญญาและวิจัยเป็นฐานใน
น า น า ช า ติ แ ล ะ ร ะ ดั บ ช า ติ ด้ า น
สภาพแวดล้อมแบบสมาร์ทคลาส
เทคศโนโลยี สารสนเทศประยุกต์ และ
รูปเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
ระบบสารสนเทศครั้งที่ 14 (ACTIS &
21 และความสามารถทาง
IACTIS-2018) และการประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีดิจิทลั
ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA2018) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน้า 50-56
4. การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ น.ส.มณีรัตน์ ภารนันท์
รายงานการประชุ ม วิ ช าการระดั บ 23 ก.ค. 2561
โมดูลสนับสนุนการตัดสินใจจัดโปร น.ส.ทิพวรรณ มีพึ่ง
นานาชาติและระดับชาติด้านเทคโนโลยี
โมชันเพื่อส่งเสริมการทาการตลาด
ส า ร ส น เ ท ศ ป ร ะ ยุ ก ต์ แ ล ะ ร ะ บ บ
ออนไลน์.
สารสนเทศครั้ ง ที่ 14 (ACTIS &
IACTIS-2018) และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA2018) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน้า 454-549
5. การเรียนรู้ 9 ขั้น ของมนุษย์กับ น.ส.มณีรัตน์ ภารนันท์
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 19-20 ม.ค.
รูปแบบการเรียนการสอนบูรณา
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
2561
การ 3 พันธกิจ MANEERAT
สารสนเทศประยุ ก ต์ แ ละการประชุ ม
Model สาหรับสร้างบัณฑิตนัก
วิ ช าการด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ครั้ ง ที่ 13
ปฏิบัติด้านไอซีทีและการทางานทีม
หน้า 180-186
เวิร์ค
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ค่า
น้าหนัก
0.20

0.20
0.20

0.20

0.20

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
6. การออกแบบเว็บธุรกิจอัจฉริยะ
ศูนย์กลางสาหรับธุรกิจประมูล
สินค้า.

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
น.ส.มณีรัตน์ ภารนันท์

7. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
น.ส.มณีรัตน์ ภารนันท์
Google Chart พัมนาระบบธุรกิจ
อัจฉริยะสาหรับบริการจัดส่งอาหาร
8. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริม
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
ทางานก่อสร้าง : กรณีศึกษา
บริษัทเอ็น อาร์ พี บิลเดอร์ จากัด

น.ส.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์

9. Aging Society with Digital
World in the Era of Thailand
4.0

น.ส.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์

10. ปรากฏการณ์กระแสการแต่งชุด
ไทยวิเคราะห์ผา่ นทฤษฎีการกาหนด
วาระข่าวสาร.
11. การหาความสัมพันธ์ของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
และการซื้อขายของกลุม่ นักลงทุน
ด้วยเทคนิคการทาเหมืองข้อมูล

น.ส.จารุวรรณ นิธิไพบูลย์
นายสาโรช หว่างนุ่ม

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
19-20 ม.ค.
2561

ค่า
น้าหนัก

รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
แ ล ะ น า น า ช า ติ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศ
ประยุกต์และการประชุมวิชาการด้าน
บริหารธุรกิจครั้งที่ 13 หน้า 200-205
รายงานการประชุ ม ระดั บ ชาติ แ ละ 19-20 ม.ค.
นานาชาติด้านเทคศโนโลยีคอมพิวเตรอ์
2561
และระบบสารสนเทศประยุกต์และการ
ประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจครั้งที่
13 หน้า 200-205
งานประชุ ม วิชาการระดับ ชาติ ครั้ งที่ 21 มิ.ย.2562
14 Digital Technology
for
Sustainable Wellbeing and Smart
Society ณ ห้ อ งประชุ ม ดร.ไสว สุ ท ธิ
พิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิ ทยาลั ย
ธุรกิจบัณฑิต กทม.
หน้า
3rd National Conference & 1st
7 ธ.ค.2561
International Conference
Chaopraya University,
Nakhonsawan, Thailand. Title
“Management and
Development in the Thailand
4.0 Era. Nakhon Sawan:
Chaopraya University. p.313
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3-4 ก.ย. 2561
หน้า 254-269

0.20

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่
9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
หน้า 1017-1029

0.20

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

18 - 19 ต.ค.
2561

หน้า 158

0.20

0.20

0.20

0.20

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
12. ป็อบคอร์นรีวิวแอปพลิเคชั่นฯ

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
นายชุมพล โมฆรัตน์

13. ระบบบริหารการจัดการใบ
เสนอราคาสาหรับธุรกิจพาณิชยก
รรม

นายชุมพล โมฆรัตน์

14. แอปพลิเคชันสาหรับจองสนาม
ฟุตบอลบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์

นายชุมพล โมฆรัตน์

15. เว็บแอปพลิเคชันพยากรณ์ด้าน
อารมณ์จากข้อความทวิตเตอร์

นายธนพล พึ่งตัวเอง

16. ระบบสื่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ

น.ส.ปริณดา ลาภเจริญวงศ์

17. การเปรียบเทียบเทคนิคการทา น.ส.ดวงใจ หนูเล็ก
เหมืองข้อมูลเพื่อหาความเหมาะสม
ของเทคนิคในการวิเคราะห์การเกิด
โรคอ้วนของนักศึกษา: กรณีศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ
18. ระบบบริหารจัดการโครงการ
น.ส.ดวงใจ หนูเล็ก

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
การประชุมการประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
หน้า 1271-1276
การประชุมการประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง หน้า 1204-1210
การประชุมการประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง หน้า 109-114
การประชุมการประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง หน้า 350-355
การประชุมการประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง หน้า 1347-1354
การประชุมการประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง หน้า 328-335

การประชุมการประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง หน้า 2926-2933

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
23-25 มี.ค.
2561

ค่า
น้าหนัก

23-25 มี.ค.
2561

0.20

23-25 มี.ค.
2561

0.20

23-25 มี.ค.
2561

0.20

23-25 มี.ค.
2561

0.20

23-25 มี.ค.
2561

0.20

23-25 มี.ค.
2561

0.20

หน้า 159

0.20

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
น.ส.อรวรรณ ชุณหปราณ

19. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ร้านขายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์
20. รู ป แบบการสอนตกผลึ ก ทาง นายวีระ สุภะ
ปั ญ ญ า แ ล ะ วิ จั ย เ ป็ น ฐ า น ใ น
สภาพแวดล้อมแบบสมาร์ทคลาสรูม
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

21. การผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยเทคนิค
2D แอนิเมชัน เพื่อให้ความรู้เรื่อง
พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดการ สวัสดิภาพสัตว์ ให้แก่
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่ง
ประเทศไทย
22. แอปพลิเคชันดูแลครรภ์และ
ค้นหาโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.

น.ส.วรัญญา เดชพงษ์

23. แอปพลิเคชันดูแลและประเมิน
พัฒนาการลูก

น.ส.เสาวคนธ์ หอมสุด

24. การพัฒนาแอปพลิเคชันเรียกใช้
บริการพนักงานนวดบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

น.ส.เสาวคนธ์ หอมสุด

น.ส.เสาวคนธ์ หอมสุด

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
การประชุ มวิ ช าการระดั บชาติ ด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 และ
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
ประชาชื่น ครั้งที่ 4 หน้า 251-258
การประชุ มวิ ชาการระดั บนานาชาติ และ
ระดั บ ชาติ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประยุ กต์ และระบบสารสนเทศครั้ งที่ 14
(ACTIS & IACTIS-2018) และ การประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ
(NCOBA-2018) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
หน้า 50-56
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (2 nd NCOST)”
ณ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ หน้า 9-16
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิ ว เตอร์ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น ครั้ งที่ 6
(AUCC 2018). เมื่อวันที่ 23 – 25 มี.ค.
2561. ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร : ส ถ า บั น
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง. หน้า 1075-1082
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 (RMUTRcon 3rd) .
เ มื่ อ วั น ที่ 1 8 -2 0 ก . ค . 2561.
ประจวบคีรีขันธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ วิ ทยาเขตวั งไกล
กังวล. หน้า 57-64.
การประชุ ม วิ ชาการระดั บ ประเทศด้ า น
เทคโนโลยี สารสนเทศ (NCIT 10th). เมื่ อ
วั นที่ 23-25 ต.ค. 2561. ขอนแก่ น. หน้ า
274-279.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
27 เม.ย.
2561

ค่า
น้าหนัก

23 ก.ค.
2561

0.20

19 ม.ค.
2561

0.20

23 – 25
มี.ค. 2561

0.20

18-20 ก.ค.
2561

0.20

23-25 ต.ค.
2561

0.20

หน้า 160

0.20

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
25. การประยุกต์ใช้ปฏิทินออนไลน์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี.

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
น.ส.เสาวคนธ์ หอมสุด

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎกรุง
เก่า (ARCON 2018). เมื่อวันที่ 13-14 ธ.ค.
2561. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.
หน้า 68-74
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต
2018 ครั้งที่ 3. เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
หน้า 102-108

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
13-14 ธ.ค.
2561

26. ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการ อุโฆษ แปลงประสพโชค
31 ก.ค.
รั่วไหลของน้้าประปาภายในที่อยู่
พิเชฐ มาเร็ว.
2561
อาศัย ผ่านโปรแกรมประยุกต์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.20 x 26 = 5.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรานงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
(0.40)
1. Extract Transfer Load (ETL) อาจารย์ธนพล พึ่งตัวเอง
Proceedings of the 3rd
26 – 28
Considerations of Temporal
International Conference Springer September
Data Sources to Data
International Applied Physics,
2018
Warehouses
System Science and Computers.
APSAC 2018 on 26 – 28 September
2018 P.170-176
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.40 x 1 = 0.40
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
1. พฤติกรรมการสื่อสารผ่าน
น.ส.ดลฤดี ศรีมันตะ
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต ปีที่ 12
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเห็น
ฉบับที่ 2 กค. – ธค.61
คุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ความสัมพันธ์ในการเปิดรับ
น.ส.วรัญญา เดชพงษ์
วารสารสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย 1 January –
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์และ
เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก ปี ที่ 7 June 2018
การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับ
ฉบับที่ 1
ปริญญาตรีของนักเรียนระดับชั้น
หน้า 141-147
มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.60 x 2 = 1.20

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน้า 161

ค่า
น้าหนัก
0.20

0.20

0.40

0.40

0.60

0.60

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ว/ด/ป ที่
ค่า
ผลงานวิจัยหรืองาน
ตีพิมพ์/
น้าหนัก
สร้างสรรค์
เผยแพร่
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
0.80
ประกาศ พ.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
1. การแสวงหาความรู้ ทัศนคติ
น.ส.ดลฤดี ศรีมันตะ
วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต ปีที่ 12 กค. – ธค.61 0.80
และพฤติกรรมการสื่อสารผ่าน
ฉบับที่ 2 กค. – ธค.61 หน้า 177-219
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในตาบลบางแก้ว อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
น.ส.ดลฤดี ศรีมันตะ
วารสารบริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ 1 มค. –
0.80
และการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
การสื่อสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มค. – เม.ย เม.ย .61
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
.61
ปลายในอาเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์
3. การผลิตสื่อพิมพ์เพื่อการ
น.ส.ดลฤดี ศรีมันตะ
วารสารบริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ 1 มค. –
0.80
ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริม
การสื่อสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มค. – เม.ย เม.ย .61
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการ
.61
ก่อสร้าง : กรณีศึกษา บริษัทเอ็น
อาร์ พี บิลเดอร์ จากัด
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.80 x 3 = 2.40
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร (1.00)
1. The Awarenese on Green
น.ส.กุลธิดา มะลิซ้อน
Proceedings of 2018 International
Jan 12 –
1.00
ICT among Thai Employees :
Conterence on Information
14 2018
A factor Analysis
Management and Processing (ICIMP
2018) London UK p.107-110
2. An Analysis of Operational ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์
The 21st International Sysposium
25-28
1.00
Cost of Internet Exchange
on Wireless Personal Multimedia
Nov.2018
Point Service
Communication (WPMC-2018)
P.467-471
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 1.00 x 2 = 2.00
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สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0.2x22 = 4.40 0.4x2 =0.80
0.6x0 =0
0.8x7 =5.60 1.0x3 = 3.00

รวม
13.80x100 = 27.88x5 = 5.00 คะแนน
49.50
20

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2
0.4
0.6
0.8
1
รวม
0.2x26 = 5.20 0.4x1 =0.40 0.6x2 =1.20 0.8x3 = 2.40 1.0x2 = 2.00 11.20x100= 26.35x5 = 4.39 คะแนน
42.50
30
รวมคะแนน 5.00+4.39 /2 = 4.70 คะแนน
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดนับรวมทีล่ าศึกษาต่อ จานวน 41.5 คน
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ว/ด/ป ที่
ค่า
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ตีพิมพ์/
น้าหนัก
สร้างสรรค์
เผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.20
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตร
น้าฝน ใจดี
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 29 มิ.ย.
0.20
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ คณะ รัตนาวรรณ วิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 2561
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ มงคลตะวันออก ครั้งที่ 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ยิ่งยศ จิตจักร
สุภาภรณ์ บุญเจริญ
ทรงธรรม เจริญจันทร์
2. แนวทางการปรับตัวสูส่ ังคมคาร์บอนต่าการ น้าฝน ใจดี
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 29 มิ.ย.
0.20
ใช้พลังงานของประชาชนในเขตภาคตะวันออก ยิ่งยศ จิตจักร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 2561
มงคลตะวันออก ครั้งที่ 11
3. Phonemic Awareness in Chinese L1
วรินทร แดนดี
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 29 มิ.ย.
0.20
Readers of English : Not Simply an Effect พรชัย พรวิริยะกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 2561
of Orthography
ยิ่งยศ จิตจักร
มงคลตะวันออก ครั้งที่ 11
ปวริศา กิจประสพ
Xujing Yang
4. การศึกษากลวิธีการแปลเชิงวัฒนธรรมจาก
พรชัย พรวิริยะกิจ
การประชุมวิชาการระดับชาติ 21 ก.ค.
0.20
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับคา :
และ
2561
กรณีศึกษาระดับปริญญาตรี
นานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง
การบูรณาการวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.20x4 =0.80
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
0.40
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
1. Thailand in the Wekong Region
วรินทร แดนดี
International
October
0.40
Countries’Newspapers
Conference on
19-21,
Humanities,Psychology 2018
and Social Science
October 19-21,2018
Munich,Germany
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.40x1 =0.40
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ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ว/ด/ป ที่
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ตีพิมพ์/
สร้างสรรค์
เผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1. แนวทางการปฏิบัติในการขนส่งสินค้า ด้วย อุษา สถิตย์มั่น
วารสารวิชาการ
ม.ค.-มิ.ย.
รถขนส่งอุณหภูมิ
ภาณุเดช กาญจนกันติกญ
ุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2561
ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 5-11
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา ผานิตย์ ถิรพลงาม
วารสารวิชาการ
ม.ค.-มิ.ย.
แผนชุมชนเทศบาล ตาบลบางพระ
ศุภวรรณ มาลีหวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2561
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วรนันท์ เจริญทรัพย์พานิช กาญจนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์
หน้า 46-54
ผกามาศ พัฒนกาจรกิจ
3. ผลกระทบของการพัฒนาผู้ส่งมอบปัจจัย
ณิชากร ทองเปลว
วารสารสังคมศาสตร์
ม.ค.-มิ.ย.
การผลิตต่อความสารมารถของผู้สง่ มอบปัจจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
2561
การผลิตและผลกระทบต่อความสามารถของ
มงคลตะวันออก ปีที่ 7 ฉบับที่
ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
1 หน้า 58-69
4. เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมก่อน
ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ วารสารสังคมศาสตร์
ม.ค.-มิ.ย.
เกษียณอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยของรัฐ วีรวรรณ ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
2561
และบุคลากร มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัด ชนาพร บุญเกิด
มงคลตะวันออก ปีที่ 7 ฉบับที่
ชลบุรี
สุพรรณี รัตนานนท์
1 หน้า 97-105
สุทธิดา ไชยชนะ
5. คุณภาพการให้บริการสายการบินต้นทุนต่า ภัทรี สุขอุดม
วารสารสังคมศาสตร์
ม.ค.-มิ.ย.
ชั
ช
ฎาพร
อิ
น
สมพั
น
ธ์
ตามตัวแบบ SERVQUAL ตามความคาดหวัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
2561
สมพงษ์
อั
ศ
วริ
ย
ธิ
ป
ต
ั
ิ
ของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุรี
มงคลตะวันออก ปีที่ 7 ฉบับที่
ปรีชา คามาดี
1 หน้า 106-117
เสกสรร สวัสดิรักษา

ค่า
น้าหนัก
0.60
0.60
0.60

0.60

0.60

0.60

ธารงค์ เจียมทองอรุณ
ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม

ผลรวมค่าน้าหนัก 0.60x5 =3.00
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80

1. การออกเสียงคาภาษาอังกฤษผิดพลาดของ วรินทร แดนดี
พนักงานระดับปฏิบตั ิการในโรงงาน
อุตสาหกรรม เขตอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

ม.ค.เม.ย.
2561

0.80

ม.ค.เม.ย.
2561

0.80

2. The Stupidity of Farm Animals in
George Orwell’s Animal Farm

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน
โพธิสุวรรณ

วารสารมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
หน้า 68-91
วารสารวิชาการ รมยสาร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
หน้าที่ 323
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ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3. Leander’s Absurdity in john
Cheever’s The Wapshot Chronicle

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน
โพธิสุวรรณ

4. การเพิ่มผลผลิตโคเนื้อโดยใช้พืชสมุนไพร
ตระกูลถั่วทดแทนอาหารข้นสาเร็จรูป

วีระพล แจ่มสวัสดิ์
ชงโค แซ่ตั้ง
วรพล แจ่มสวัสดิ์
สุรศักดิ์ สาลีพัชราภรณ์
จิรัฎ เหมือนวิหาร
ยิ่งยง รุ่งฟ้า
มธุรส ชาวไร่ปราณ
อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์
นัยนา สถิตย์เสถียร

5. การออกแบบของเล่นที่ใช้ในการส่งเสริม
กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่สาหรับเด็ก
ออทิสติก

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

ว/ด/ป
ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
June
29,
2018

ค่า
น้าหนัก

วารสารวิชาการ Thoughts
(ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ม.ค.-มิ.ย. 2018 หน้า 75-89
วารสารวิจัย
ก.ค.-ธ.ค.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2561
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า
58-63

0.80

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ก.ค.-ธ.ค.
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2561
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 142-152

0.80

0.80

ผลรวมค่าน้าหนัก 0.80x5 = 4.00
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

0.20x4 = 0.80 0.40x1 =0.40 0.60x5 =3.00 0.80x5 = 4.00 1.00x0 = 0.00
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รวม
8.20 x100 = 19.76x5 = 4.94 คะแนน
41.5
20

หน้า 166

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดนับรวมทีล่ าศึกษาต่อ จานวน 64.5 คน
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ว/ด/ป ที่
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ตีพิมพ์/
สร้างสรรค์
เผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. การคั ด เลื อ กยี ส ต์ ส าหรั บ การผลิ ต ไวน์ มนตรี เรืองสิงห์
วารสารวิชาการ The 3rd KU SRC 30 ส.ค.
สับปะรด
Annual Conference 2018 หน้า 2561
70–75

ค่า
น้าหนัก
0.20
0.20

2. การศึก ษาเบื้ องต้ นของแพลงก์ต อนพื ช รัชดา ไชยเจริญ
และแพลงตอนสัตว์ในแม่น้าเวฬุ จ.จันทบุรี

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง 18-20 มิ.ย.
ทะเล ครั้งที่ 6
2561
หน้า 552–561

0.20

3. ผลของไนโตรเจนต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต
ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และแคโรทีนอยด์
รวมใน Chlorella sp.
4. การสารวจแบคทีเรียทีย่ ่อยน้ามันในเขต
ชายฝังทะเลภาคตะวันออก
5. ผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
คณะวิ ท ยาการจั ด การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

ปราณี นิมิบตุ ร

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง 18-20 มิ.ย.
ทะเล ครั้งที่ 6 หน้า 14–19
2561

0.20

อนันทญา แสนสวัสดิ์
นิภาพร ก้านทอง
พงษ์พัฒน์ สิงห์ศรี

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล ครั้งที่ 6 หน้า 430-436
กา ร ป ร ะ ชุ ม วิ ชา ก า ร ร ะ ดั บ ชา ติ
"มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม" ครั้ งที่ 10
หน้า 160-171

0.20

6. การประยุกต์ใช้เทคนิคการคัดแยก
ประเภทเพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้น
สภาพของนักศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
7. พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ของนักศึ กษา คณะวิทยาการ
จั ด การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ม.
นครพนม

พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี
ศรีชล ภิรมย์ลาภ
สกุลชาย สารมาศ

การประชุ มวิชาการระดับชาติ "ราช 23 ก.พ.
ภัฎเลยวิชาการ ประจาปี 2561 หน้า 2561
363-371

0.20

พงษ์พัฒน์ สิงห์ศรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราช 23 ก.พ.
ภัฎเลยวิชาการ ประจาปี 2561 หน้า 2561
821-828

0.20

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

18-20 มิ.ย.
2561
1-3 ส.ค.
2561

หน้า 167

0.20

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
8. ความมี วิ นั ย ในตนเองและแรงจู งใจใฝ่ พงษ์พัฒน์ สิงห์ศรี
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการจั ด การ คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.นครพนม
9. การออกแบบและสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด อภิวัฒน์ จันโท
น้าหนักน้านม ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ชวลิต ปัญญาอิสระ
ในทุกสรรพสิ่งเพื่อใช้ในฟาร์มโคนม
ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
10. รถขนส่งสื่อสารทุกสรรพสื่ง
นพรุจ เขียวนาค
ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

0.20

0.20

26-29 มิ.ย.
2561

0.20

28-30 พ.ย.
2561

0.20

การประชุมวิชาการรูปแบบพลังงาน 28-30 พ.ย.
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้ง 2561
ที่ 11
หน้า 320-326

0.20

กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ การประชุมวิชาการรูปแบบพลังงาน 28-30 พ.ย.
ศรีมา แจ้คา
ทดแทนสู่ชมุ ชนแห่งประเทศไทย ครั้ง 2561
ทัศพันธ์ สุวรรณทัต ที่ 11
หน้า 377-382

0.20

12. การอบแห้งเนื้อไก่ด้วยระบบไอน้า ร้อน ศรีมา แจ้คา
ยวดยิ่ง
ระวิน สืบค้า
กรรณพต แก้วสอน

14. การศึกษาและเปรียบเทียบการอบแห้ง ศรีมา แจ้คา
สมุนไพรด้วยระบบสุญญากาศร่วมกับรังสี กิ ต ติ ศั ก ดิ์ วิ ธิ นั น ท
อินฟราเรดไกลและความร้อน
กิตต์ทัศพันธุ์ สุวรรณ
ทัต

การประชุ ม วิ ช าการ งานวิ จั ย และ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ECTICARD หน้า 151-154
การประชุ ม วิ ช าการ งานวิ จั ย และ
พัฒนาเชิงประยุกต์
ครั้งที่ 10 ECTI-CARD
หน้า 486-489
การประชุมวิชาการรูปแบบพลังงาน
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 11
หน้า 313-319

ค่า
น้าหนัก

26-29 มิ.ย.
2561

11. การอบแห้งอาหารทะเลโดยใช้โรงเรือน ศรีมา แจ้คา
พลังงานแสงอาทิตย์
ระวิน สืบค้า
กรรณพต แก้วสอน

13. แบบจาลองการอบแห้งปลาสลิดด้วย
อากาศร้อน

ว/ด/ป ที่
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
การประชุ ม วิ ชาการระดั บ ชาติ "ราช 29-30 ส.ค.
มงคลสุรินทร์" ครั้งที่ 9
2561
หน้า 403-415

การประชุมวิชาการรูปแบบพลังงาน 28-30 พ.ย.
ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้ง 2561
ที่ 11
หน้า 383-389
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หน้า 168

0.20

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
15. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สารสากล มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ

ว/ด/ป ที่
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ"
25 พ.ค.
การศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนครั้ง 2561
ที่ 2 " คณะคุรศุ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
หน้า 1636-1645

ค่า
น้าหนัก

16. การศึกษาและพัฒนาเครื่องเจาะหลุม
แบบติดท้ายรถแทรกเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราช 29-31 ส.ค.
มงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9
2561
หน้า 36-46

0.20

17. อุปกรณ์แจ้ งเตือนถุงน้าเกลือใกล้หมด พงษ์พัฒน์ สิงห์ศรี
ด้ ว ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ก รณี ศึ ก ษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี
ราชา สภากาชาดไทย

The 6th ASEAN Undergraduate
Conference in Computing
(AUC2) 2018
p.518-523

23-25 มี.ค.
2561

0.20

18. การศึกษาสภาวะทีเ่ หมาะสมของน้า
หล่อเย็นในการสูบน้าด้วยกาลังไอน้า. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 15
19. ระบบตรวจวัดคุณภาพน้า
กรณีศึกษา: บริษัท ฮิตาชิ เคมีคอล ออโตโม
ทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด

พงษ์พัฒน์ สิงห์ศรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
15 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน หน้า 245-251
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้ง
ที่ 6
หน้า 638-642

6-9 ธ.ค.
2561

0.20

23-25 มี.ค.
2561

0.20

20. เกมเสริมทักษะทางด้านหน้าทีข่ อง
คาศัพท์

ยศภัทร เรืองไพศาล

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี 23-25 มี.ค.
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้ง 2561
ที่ 6
หน้า 239-245

0.20

21. การพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติเพื่อ
ป้องกันการกระแทกของผลเมล่อน

กรรณพต แก้วสอน ประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรม
ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ เกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม
หน้า 1-5

พงษ์พัฒน์ สิงห์ศรี

ณัฐธยาน์ รุจริ าธ
นาพัฒน์
พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสส
รา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

29-30 มี.ค.
2561

หน้า 169

0.20

0.20

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
29-30 มี.ค.
2561

ค่า
น้าหนัก

22. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอก
เปลือกไส้กรอก

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
สร้างสรรค์
ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ ประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรม
เกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
หน้า 131-132

23. การพัฒนาเครื่องบดเศษกระดองปูม้า

ระวิน สืบค้า

29-30 มี.ค.
2561

0.20

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรานงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบัน อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ
1. Ga-doped ZnO nanoparticles
สมทบ สันติเบ็ญจกุล Materials Today : Proceedings
June 21,
synthesized by sonochemicalP. 13865-13869
2018
assisted process

0.40

2. Anti-inflammatory, antioxidant
and quinone reductase inducing
effects of Lumyai Thao (Dimocarpus
longan var. obtusus) seed extract.

0.40

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรม
เกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 24,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม
หน้า 110-111

0.20

ผลรวมค่าน้าหนัก 0.2x23 = 4.60

วิริยา นิตย์ธีรานนท์

การประชุมวิชาการ The - 3rd
International Conference on
agiculture and Ago-Industry
(ICAAI 2018)
P. 29-35
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November
15, 2018

หน้า 170

0.40

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
3. Characterization of starch granules สมทบ สันติเบ็ญจกุล
derived from Tacca
พิรดา สุดประเสริฐ
leontopetaloides by green synthesis

4. The Study of Preparation and จิรวัฒน์ สิตรานนท์
Corrosion Resistance of Ceria Film
on Aluminum Alloys

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
การประชุมวิชาการ The Second
International Conference on
Science and Technology of
Emerging Materials 2018
(STEMa2018) P.02006-1 –
02006-6
2nd National and International
Research Conference 2018
Buriram Rajabhat University
P.1-9

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
July 19,
2018

ค่า
น้าหนัก

February
15-16,
2018

0.40

ผลรวมค่าน้าหนัก 0.4x4 = 1.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1. Determination of Total Soluble
กรรณพต แก้วสอน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
12-13 ก.ค.
Solide and Viamin C of Nong Khang มาโนช รัตนคุณ
ฉบับที่ 49 ปีที่ 4 (พิเศษ)
2561
Khok Guava ZKlom SaliX By Near
หน้าที่ 187-190
Inrared Spectroscopy
2. การพัฒนาเครื่องปอกสัปปะรด
กรรณพต แก้วสอน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
12-13 ก.ค.
ฉบับที่ 49 ปีที่ 4 หน้า 323-326
2561
3. ความเป็นไปได้ของการตรวจสอบเชื้อรา กรรณพต แก้วสอน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
12-13 ก.ค.
ในขิงด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ศุภสิทธิ์ ประเสริฐ
ฉบับที่ 49 ปีที่ 4 (พิเศษ)
2561
ลาภ
หน้า 183-186
4. กระบวนการอบแห้งเครื่องเทศและ
ระวิน สืบค้า
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับที่
ปี 2561
สมุนไพรเพื่อ SMEs
49 ปีที่ 4 (พิเศษ)
หน้า 339-342
5. การศึกษาการอบแห้ง และกรรมวิธีการ กรรณพต แก้วสอน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรฉบับที่ 49
ทาชาจากใบบัวหลวง
ปีที่ 4 (พิเศษ)
หน้า 425-428.
ค่าน้าหนัก 0.6x5 = 3.00
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ พ.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1. Antimicrobial Activity of Extracts
กรรณิการ์ พิมพ์รส
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2 ก.ค.– ธ.ค.
from Pa-Yom Tree (Shore
ราชมงคลตะวันออก
61
roxburghiiG. Don)
ฉบับที่ 11 ปีที่ 2 หน้า 10-20
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0.40

0.60
0.60

0.60
0.60
0.60
0.60

0.80

0.80

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
วิริยา นิตย์ธีรานนท์
จตุพร อรุณกมลศรี

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
2018

ค่า
น้าหนัก

2. Antioxidant activities of longan
KKU Sci J.46(2) p. 219-227
(Dimocarpus longan var. Obtusus
Leenh.) seeds and their application
in longan jam
3. ผลของการใช้น้าแข็งผสมน้ามันหอม
ปฏิยุทธิ์ ขวัญอ่อน
วารสารแก่นนคร ปีที่ 46 ฉบับ พิเศษ 2561
ระเหยไธม์ต่อการรักษาคุณภาพทาง เคมี
1 p.1059-1066
และกายภาพของกุ้งขาว
4. Evaluation of yield traits between สุธัญญา พรหม
International Journal of
2018
15 purple pericarp rice line (Oryza
สมบูรณ์
Agricultural Technology
sativa L.)
Vol.14 (5): p.741-750
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.8x4 = 3.20
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
1. Enhancement of uranium
วรีภรณ์ รัตนิสสัย
Journal of Enviromental
4/7/2018
recovery from seawater using
Chemical Engineering
amidoximated polymer gel
p.2768-2777
synthesized from radiationpolymerization and crosslinking of
acrylonitrile and methacrylic acid
monomers
2. Evidence that the whiteleg shrip นิภาพร ก้านทอง
Aquaculture
9/12/2018
penaeus (Litopenaeus) vannamei is
refractory to infection by Penaeus
monodon nudivirus (PmNV), also
known as MBV
3. Assessing Food Liking: Comparison ตวงศิริ สยมภาค
Nutrients 2018,10,1957
11/12/201
of Food Liking Questionnaires and
p.1-11
8
Direct Food Tasting in two Cultures
4. Morphology of testes,
วิจิตร์ วิโสรัมย์
The Canadian Entomologist
9/9/2018
spermatogenesis, sperm bundles,
vol.00,2018 p.1-6
and spermatozoa of Kerria chinensis
(Hemiptera: Kerriidae)
ผลรวมค่าน้าหนัก 1.0x4 = 4.00
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0.80

0.80
0.80

1.00

1.00

1.00
1.00

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
0.20
0.20x23 = 4.60

0.40

0.60

0.40x4 = 1.60 0.60x5 = 3.00

0.80

1.00

รวม

0.80x4 = 3.20

1.00x4 = 4.00

16.40x100 = 25.43x5 = 4.24 คะแนน
64.5
30
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีการศึกษา 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดนับรวมทีล่ าศึกษาต่อ จานวน 74 คน
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
สร้างสรรค์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. การดูดซับฟอสเฟตในสารละลายด้วยตัวดูด
ซับจากแร่โดโลไมต์และแร่ดินขาวปรับสภาพ

สุภาภรณ์ คางคา
สมโภชน์ ภู่พีระสุพงษ์
นวลฉวี กระมล
สุพรรษา จันพิละ
2. การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์และการ
ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสาหรับฐานรากตื้น วันโชค เครือหงษ์
ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์
เอนก เนรมิตรครบุรี
ยิ่งยง รุ่งฟ้า
3. สมบัติทางกายภาพและทางกล ของจีโอโพลิ ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์
เมอร์มอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและผสมเส้นป่าน
วันโชค เครือหงษ์
ศรนารายณ์
ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ
เอนก เนรมิตรครบุรี
4. สมบัติทางกลและการต้านทานคลอไรด์ของ วุฒิศักดิ์ สุริโย
คอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อยในปริมาณสูง
วันโชค เครือหงษ์
ณัฐพงศ์ ดารงวิริยะนุภาพ
อภิวิชญ์ พูลสง
5. ปัญหาการบริหารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของ ภูวเดช เศษจันทร์
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด เอนก เนรมิตรครบุรี
มหาชน
กฤษฎา อนันตกาลต์
6. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ระบบ
ณิชาภา สุขนิรันดร์
ควบคุมต้นทุนงานในการผลิตแผ่นคอนกรีต
เอนก เนรมิตรครบุรี
สาเร็จรูป บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จากัด
เฉลย คงปรีพันธุ์
7. การบริหารสินค้าคงคลังในโลจิสติกส์
สุรชัย นุ่มสารพัดนึก
8. หาอุณหภูมแิ ละเวลาการบ่มแข็งเพื่อเพิ่ม
ความแข็งอลูมิเนียมผสมทองแดงโดยใช้วิธี
ออกแบบการทดลองพื้นผิวตอบสนอง
9. การสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรม ชุมชนพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี

สุรชัย นุ่มสารพัดนึก
พรจิต พีระพัฒนกุล
พู่กัน สายด้วง

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ค่า
น้าหนัก
0.20

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

19-20 ก.ค.
2561

0.20

การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตร่มเกล้า

16 ธ.ค.
2561

0.20

การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตร่มเกล้า
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 23
จ.นครนายก

16 ธ.ค.
2561

0.20

18-20 ก.ค.
2561

0.20

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11หน้า 97104
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11 หน้า 105112
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11 หน้า 113119
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11 หน้า 120127
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11
หน้า 136-147

29 มิ.ย. 61

0.20

29 มิ.ย. 61

0.20

29 มิ.ย. 61

0.20

29 มิ.ย. 61

0.20

29 มิ.ย. 61

0.20
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

10. ความต้องการเชิงพื้นที่ในที่อยู่อาศัยแบบ
แบบอาคารสูงเพื่อผู้สูงอายุ กรณีศึกษา การ
เคหะแห่งชาติชุมชนบ่อนไก่

สิริโสภา ก่อสกุล
พู่กัน สายด้วย

11. การออกแบบอุปกรณ์ทรงตัว ทรงท่าเพื่อ
การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิ
สติก

ยิ่งยง รุ่งฟ้า
มธุรส ชาวไร่ปาน
ฐิติมา สุพิสาร

12. การพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมเพื่อ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู กรณีศึกษาชุมชนดั้งเดิม
ชุมชนท่าขุนนาง จังหวัดลพบุรี

พรจิต พีระพัฒนกุล

13. แนวทางการออกแบบบ้านพักผู้สูงวัย
ประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา เวลเนสโฮม
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. การเปรียบเทียบการประมาณราคาก่อสร้าง
อาคารโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 มิติและ
วิธีดั้งเดิม

สิริโสภา ก่อสกุล

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

ค่า
น้าหนัก

29 มิ.ย. 61

0.20

29 มิ.ย. 61

0.20

29 มิ.ย. 61

0.20

9 ก.ค. 2561

0.20

เทอดธิดา ทิพย์รัตน์
ยศศักดิ์ชัย พิชัยณรงค์
อรวรรณ จันทร์น้อย
ยิ่งยง รุ่งฟ้า
สันติภาพ ชุมภูพาน
ปกาศิต ฮงทอง
อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
อัธยากร อภินันทรัตน์
ปกาศิต ฮงทอง

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย 7-8 ส.ค. 61
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 จ.นครราชสีมา น.
1160-1170

0.20

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 23

18-20 ก.ค. 61

0.20

การประชุมระดับชาติราชภัฎเลยวิชาการ
ประจาปี 2561

23 ก.พ. 61

0.20

17. การเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างโดย
แนวคิดทฤษฎีลีน คอนสตรัคชั่น กรณีศึกษา
โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร อาคารด่านเก็บเงินบางกรวย

ปัณณ์พัฒน์ สีตะวัน
อเนก เนรมิตรครบุรี

การประชุมระดับชาติราชภัฎเลยวิชาการ
ประจาปี 2561

23 ก.พ. 61

0.20

18. การวิเคราะห์การตรวจสอบความเสียหาย
ของบ้านเดี่ยวทรุดตัวจากการต่อเติมในเขต
จังหวัดปทุมธานีโดยใช้การวิเคราะห์แบบฟอล์ท
รี
19. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ส่งผลต่อ
การควบคุมคุณภาพของบริษัทรับสร้างบ้าน
กรณีศึกษา บริษัท แคนดิต ดราฟท์ ดีไซน์
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด

ปัญญพัฒน์ โชติกะ
ปกาศิต ฮงทอง

การประชุมระดับชาติราชภัฎเลยวิชาการ
ประจาปี 2561

23 ก.พ. 61

0.20

วรศักดิ์ สุนทรโชติ
เฉลย คงปรีพันธุ์

การประชุมระดับชาติราชภัฎเลยวิชาการ
ประจาปี 2561

23 ก.พ. 61

0.20

15. ข้อบกพร่องของงานก่อสร้างที่มีผลต่อการ
ส่งมอบโครงการบ้านจัดสรร
16. การตรวจสอบคุณภาพหมวดงานผนังแบบ
ก่อฉาบของโครงการคอนโดมิเนียม

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 11
หน้า 148-156
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 11
หน้า 157-166
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 11
หน้า 216-222
งานสัมมนาวิชาการระดับชาติดา้ นคนพิการ
ครั้งที่ 10

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

แหล่งตีพมิ พ์/เผยแพร่

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ค่า
น้าหนัก

20. การศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่มีผลต่อความ ธีระ แซ่ลิ้ม
ล่าช้าในการเขียนแบบก่อสร้าง หมวด
เฉลย คงปรีพันธุ์
สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน

การประชุมระดับชาติราชภัฎเลยวิชาการ
ประจาปี 2561

23 ก.พ. 61

0.20

21. เกณฑ์ในการประเมินราคาด้วยวิธี
เปรียบเทียบตลาด

ณัฐพล เต็มธานุรักษ์
ปกาศิต ฮงทอง

การประชุมระดับชาติราชภัฎเลยวิชาการ
ประจาปี 2561

23 ก.พ. 61

0.20

22.การวางแผนงานก่อสร้างถนนโดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 มิติ

เทอดธิดา ทิพย์รัตน์
ศักดิ์ชัย พิชยั ณรงค์
ธนวิชญ์ กังแฮ
ยิ่งยง รุ่งฟ้า
วิมรรศนา ณ สงขลา

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 จ.นครราชสีมา น.12131223

7-8 ส.ค. 61

0.2

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ครั้งที่ 3
การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจยั ณ
มหาวิทยาลัยพะเยา

23 มี.ค. 2561

0.2

25-26 ม.ค.
2561

0.2

23.การศึกษาแนวโน้มของปริมาณฝนรายปีด้วย
วิธีทางสถิติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
24.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสาม
จังหวัดปทุมธานี
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.20 x 24 = 4.80

วิมรรศนา ณ สงขลา

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1
1. การนากลับคืนเมทิลเมทาคริเลตมอนอเมอร์ สุภาภรณ์ คางคา
วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ม.ค.-มิ.ย.
ด้วยแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์
สมโภช ภู่พีระสุพงษ์
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 53-63
2561
สมศักดิ์ ดารงค์เลิศ

0.80

2. นวัตกรรมผนังคอมโพสิตแบบวาฟเฟิล

ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

3. การออกแบบอุปกรณ์ช่วยฟื้นฟูสาหรับผู้ป่วย ยิ่งยง รุ่งฟ้า
อัมพฤกษ์-อัมพาตตั้งแต่ท่อนล่างลงไป
ชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช
พรชัย อัจฉริยเมธากร
4. การจัดทาแผนที่มรดกทางสถาปัตยกรรม ชุมชน พรจิต พีระพัฒนกุล
บางปลาสร้อย จั งหวัดชลบุ รี โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
5. การออกแบบของเล่ น ที่ ใ ช้ ใ นการส่ ง เสริ ม ยิ่งยง รุ่งฟ้า
กล้ามเนื้อ มัดเล็ก และมัดใหญ่สาหรับเด็กออทิ มธุรส ชาวไร่ปราณ
สติก
อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
ธัญญพัทธ์ วัฒรจิรพันธุ์
นัยนา สถิตย์เสถียร
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.80 x 5 = 4.00

0.80

วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 93-102

ม.ค.-มิ.ย.
2561

0.80

วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 111-120

ม.ค.-มิ.ย.
2561

0.80

วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 131-141

ก.ค.-ธ.ค.
2561

0.80

วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 142-152

ก.ค.-ธ.ค.
2561

0.80
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ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ว/ด/ป ที่
ค่า
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ตีพิมพ์/เผยแพร่ น้าหนัก
สร้างสรรค์
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
1.00
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง ทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง ทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. Structural Engineering Assessment
Thanongsak Imjai and Rajamangala University of August 1-3,
1.00
for Seismic Damaged Concrete
Thaworn
Technology International
2018
Building : A Case Study of One Storey Thirawetchayan
Conference
Kindergarten School
2. A Thermal Assessment of
Kritsada Anantakarn
MANZAR, 10 (43) : 50-57 / September
1.00
Residential Models A Study of the
September 2018
2018
Model Made of Fibre, Cement and
Wood
3. Effect of Oil palm Fiber Content on Wunchock Kroehong
Arabian Joumal for Science October 2018 1.00
the Physical and Mechanical Properties
and Engineering October
and Microstructure of High-Calium Fly
2018, Volume
Ash Geopolymer Paste
43, Issue 10, pp 5215–5224
4. Mechanical properties,
Wunchock Kroehong
Construction and Building 20 October
1.00
microstructure and drying shrinkage of
Materials Volume 186, 20 2018
hybrid fly ash-basalt fiber geopolymer
October 2018, Pages 62-70
paste
5. Factor Affecting Themrmal Comfort Ariya Atthawuttikul
Architecture, media,
1-2
1.00
level in Buildings : A Comparative
politics, society (Amps),
November 61
Study of Two Buulding
Cleveland, USA
6. Accuracy Assessment of L-Band
Kritsada Anantakarn
International Transaction
26 July-18
1.00
Atlas GNSS System in Thailand
journal of Engineering,
December
Management, & Applied
2018
Sciences & Technologies
7. Chemical – Looping Combustion of Sasithorn Sunphorka
Arabian Journal for Science 17 November 1.00
Methane Using CaSO4 as an Oxygen
and Engineering (2019)
2018
Carrie: Effects of MgO Addition
44:5359–5370
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 1.00 x 7 = 7.00
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดนับรวมทีล่ าศึกษาต่อ จานวน 8 คน
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
สร้างสรรค์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. การศึกษาแผนการเดินทางท่องเที่ยว กิตติชัย ประเสริฐพรศรี การประชุมวิชาการระดับชาติและ
เชิงวัฒนธรรม 9 วัดรอบเกาะ
วรเศรษฐ์ อุดมสิน
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่
รัตนโกสินทร์
13

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่
20 ธ.ค. 61

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.20 x 1 = 0.20
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
1. Study of Optimizing the supply Manthanaporn
Innovation and Technology
29 June
chain Management of Mushroom Arunrueang
Development for Sustainable
2018
Cultivation Farm Project Case
Economy
Study of The Model Farm Project
initiated by Her Majesty with
theory model of Supply Chain
Operations Reference (SCOR
Model) and the theory of Lean
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก 0.40 x 1 = 0.40
สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.2
0.4
0.6
0.2x24 = 4.80 0.4x0 = 0.00 0.6x0 =0

0.8
0.8x5 =4.00

1
1.0x7 = 7.00

0.20
0.20

0.40

0.4

รวม
15.80x100 = 21.35x5 = 3.56 คะแนน
74
30

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.2
0.4
0.6
0.8
1
รวม
0.2x1 = 0.20 0.4x1 =0.40 0.6x0 =0.00 0.8x0 = 0.00 1.0x0 = 0.00 0.6x100= 7.50x5 = 1.88 คะแนน
8
20
รวมคะแนน 3.56 + 1.88 /2 = 2.72 คะแนน
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ค่า
น้าหนัก
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีการศึกษา 2561
คณะศิลปศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดนับรวมทีล่ าศึกษาต่อ จานวน 39.5 คน
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
สร้างสรรค์

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การอ่านเรื่องสัน้ เพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภู
วนารถ
2. ความงดงามของผู้สูงอายุ : บทวิเคราะห์
มุมมองความต่างในนวนิยาย The Hunger
Games The Magnificence of Elders:
the critical change in view of age in
the Hunger Games
3. ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาการดาเนินชีวิต
ตามทางสายกลางของพระบาทสมเด็จ
พระปรทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร
และเล่าจื๊อ

ค่า
น้าหนัก
0.2

รุจิรา เจริญสวัสดิ์
วัชรี จันทร์หอม
ดร. อินทิรา นวสัมฤทธิ์

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านศิลปศาสตร์
ครั้งที่ 3 : “ศาสตร์บูรณาการเพื่อการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มทร.ศรี
วิชัย หน้า 145 - 153

29-30 มี.ค.
2561

0.2

สิรินทร์ สว่างวรรณ
ฐิติพร สังขรัตน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ต
รัง วิจัยประจาปี 2561
หน้า 205-210

29-30 มี.ค.
2561

0.2

วีรภัทร ภคงพงศ์พันธุ์

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติและนา
นานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์
หน้า 427-436
การประชุมวิชาการระดับชาติดา้ นการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชุน ครั้งที่ 1 มทร.ศรี
วิชัย หน้า 39-40

14 ก.ย.
2561

0.2

28-29
มิ.ย. 61

0.2

4. ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการ
รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวตลาดน้าคลองลัด อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย
มะยม
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.2x4 = 0.80
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1. การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรียงความ
ฐิติพร สังขรัตน์
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
โดยใช้แนวคิดสแกฟโฟลด์และเทคนิคแผนผัง
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ความคิดสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 50-56
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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0.60
ม.ค. - มิ.ย. 0.60
2561

หน้า 179

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
แหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรม
วิถีชีวิต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย :
ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
3. พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยววัด
พระศรีรตั นศาสดาราม

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ค่า
น้าหนัก

อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 178-184

ก.ค. – ธ.ค.
2561

0.60

วีรภัทร ภคพงศ์พันธุ์

ม.ค.- มิ.ย. 2561

0.60

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
หน้า 65-85

ผลรวมค่าน้าหนัก 0.6x3 = 1.80
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
1. Issues towards Learning English Sirin Sawangwan
International Journal of
January-April
with Multimedia ComputerComputer, the Internet and
2018
Assisted English Writing
Management P.71-76

1.00

1.00

ผลรวมค่าน้าหนัก 1.0x1 = 1.00
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
0.20
0.20x4 = 0.80

0.40

0.60

0.40x0 =0.00 0.60x3 = 1.80

0.80

1.00

รวม

0.80x0 = 0.00

1.00x1 = 1.00

3.60x100 = 9.12x5 = 2.28 คะแนน
39.5
20
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีการศึกษา 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดนับรวมทีล่ าศึกษาต่อ จานวน 5 คน
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ว/ด/ป ที่
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ตีพิมพ์/
สร้างสรรค์
เผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติฯหรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1. Pregnancy Diagnosis in Marbled
อ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกาพล
Journal of Applied
2018
stingray (Taeniura meyeni):The Case
Animal Science
Report.
(supplement)
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.80x1 = 0.80
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
2. Growth-inhibitory effect of pyoligneous อ.น.สพ.กุลชัย นาคบุปผา
The Thai Journal of
2018
acid on Bacillus cereus.
Veterinary Medicine
(supplement).48:
p.131-132.
ผลรวมค่าน้าหนัก 1.0x1 = 1.00
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดนับรวมทีล่ าศึกษาต่อ จานวน 22 คน
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ว/ด/ป ที่
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
ตีพิมพ์/
สร้างสรรค์
เผยแพร่
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. Structure and
ผศ.สพ.ญ.ยุวดี คง
KU. CSC Conference
2018
immunohistochemistry of cFLIP in
ภิรมย์ชื่น
2018
corpus Luteum of Thai Swamp Buffalo
(Budalus bubalis)
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.20x1 = 0.20
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติฯหรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1. The Detection of Canine Blood Parasite
(Ehrlichia canis and Babesia spp.) Using
Polymerase Chain Reaction for Veterinary
Diagnostic Center, Rajamangala University of
Technology

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่น
เมือง ผศ.น.สพ.ดร.กาจ
โชคชัยอุสาหะ

Tawan-OK Rajamangala
University of Technology
Tawan-OK Research Journal
11(2): 92-98
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ค่า
น้าหนัก
0.80
0.8

1.00
1.00

ค่า
น้าหนัก
0.2
0.2

0.80
0.80

2. Study on using polymerase chain reaction
and buffy coat smear method for
Trypanosome evansi detection in buffalos of
eastern Thailand.

3. The effect of growth performance
on PRRSV detection in the uterus of
gilts culled due to reproductive
disturbance.
4. Determination of PRRSV quantity in
aborted fetus and stillborn piglet
using qPCR

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่น
เมือง

Journal of Mahanakorn
Veterinary Medicine 13(2):
161-170.

อ.เอมอร โอฬารรัตน์ Proceeding of the 4th
มณี
Symposium of the Thai
Society for Animal
Reproduction (TSAR),
Nonthaburi, Thailand. 29
อ.เอมอร โอฬารรัตน์ Proceeding of the 4th
มณี
Symposium of the Thai
Society for Animal
Reproduction (TSAR),
Nonthaburi, Thailand. 29

2018

0.80

August 2018.

0.80

August 2018.

0.80

ผลรวมค่าน้าหนัก 0.80x4 = 3.20
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
2018
1. Targeted gene functional enrichment
ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่น The Thai Journal of Veterinary
analysis of the milk miRNome acquired from เมือง
Medicine 48: P.143-144
dairy cow and nursing mother during 2-6
ผศ.น.สพ.ดร.กาจ โชคชัย
months of lactation.
อุสาหะ

1.00
1.00

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่น
เมือง
ผศ.น.สพ.ดร.กาจ โชคชัย
อุสาหะ
3. Canine pseudomembranous cystitis due to ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่น
persistent urinary tract infection
เมือง
ผศ.น.สพ.ดร.กาจ โชคชัย
อุสาหะ
4. Cervical subcutaneous dermoid cyst in
ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่น
domestic cat.
เมือง
ผศ.น.สพ.ดร.กาจ โชคชัย
อุสาหะ
5. An innovative approach to predict
ผศ.สพ.ญ.ดร.ธนิดา สนั่น
immune-associated genes mutually targeted เมือง
by cow and human milk microRNAs
ผศ.น.สพ.ดร.กาจ โชคชัย
expression profile
อุสาหะ

Asian-Australas J Anim Sci. P.
1-7

2018

1.00

The Thai Journal of Veterinary
Medicine 48:
P. 43-44

2018

1.00

6. Genetic homogeneity of goat
สพ.ญ.ดร.มนัน ชาญ
malaria parasites in Asia and Africa
นาสิน
suggests their expansion with domestic
goat host

Sciencetific report.
11;8(1):5827. doi:
10.1038/s41598-01824048-0.

2. A demonstration of the H3 trimethylation
ChIP-seq analysis of galline follicular
mesenchymal cells and male germ cells

The Thai Journal of Veterinary
Medicine 48:
P.23-24
Veterinary word. 11(9):
P. 1203-1209

1.00

2018

2018

1.00

ผลรวมค่าน้าหนัก 1.00x6 = 6.00
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สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.20
0.4 0
0.60
0.20x0 = 0.00 0.40x. =0.00 0.60x0 =0.00

0.80
0.80x1 = 0.80

1.00
รวม
1.00x1 = 1.00 1.80x100 = 36.00x5 = 5.00 คะแนน
5
30

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0.20
0.40
0.60
0.20x1 = 0.20 0.40x0 =0 0.60x0 =0.00

0.80
0.80x4 = 3.20

1.00
รวม
1.00x6 = 6.00 9.40x100= 42.72x5 = 5.00 คะแนน
22
30

รวมคะแนน 5.00 + 5.00 /2 = 5.00 คะแนน
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ปีการศึกษา 2561
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมดนับรวมทีล่ าศึกษาต่อ จานวน 7 คน
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
สร้างสรรค์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. การศึกษาระบบสารสนเทศในการ
จาหน่ายตั๋วเครื่องบินผ่านตัวแทนจาหน่าย
ในเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี.
2. ปัญหาและความต้องการของผู้โดยสาร
ที่มีต่อการให้บริการรถเวียนรับส่งภายใน
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยอง
พัทยา
3. การสารวจการปฏิบัติงานในเขตการบิน
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย
เปรียบเทียบกับภาคผนวกที่ 14 ของ
องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO).
4. รูปแบบการฝึกอบรมตามความต้องการ
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัตกิ ารการบิน ของ
บริษัทไทยสมายส์ แอร์เวย์ จากัด และ
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด
5. ทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกเดินทางทางอากาศ
เส้นทางภายในประเทศ

วรรษมนต์ สันติศิริ

อุกฤษฎ์ จันทรางกูล
วรกมล ยศสันเทียะ
ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม
สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ วรรษมนต์
สันติศิริ

ศิรณัฏฐ์ รัตนเวคิน
ศุภณัฐ สุรวงค์ชัยธวัช พุทธชน
อนุรักษ์ และสมพงษ์ อัศวริยะธิปัติ
กชกร ยอดยิ่ง
วิภาวี เอ็งพัวศรี และสมพงษ์ อัศว
ริยธิปัติ

6. การสร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสารสายการ วัตรธิไช ผาสุก
บินต้นทุนต่า กรณีศึกษาสายการบินนก
พชร เกษแม่นกิจ และ
แอร์
ปรีชา คามาดี
7. ความคาดหวังของประชาชนต่อการ
ลงทุนอุตสาหกรรมการบินในเขตส่งเสริม
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ศิรณัฐฐ์ รัตนเวคิน
ศุภณัฐ สุรวงค์ชัยธวัธ กานต์กวี
เทียมโพยม
พงศ์เทพ กรีเดช และสมพงษ์ อัศว
ริยธิปัติ

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยรังสิต
หน้า 47-60
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 11
หน้า 47-55
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 11
หน้า 47-55

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/
เผยแพร่

ค่า
น้าหนัก
0.20

16 ส.ค. 2561

0.20

29 มิ.ย. 2561

0.20

29 มิ.ย. 2561

0.20

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
29 มิ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 11
หน้า 65-75
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
29 มิ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 11
ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา
จ.ชลบุรี หน้า 76-83
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
29 มิ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 11
ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา
จ.ชลบุรี หน้า 84-96
ในงานการประชุมวิชาการและประกวด 17-18 พ.ค.
2561
นวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2
“งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา
เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและ
สังคม” ณ หองเชียงใหม ชั้น 2 ศูนย
ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิ
เอ็มเพรสเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม่

0.20
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0.20

0.20

0.20

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
8. การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจองตั๊วออนไลน์
สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ

ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ยศวดี ยศธสาร
จิตาพร ทองพูล และ
ปรีชา คามาดี

แหล่งตีพมิ พ์/เผยแพร่

ว/ด/ป ที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่

ค่าน้าหนัก

17-18 พ.ค. 2561

0.20

17-18 พ.ค. 2561

0.20

10. การรับรู้และความพึงพอใจของ
ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์
22-23 ก.พ. 2561
นักท่องเที่ยวนอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค
ณรงค์ฤทธิ์ ธีระเวช
(SCANDINAVIA) ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว กนกอร บุญมี
ไทยภายใต้แคมเปญเที่ยววิถีไทย
สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
ค่าน้าหนัก 0.20x10 = 2.00
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ค่าน้าหนัก 0.40)
1. The study of aviation information
Watsamon Santisiri
In The 2nd regional conference December ,
system for airline registering in Stock
Boonyawat
on graduate research 16th
16 2018
Exchange of Thailand
Aksornkitti
December
2018Bangkok:Sripatum
University p.445-451
2. Risk assessment affecting flight
Boonyawat Aksornkitti
In The 2nd regional conference December ,
dispatcher in XYZ company at Don
Watsamon Santisiri
on graduate research 16th
16 2018
Mueang International Airport.
December 2018 Bangkok:
Sripatum University p.435-442.

0.20

9. การศึกษาภาวะความกดดันจากผู้โดยสาร
ชาวจีนของพนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน
สยามแอร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์
วรรษมนต์ สันติศิริ

ในงานการประชุมวิชาการและ
ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 “งานวิจยั และ
นวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” ณ ห
องเชียงใหม ชั้น 2 ศูนยประชุม
นานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็ม
เพรส
เชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม่
ในงานการประชุมวิชาการและ
ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 “งานวิจยั และ
นวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” ณ ห
องเชียงใหม ชั้น 2 ศูนยประชุม
นานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็ม
เพรส
เชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม่
INCBAA 2018 Khon Kaen,
THAILAND

0.40

0.40

0.40

ผลรวมค่าน้าหนัก 0.40x2 = 0.80
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ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์/
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่
เผยแพร่
สร้างสรรค์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1. ปัจจัยที่สาคัญต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์
วารสารสังคมศาสตร์
ก.ค.-ธ.ค. 2561
ในสถาบันเทคโนโลยีการบินของนักศึกษา
ชนาพร บุญเกิด และวรรษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัย
มนต์ สันติศิริ.
มงคลตะวันออก ปีที่ 7
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ฉบับที่ 2 หน้า 79-88
จังหวัดชลบุรี.
2. คุณภาพการให้บริการสายการบินต้นทุน ภัทรี สุขอุดม
วารสารสังคมศาสตร์
ม.ค.-มิ.ย. 2561
ต่าตามตัวแบบ SERVQUAL ตามความ
ชัชฎาพร อินสมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
คาดหวังของผู้ใช้บริการในเขตจังหวัดชลบุรี. สมพงศ์ อัศวริยธิปัติ และ มงคลตะวันออก ปีที่ 7
คณะ
ฉบับที่ 1 หน้า 106 – 117
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความ
สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ และ วารสารสังคมศาสตร์
ม.ค.-มิ.ย. 2561
ผูกพันในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม
คณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาค
มงคลตะวันออก ปีที่ 7
ตะวันออกเฉียงเหนือ.
ฉบับที่ 1 หน้า 177 – 185
4. ปัจจัยทางด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพล สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ และ วารสารสังคมศาสตร์
ก.ค.-ธ.ค. 2561
ต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่เดินทาง
คณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ภายในประเทศไทย.
มงคลตะวันออก ปีที่ 7
ฉบับที่ 2 หน้า 134-144
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.60x4 = 1.60

ค่า
น้าหนัก

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่ อกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80

1. การรับรู้กลยุทธ์การตลาดบริการของ
ผู้ใช้บริการชาวญี่ปุ่นในการใช้บริการสปาใน
โรงแรมและ รีสอร์ทระดับสี่ดาวและห้าดาว
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ผลรวมค่าน้าหนัก 0.80x1 = 0.80

0.80

สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ

วารสารบัณฑิตศึกษา
ก.ย. – ธ.ค. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 หน้า 197-209

0.60
0.60

0.60

0.60

0.60

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

รวม

0.20x10 = 2.00

0.40x2 =0.80

0.60x4 =2.40

0.80x1 = 0.80

1.0x0 = 0.00

6.00 x100 = 85.72x5 = 5.00 คะแนน
7
20
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จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรั บปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน

ชื่อ

นางจตุพร อรุณกมลศรี
1.นางสาวประกาย ขวัญหลาย
2.นางสาววีรยา แจ่มสวัสดิ์
3.นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง

ตาแหน่ง

รองอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองบริหารงานบุคคล (สนับสนุนข้อมูล)
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน: 6 ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการดาเนินงาน)

 1. กาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีการดาเนินงานบริการวิชาการที่มีความร่วมมือระหว่างคณะ
ในรู ป แบบคณะกรรมการดาเนิ น งาน ดังคาสั่ งแต่ง ตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริการวิช าการมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ( RMUTTO 3.1-1-01) ในปี 2561 มหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานบริการวิชาการ เพื่อกาหนดชุมชนเป้าหมายมหาวิทาลัย โดยคัดเลือกชุมชนเป้าหมายตามองค์ประกอบ
ของชุมชนที่คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ คือ ด้านการบริหารจัดการชุมชน ด้านสังคม วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านสิ่งดึงดูดใจ/ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวชุมชน
กิจกรรมของชุมชน/กิจกรรมการท่องเที่ยว ความพร้อมของชุมชน ความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยเลือกชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นชุม ชน
เป้าหมายมหาวิทยาลัยและดาเนินงานให้บริการวิชาการตามแผนงานโครงการแบบบูรณาการ ภายใต้ โครงการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนหมู่บ้านตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (RMUTTO
3.1-1-02 ) ซึ่งมีการประชุมจัดทาแผนงานร่วมกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะซึ่งมีโครงการย่อยในแผน
จานวน 9 โครงการ
ในปีงบประมาณ 2562นั้น มหาวิทยาลัยมีการประชุมหารือร่วมกับคณะเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานบริการ
วิชาการในระดับสถาบันโดยการดาเนินงานบริการวิชาการแบบบูรณาการองค์ความรู้ของคณะในแต่ละวิทยาเขต ตาม
เอกสารการประชุมกาหนดแผนงานดาเนินโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ประจาปี 2562 ในปีการศึกษาที่ 1
(RMUTTO 3.1-1-03 ) เพื่อกาหนดชุมชนเป้าหมายมหาวิทยาลัย ตามนโยบายมหาวิทยาลัย 4 ชุมชนต่อปี โดยมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานระดับคณะในการดาเนินงานแก่ชุมชนเป้าหมายมหาวิทยาลัย 4 ชุมชน คือ
1. วิส าหกิ จ ชุ มชนกลุ่ มกล้ วยไม้ ศรีราชาจั ง หวั ด ชลบุ รี ด าเนิน งานบริการวิ ช าการโดยเขตพื้ น ที่ บ างพระ ซึ่ ง
ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีการบิน
2. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนิคมทหารผ่านศึกทรายขาว อาเภอทรายขาว จังหวัดจันทบุรี ดาเนินการโดยวิทยา
เขตจันทบุรี ซึ่งประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม
3. ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัยในปี 2561 และ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ดาเนินการต่อเนื่องโดยเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ซึ่งประกอบด้วยคณะศิลปะศาสตร์และบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ชุ ม ชนบ้ า นหนองปลาไหล อ าเภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง เป็ น ชุ ม ชนที่ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ทาการสารวจและดาเนินการให้บริการวิชาการควบคู่กับชุมชนบ้ านตะเคียนเตี้ยในปี 2561
และดาเนินการให้บริการวิชาการต่อเนื่องโดยเขตพื้นที่อุเทนถวายคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
จากนั้นจัดทาแผนการดาเนินงานบริการวิชาการระยะ 5 ปี ต่อเนื่องในระดับสถาบันที่ทุกคณะมีส่วนร่วม จัดทาแผนงาน

โครงการดาเนินงานแก่ชุมชนเป้าหมายมหาวิทยาลัยแบบบูรณาการร่วมกับคณะในแต่ละวิทยาเขต ภายใต้ โครงการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน(RMUTTO 3.1-1-04 )ที่ประกอบด้วยโครงการย่อยใน
แผน 5 โครงการย่อย ดาเนินงานบริการวิชาการแก่ 4 ชุมชนเป้าหมายมหาวิทยาลัยดังนี้
โครงการย่อย ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตและจาหน่ายกล้วยไม้จากวิสหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้ศรีราชาอาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทากลยุทธ์ทางการตลาด โดยสถาบันเทคโนโลยีการบิน
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูกล้วยไม้โดยชีววิธี
โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการจัดทาวัสดุปลูกสาหรับกล้วยไม้ทดแทนกาบมะพร้าว
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อยที่ 5 : การจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเว็บไซด์และตราสัญลักษณ์ โดยคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
โครงการย่อยที่ 2โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงนิคมทหารผ่านศึกทรายขาวปีที่ 1อาเภอ
ทรายขาว จังหวัดจันทบุรี โดยคณะเทคโนโลยีสงั คมและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
กิจกรรมที่ 1 สารวจและจัดทาแผนเศรษฐกิจพอเพียงนิคมทหารผ่านศึกทรายขาว
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบจัดภูมิทัศน์เพื่อจัดทาพิพิธภัณฑ์นิคมทหารผ่านศึกทรายขาว
กิจกรรมที่ 3 จัดทาฐานการเรียนรู้การขยายพันธุพ์ ืช
โครงการย่อยที่ 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและผลิตสือ่ ฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการนาเที่ยวชุมชน
ตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี โดยคณะศิลปะศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการย่อยที่ 4 โครงการบริการวิชาการนาความรู้สู่ชุมชนหนองปลาไหลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการย่อยที่ 5 โครงการติดตามประเมินประโยชน์และผลกระทบการดาเนินงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

 2. จัดทาแผนการบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
มหาวิทยาลัยมีการประชุมประโยชน์และผลกระทบการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพ
ชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนหมู่บ้านตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยการประชุมอาจารย์ นักวิช าการ ร่วมสรุปผล
การดาเนินงาน ปัญหา (RMUTTO 3.1-2-01) เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานในปี 2562 โดยภายหลังจากมีการ
กาหนดชุมชนตามข้อที่ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยไม้ศรีราชาจังหวัดชลบุรีให้เป็นพื้นที่ชุมชนเป้าหมายมหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ดาเนินการโดยคณะจากเขตพื้นที่บางพระซึ่งประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีการบินทาการลงพื้นที่
สารวจชุมชนและประชุมจัดทาแผนการดาเนินงานร่วมกับชุมชน และนาเสนอรูปแบบการดาเนินงานระยะ 1 ปี และระยะ 5
ปี (ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า) ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนิคมทหารผ่านศึกทรายขาว อาเภอทรายขาว จังหวัดจันทบุรี
เป็นชุมชนเป้าหมายดาเนินการโดยวิทยาเขตจันทบุรี มีการดาเนินงานประชุมจัดทาแผนร่วมกับชุมชนโดยคณะเทคโนโลยี
สังคม ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรลงพื้นที่สารวจความต้องการชุมชนเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน
บริการวิชาการในการสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มทหารผ่านศึกจานวน 80 ครัวเรือนอีกทั้งสร้างฐานเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
อบรมวิชาชีพจานวน 10 ฐานในปี 2562ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนเป้าหมายใน
การดาเนินงานของเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ โดยคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาเนินการสร้างมัคคุเทศก์น้อยเป็นนักเล่าเรื่องให้กับชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย จากเดิมเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่
ยังขาดนักเล่าเรื่อง ป้ายสื่อความหมาย ทาให้เกิดโครงการมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยซึ่งมีการดาเนินงาน
ต่อเนื่องจากปี 2561และชุมชนบ้านหนองปลาไหล อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนเป้าหมายเขตพื้นที่อุเทน
ถวาย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ดาเนินงานบริการวิชาการควบคู่กับชุมชนบ้า นตะเคียนเตี้ยในปี
2561 มีการประชุมจัดทาแผนร่วมกับชุมชนในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถเผยแพร่และนักท่องเที่ยวเกิด
ประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชนภายหลั ง จาก ที่ อ าจารย์ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด ท าแผนงานบริ ก ารวิ ช าการร่ ว มกั บ ชุ ม ชนเป้ า หมาย

มหาวิ ท ยาลั ย ส ารวจความต้ อ งการ และปั ญ หาชุ ม ชน ของทั้ ง 4 ชุ ม ชน จั ด ท าโครงการบริ การวิ ชาการใน
ปีงบประมาณ 2562ดาเนินการในระดับสถาบันโดยความร่วมมือจากคณะแต่ละวิทยาเขตลงพื้นดาเนินงานบริการ
วิชาการตามโครงการย่อยภายใต้ โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ดังปรากฏใน
แผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( RMUTTO 3.1-2-02) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน
 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนา และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฎชัดเจน
ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรีเ ป็นชุม ชนเป้าหมายมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒ นาอย่า ง
ต่อ เนื่อ ง และมีค วามเข้ม แข็ง ที่มีห ลัก ฐานปรากฏอย่า งชัด เจน ตามที่ม หาวิท ยาลัย มีก ารดาเนิน งานบริก าร
วิช าการแก่ชุม ชนในปี 2561 ชุม ชนมีค วามต้องการนักเล่าเรื่อง ป้า ยสื่อ ความหมาย ห้อ งน้าสาหรับผู้สูงอายุ
การกาจัดแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) โดยมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้นาคณะร่ว มถ่า ยทอด
องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา สร้างมัคคุเทศก์น้อย จัดทาป้าย QR Code พืชสาคัญในท้องถิ่นออกแบบห้องน้า
และทาห้องน้าชุมชนโดยร่ว มกับ ชุมชนและการมีส่ว นร่ว มของนักศึกษา การเพาะเลี้ยงทาแตน เบียนบราคอน
ป้องกันกาจัดหนอนหัวดามะพร้าว การพัฒ นาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ในปี 2561 มีมัคคุเทศก์น้อย จานวน
30 คน ทาให้ชุม ชนมีร ายได้จ ากมัคคุเทศก์น้อ ย รายได้ส่ว นหนึ่ง ได้มอบให้แ ก่โ รงเรียนบ้า นตะเคีย นเตี้ย เพื่อ
เป็นทุนในการก่อตั้งชมรมมัคคุเทศก์น้อย
ในปีงบประมาณ 2562 ทาให้มีโรงเรียนใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์น้อง เพิ่มขึ้น 3 แห่ง
คือ โรงเรียนบ้านนาวัง ตาบลตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โรงเรียนบ้านโรงหีบ ตาบลตะเคียน
เตี้ย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตาบลตะเคียนเตี้ ย อาเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี รวมทั้งสิ้น จานวน 60 คน มีผ ลิตภัณ ฑ์ชุมชนน้ามัน มะพร้าวสกัดเย็น สบู่มะพร้าว ที่ส ามารถจาหน่า ย
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างชัดเจน
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 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวันออก มีการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ ชุมชนบ้าน
ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรีซึ่งเป็นชุมชนเป้าหมายมหาวิทยาลัยโดยมีการประชุมร่วมกับชุมชนประธานชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลตะเคียนเตี้ย เพื่อจัดทาแผนดาเนินงานบริการวิชาการ ที่มีส่วนร่วมกั บชุมชน
และอาจารย์จากทุกคณะ (ประชุมจัดทาแผน) ซึ่งมีแผนงานโครงการย่อย 9 โครงการ ภายใต้ โครงการบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนหมู่บ้านตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทาให้ชุมชนได้รับ
การพัฒนาด้านผลิภัณฑ์ชุมชน ป้ายสื่อความหมาย และนักเล่าเรื่อง ซึ่งตรงกับความต้องการชุมชน และนาไปสู่การ
พัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว
ในปี 2562 ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งได้รับการยกระดับเป็นชุมชนท่องเที่ยวเมืองพัทยา มี
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ชุ ม ชนน้ ามั น มะพร้ า วสกั ดเย็ น ท๊อ ฟฟี่ ม ะพร้ า ว แกงคั่ ว กะลาอาหารพื้ น ถิ่ น กั ว ซารั ก ษาโรค โดยมี
มัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นการสร้างโอกาสและประสบการณ์
ให้แก่เด็ก และนอกจากนี้โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยมีแนวทางการสร้างชมรมมัคคุเทศก์น้อยในปี 2564
 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยได้สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และชุมชนบ้านหนองปลาไหล อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาชุมชนร่วมกัน และการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน อนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนสู่ชุมชนท่องเที่ยว มีการดาเนินงาน
ร่วมกันเพื่อเป็นเครือข่าย
ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดาเนินงานต่อเนื่องจากปี 2561 จนถึงปัจจุบัน (2562) ด้วย
ความร่วมมือกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาบลตะเคียนเตี้ย และโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย มีแนวทาง
การดาเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวร่วมกันในการสร้างมัคคุเทศก์น้อยสามารถเป็นนักเล่าเรื่อง
นาเที่ยวในชุมชนเป็นการสืบถอดอนุรักษ์องค์ความรู้ท้องถิ่นถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลัง
ชุมชนบ้านหนองปลาไหล อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในปี 2562 มีความร่วมมือกับเทศบาลหนองปลา
ไหลกาหนดแนวทางการพัฒ นาชุมชนเป็ นชุมชนท่องเที่ยว โดยมีรูปแบบจัดทาเส้ นทางการท่องเที่ยวสร้างเป็น
เส้นทางเชื่อมโยงกับชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย “เที่ยวตะเคียนเตี้ยตอนเช้า ช่วงบ่ายแวะหนองปลาไหล ตอนเย็นชม
ตลาดจีนชากแง้ว ” ซึ่งชุมชนชากแง้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดาเนินการสารวจข้อมูล
และมีผลงานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมรดกภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ชุมชน
ชากแง้ว จังหวัดชลบุรี ที่จะสามารถเชื่อมโยงกับการให้บริการวิชาการในปีถัดไป
นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันวิจัย 9 มทร. (ซึ่งมีโครงการจัดทาวารสารบริการวิชาการ
แก่สังคมเป็นเวทีในการแสดงผลงานบริการวิชาการ)
เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆกว่า 37 แห่งทั่ว
ประเทศในการมีส่วนร่วมการดาเนินงานบริการวิชาการ และร่วมสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานบริการวิชาการ
คบอ.มีการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคี
สาน และภาคใต้ มีวัตถุประสงค์การทางานร่วมกันโดยการเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการของชุมชนเป้าหมายของแต่
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ละมหาวิทยาลัย โดยมีการร่วมแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ขาดองค์ความรู้เพื่อส่งให้กับ
มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่ชุ มชนเป้าหมาย
มหาวิทยาลัยนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านบริการวิชาการ ซึ่งเป็นเวทีในการแสดงผลงาน
บริการวิชาการ และการร่วมมือให้การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
และการจัดทาวารสารวิชาการรับใช้สังคม
 6. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มา
จากทุกคณะ
ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ซึ่งมี
แผนงานย่อยภายใต้โครงการ จานวน 5 โครงการ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการอย่าง
ชัดเจนมหาวิทยาลัยมีการติดตามผลงานดาเนินงานบริการวิชาการ และการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการดาเนินงาน
บริการวิชาการ โดยกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบโครงการหลักจากแต่ละวิทยาเขตเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงาน
มีอาจารย์45 คน จากอาจารย์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยจานวน 534.5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.42ของอาจารย์ทั้งหมด
ของทุกคณะที่มีส่ ว นร่ ว มในการดาเนิ น งานบริการวิช าการระดับสถาบัน ดังปรากฏในเอกสารรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยแผนงานย่อย 5
โครงการ ดังนี้
จานวน
จานวนอาจารย์
คณะ
อาจารย์
(คน)
ทั้งหมด (คน)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41.5
2
คณะสัตวแพทยศาสตร์
27
1
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
7
2
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
49
6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64.5
8
คณะเทคโนโลยีสังคม
49
2
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
81.5
5
92
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
คณะศิลปศาสตร์
39.5
7
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
82
10
รวม
533 คน
45 คน
หมายเหตุ :คิดเป็นร้อยละ 5 : 533*5/100 = 26.65
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
เป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

12 เดือน
(1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62)
ผล
คะแนน
6 ข้อ
5

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
RMUTTO 3.1-1-01
RMUTTO 3.1-1-02
RMUTTO 3.1-1-03
RMUTTO 3.1-1-04
RMUTTO 3.1-2-01
RMUTTO 3.1-2-02
RMUTTO 3.1-3-01
RMUTTO 3.1-3-02
RMUTTO 3.1-3-03
RMUTTO3.1-4-01
RMUTTO3.1-4-02
RMUTTO 3.1-5-01
RMUTTO 3.1-5-02
RMUTTO 3.1-6-01
RMUTTO 3.1-6-02
RMUTTO 3.1-6-03
RMUTTO 3.1-6-04

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน



ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนหมู่บ้านตะเคียน
เตี้ยอ.บางละมุง จ.ชลบุรี
รายงานประชุมกาหนดแผนงานดาเนินโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการประจาปี
2562
โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน 2562
โครงการพัฒนากระบวนการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กิจกรรมที่ 3 ประเมินประโยชน์และผลกระทบ
การดาเนินงานบริการวิชาการ ในปี 2561
แผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
พ.ศ. 2562 – 2566
ภาพกิจกรรมจากแต่ละคณะ
ภาพชุมชน
ภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
ภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
สาเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 3 หน่วยงาน
หนังสือเชิญประชุม
หนังสืออนุมัติดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการที่ทุกคณะมีส่วนร่วมดาเนินงาน
ตารางสรุปจานวนอาจารย์จากแต่ละคณะ
คาสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริการวิชาการ
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ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
นางจตุพร อรุณกมลศรี
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน 1.นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล

ตาแหน่ง

รองอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 – 7 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน: 7 ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
 1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยฯ มีการกาหนดแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ กากับดูแลงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้การดาเนินงานเป็นภารกิจ และวัตถุประสงค์ โดยกาหนดให้ คณะกรรมการอานวยการ
สานักงานศิลปวัฒนธรรม (RMUTTO 4.1-1-01) มีหน้าที่ วางนโยบายและกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานให้
สอดคล้ องกับ วัตถุป ระสงค์ตลอดจนสอดคล้ องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั ย พิจารณาให้ ความ
เห็นชอบแผนงบประมาณ ของสานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการประเมินผลสาเร็จของแผน เพื่อนามาปรับปรุง
แผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ยังแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของสานักงานศิลปวัฒนธรรมในแต่ละ
เขตพื้ น ที่ ของมหาวิ ทยาลั ย คือ คณะกรรมการดาเนิ น งานของส านัก งานศิล ปวั ฒ นธรรม เขตพื้ นที่ บางพระ
(RMUTTO 4.1-1-02) วิทยาเขตจันทบุรี (RMUTTO 4.1-1-03) เขตพื้นที่อุเทนถวาย (RMUTTO 4.1-1-04) และ
เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ (RMUTTO 4.1-1-05) โดยมีหน้าที่ จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน กากับและติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับคณะ วิทยาเขต มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอก รวมถึงการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งนี้ต้องดาเนิน โครงการหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม และประสานงานให้เกิดการบูรณาการ
กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย และหรือกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งนี้
ทางสานักงานศิลปวัฒนธรรมยังกาหนดขั้นตอนการปฎิบัติงาน (SOP) ของสานักงานศิลปวัฒนธรรม ไว้อย่าง
ชัดเจน (RMUTTO 4.1-1-06)
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 2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ในปีการศึกษา 2561 (สิงหาคม 2561 – กรกฎาคม 2562) สานักงานศิลปวัฒนธรรม ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
งานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2562 (RMUTTO 4.1-2-01) อันจะเป็นเครื่องมือและกลไกสาคัญใน
การบริหารจัดการและดาเนินการตามโครงการ กิจกรรมทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา ถ่ า ยทอด ฟื้ น ฟู วั ฒ นธรรมประเพณี ในตารางแสดงตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตามวั ด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนและค่าเป้าหมาย (RMUTTO 4.1-2-02) รวมทั้งจัดทาตารางโครงการงบ
รายจ่ า ยอื่ น ประจ าปี ง บประมาณ 2562 ผลผลผลิ ต ด้ า นท านุ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ทั้ ง งบประมาณแผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้ (RMUTTO 4.1-2-03) ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตาม
แผน ประจาปีงบประมาณ 2562
พันธกิจ
4. เป็นแหล่ง
สร้าง
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปัญญา
ของภาค
ตะวันออก

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
4. เป็นองค์กรด้าน
การอนุรกั ษ์
พัฒนา ถ่ายทอด
ฟื้นฟู วัฒนธรรม
ประเพณี

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ปี
61
แผน

4. ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริม
และสร้างจิตสานึกให้
บุคลากรและนักศึกษามี
บทบาทในการส่งเสริม
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

4.1 จานวนงานวิจัยด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ พิ่มขึ้น
และจานวนบทความวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ร้อย
ละ 2 จากฐานงานวิจัย
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ใน
ปี 2565

2

4.2 จานวนโครงการที่ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นผู้นาในการ
อนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออก ไม่น้อย
กว่า 2 โครงการ ในปี 2565

>2

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4.1 การ
อนุรักษ์ สืบ
สาน และ
สร้างคุณค่า
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
มไทยและ
ภูมิภาค
ตะวันออก

4.1.1 มีฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมภาค
ตะวันออกและ ใช้
เป็นแหล่งอ้างอิงได้
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1
ด้านภายในปี 2562

เป้าหมาย ปี
61

ผู้รับผิดชอบ

แผน

ผล

ผู้กากับ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1

1

รอง/ผช.ฯ
สานักงาน
อธิการบดี

สานัก
ศิลปวัฒนธร
รม คณะ
สถาบัน
สานัก

-

รอง/ผช.ฯ
สานักงาน
อธิการบดี

-

รอง/ผช.ฯ
สานักงาน
อธิการบดี

สานัก
ศิลปวัฒนธร
รม คณะ
สถาบัน
สานัก
สวพ.
สานัก
ศิลปวัฒนธร
รม คณะ
สถาบัน
สานัก

ผล
-

-

4.1.2 งานวิจัยด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ปีละไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงการ ในปี 2565

-

4.1.3 การประชุม
วิชาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีละ
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ในปี 2565

-

 3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อทาการกากับและติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนงานโดยจัดทาหนังสือเพื่อกากับติดตามผลการดาเนินงานจากคณะและหน่ วยงานที่ได้รับการ
จัดสรรรงบประมาณด้านทานุศิลปวัฒนธรรม เป็นประจาทุกไตรมาสรายงานต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยผ่านกอง
นโยบายและแผน เป็นรายไตรมาส (RMUTTO 4.1-3-01)
 4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี ก ารประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1.วิธีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ตามแผนฯ มีการรวบรวมผลการดาเนินงานโครงการ/กิจ กรรมด้านทานุ
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บารุงศิลปะและวัฒนธรรมแล้ วนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรมเพื่อทาการตรวจ
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อทาการประเมินผลสาเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่กาหนดไว้
2.คณะกรรมการดาเนิ นงานส านักงานศิล ปวัฒ นธรรมได้ทาการประเมินผลส าเร็จของแผนแล้ วพบว่าผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาสาเร็จตามตัวบ่งชี 10 ตัวบ่งชี้ จากจานวนทั้งหมด 12 ตัวบงชี้ ค่าเป้าหมายรวมคิดเป็นร้อย
ละ 83.33 ทั้งนี้
3.และมีข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน คือ ควรมีการสร้างองค์ความรู้/ผลงานศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5
เรื่อง/ปี (RMUTTO 4.1-4-01)
 5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีการนาข้อเสนอแนะ ตามคาเสนอแนะของคณะกรรมการอานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรม ในการประชุม
คณะกรรมการอานวยการสานักงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระที่
4.2 เรื่อง พิจารณารายงานการประเมินผลความสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2562มติที่ประชุม คณะกรรมการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เห็นชอบรายงานการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2562 และมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีการสร้างองค์ความรู้ ผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี และควรกากับเร่งรัดการดาเนินโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ2562 โดยให้คานึงถึงประโยชน์ให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่
ใช้ไป และโครงการใดที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด ควรชี้แจ้งเหตุผลและ
ความจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินโครงการตามแผนงานได้ (RMUTTO 4.1-5-01)
ซึ่งตามที่สานักงานศิลปวัฒนธรรมสรุปรายงานการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า ตัวชีว้ ัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ข้อ 2 เพื่อสร้างคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมเชิงรุกภาคตะวันออก ยังไม่บรรลุผล 2 รายการ ดังนี้
1.จานวนผลงานที่เกิดจากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมเชิงรุก ค่าเป้าหมาย 2
ผลงาน ผลการดาเนินงาน 1 ผลงาน ได้แก่ โครงการอนุรักษ์อาคารโรงงิ้วโบราณและการจัดการมรดก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนจีน บ้านหนองชากแง้ว จังหวัดชลบุรี และ อยู่ระหว่างดาเนินโครงการ ได้แก่
โครงการจัดสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมชอง
2 จานวนหอจดหมายเหตุ/หอประวัติศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 1 หอจดหมายเหตุ ผลการดาเนินงาน 1 ผลงาน ซึ่งอยู่
ระหว่างการดาเนินโครงการ
ทั้งนี้ สานักงานศิลปวัฒนธรรม เร่งติดตามการดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ2562 (ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562)
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
มหาวิทยาลั ย ฯ มีการเผยแพร่ องค์ความรู้ในรูปแบบสื่ อการประชาสั มพันธ์ ด้านทานุบารุงศิล ปและ
วัฒนธรรม ดังนี้
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1. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ได้แก่ โครงการอนุรักษ์อาคารโรงงิ้วโบราณและการจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาชุมชนจีน บ้านหนองชากแง้ว จังหวัดชลบุรี (RMUTTO 4.1-6-01)
2. บันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาข้าวหลามแบบดั้งเดิม ได้แก่ โครงการอนุรักษ์การทาข้าวหลามแบบดั้งเดิม
(RMUTTO 4.1-6-02)
3. บั นึกภูมิปัญญาท้องถิ่นการต่อเรือบางพระ ได้แก่โครงการ ธ ารงรักษ์วิถีชีวิตการทาประมงและการต่อเรือ
บางพระ (RMUTTO 4.1-6-03)
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อโซเชียล เพื่อเป็ น การสร้ างการรับ รู้ ต่อสาธารณชน อาทิเช่น จดหมายข่าวของมหาวิทยาลัยวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO 4.1-6-04) เว็บไซต์ http://rmutto.ac.th (RMUTTO 4.1-6-05) จุล
สารราชมงคลตะวันออก (RMUTTO 4.1-6-06) เว็บไซต์ ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ (RMUTTO 4.1-6-07)
facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO 4.1-6-08)
 7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
-

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ

12 เดือน
(1 ส.ค. 61 -31 ก.ค.62)
ผล
คะแนน

6 ข้อ

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
RMUTTO 4.1-1-01
RMUTTO 4.1-1-02
RMUTTO 4.1-1-03

5

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน


ต่ากว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย



สูงกว่าเป้าหมาย

รายการ
คาสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1261/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการสานักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
คาสั่งมหาวิทยาลั ยที่ 1271/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของ
สานั กงานศิล ปวัฒ นธรรม เขตพื้นที่บางพระ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
คาสั่งมหาวิทยาลั ยที่ 1272/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของ
สานั กงานศิล ปวัฒ นธรรม วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
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รหัสหลักฐาน
RMUTTO 4.1-1-04
RMUTTO 4.1-1-05
RMUTTO 4.1-1-06
RMUTTO 4.1-2-01
RMUTTO 4.1-2-02
RMUTTO 4.1-2-03
RMUTTO 4.1-3-01
RMUTTO 4.1-4-01
RMUTTO 4.1-5-01
RMUTTO 4.1-6-01
RMUTTO 4.1-6-02
RMUTTO 4.1-6-03
RMUTTO 4.1-6-04
RMUTTO 4.1-6-05
RMUTTO 4.1-6-06
RMUTTO 4.1-6-07
RMUTTO 4.1-6-08

รายการ
คาสั่งมหาวิทยาลั ยที่ 1273/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของ
สานักงานศิลปวัฒนธรรม เขตพื้นที่ อุเทนถวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
คาสั่งมหาวิทยาลั ยที่ 1274/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของ
สานักงานศิลปวัฒนธรรม เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
ขั้นตอนการปฎิบัติงาน (SOP) ของสานักงานศิลปวัฒนธรรม
แผนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2562
ตารางแสดงตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และแผนค่าเป้าหมาย
ตารางโครงการรายจ่า ยอื่ นประจาปีง บประมาณ 2562 ผลผลิ ตด้ านทานุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
หนังสือติดตามผลการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รายงานผลการประเมินผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
มติการประชุมคณะกรรมการสานักงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562 ระเบียบ
วาระที่ 4.2
สื่อประชาสัมพันธ์ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ได้แก่ โครงการอนุรักษ์อาคารโรงงิ้วโบราณ
และการจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนจีน บ้านหนองชากแง้ว
จังหวัดชลบุรี
บันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาข้าวหลามแบบดั้งเดิม ได้แก่ โครงการอนุรักษ์การทา
ข้าวหลามแบบดั้งเดิม
บันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นการต่อเรือบางพระ ได้แก่โครงการ ธารงรักษ์วิถีชีวิตการทา
ประมงและการต่อเรือบางพระ
จดหมายข่าวของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เว็บไซต์ (http://rmutto.ac.th)
จุลสารราชมงคลตะวันออก
ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์
facebookมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน

ชื่อ
นางจตุพร อรุณกมลศรี

1.นางสาวงามจิต อินทวงศ์
2.นายวรวุฒิ ตะนุมงคล
3.นายสุพจน์ แวงภูลา
4.นางโสรดา ศรีประสิทธิ์
5.นางสาวผกากาญจน์ แจ้งสว่าง

ตาแหน่ง

รองอธิการบดี
สานักงานศิลปวัฒนธรรม /
สานักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ/
คณะ
กองพัฒนานักศึกษา(สนับสนุนข้อมูล)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน้า 200

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
7 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน
(1 ส.ค. 61 -31 ก.ค.62)



ผล
คะแนน
ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
7 ข้อ
5

ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 การรายงานผลการดาเนินงาน แยกตามหน่วยงาน
สนับสนุนที่รับผิดชอบดังนี้.ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน: 7 ข้อ
ผู้กากับตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บ/รายงาน
หน่วยงานสนับสนุน
5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์
นายยุทธศาสตร์ นนตา
กองนโยบายและแผน
นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์
กองคลัง
5.1.2 ข้อมูลทางการเงิน
นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์
กองคลัง
นางสาวชาลินี ชานาญวารินทร์
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง
สานักงานประกันคุณภาพ/
นางสาวธิดารัตน์ ทองประสี สานักงานอธิการบดี/
สานักงานตรวจสอบ
ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี ,นางสาวณัฐภัทร อัตกลับ
นางสาวดาวใจ รักษ์หิรัญ
ภายใน/คณะ
รองอธิการบดี
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล
นางสาววรรษมน ทวีกิตติวงศ์ กองกลาง
นางสาวสมัญญา พิมพาลัย กองบริหารงานบุคคล
5.1.5 การจัดการความรู้
นางสาวฐิติมา ขันเดช
กองบริหารงานบุคคล
นางสาวสยุมพร บุญเกิด
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร
นางสาวฐิติมา ขันเดช
กองบริหารงานบุคคล
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน
นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส
สานักงานประกันคุณภาพ
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5.1.1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัย กองนโยบาย
และแผนได้ทาหนังสือ ที่ ศธ.0580.103(2)/081 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่องขอความเห็นในการใช้ร่างแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจากหนังสื อ
ดังกล่าวเห็นควรให้ใช้ (ร่าง)แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565โดย
การจัดทาแผนดังกล่าวมีการลงพื้นที่แต่ละพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ และนามาสรุปวิเคราะห์ SWOT
(หน้า 38-42) และกาหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (หน้า 43)ที่ผ่านการเสนอที่ประชุมและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 20/2560 วันพฤหัสบดีที่ 7
กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทรชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน้า101103) และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2562และแผนปฏิบั ติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 ตลอดจนมีการกากับติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
เพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. การพัฒนาแผนกลยุทธ์
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกภายใต้การบริหารของอธิการบดีอารมย์ตัตตะวะศาสตร์ ตามคาสั่ ง
หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 39/2559
เรื่ อ งการจั ด ระเบี ย บและแก้ ไ ขปั ญ หาธรรมาภิ บ าลใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยการแต่งตั้งคณะทางานจัดทาร่างแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มี
การลงพื้นที่ทั้งส่วนกลางและ 3 เขตพื้นที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บางพระ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จันทบุรี
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่จักรพงษภูวนารถร่วมกับอุเทนถวาย เพื่อเก็บประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนามาสรุป
รวบรวมเป็นข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย การอุดมศึกษาของไทย นโยบายชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทย เช่น
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผลกรดาเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา การ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลั ย พบว่าสภาพแวดล้ อมภายใน มีจุดแข็ง 17 ประเด็น จุดอ่อน 45
ประเด็น และสภาพแวดล้อมภายนอก มีโอกาส 21 ประเด็น และอุปสรรค 11 ประเด็น จากการวิเคราะห์ SWOT
ดังกล่ าวมหาวิทยาลั ย ได้น าไปใช้เป็ น ข้อมูล ในการกาหนดปัจจัยเชิงยุท ธศาสตร์ ตาม(ร่าง)แผนกลยุทธ์การบริห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565ในช่วงเวลาดังกล่าวคณะผู้บริหารถูกส่งเข้ามาเพื่อแก้ไข
ปัญหา จึงใช้ร่างแผนฉบับนี้ในบริหารจัดการและใช้ในการจัดทาคาเสนอของบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561และ
2562 เมื่อเหตุการณ์เข้า สู้ ภ าวะปกติ และได้คณะผู้ บริห ารที่ผ่ านกระบวนการสรรหาเรีย บร้อยแล้ ว เห็ นควรเสนอ
แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ข้ า กั บ สถานการณ์ ใ นช่ ว งนั้ น เป็ น แผนในการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ต่ อ ไปจาก
กระบวนการสรรหาอธิการบดีดังกล่าวคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกอธิการบดี
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(รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ) เข้ามาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี แทนอธิการบดีอารมณ์ ตัตตะวะ
ศาสตร์ ในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 และต่อมาคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาปลด
อธิการบดี(รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ) และในวั นที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561มีคาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ 02/0562เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยได้
แต่งตั้ง (รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปฏิบัติห น้าที่
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอีกตาแหน่งหนึ่ง และต่อมาได้เริ่มกระบวนการ
สรรหาอธิการบดีอีกรอบในช่วงเดือนเมษายน 2562และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 44/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
โดยแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีความเหมาะสมต่อการดารงตาแหน่ง
อธิ การบดี ปฏิ บั ติห น้ า ที่รั กษาราชการแทนอธิ การบดี โดยมติ คณะกรรมการปฏิบั ติ ห น้ าที่ แทนสภามหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จากการปรับเปลี่ยนผู้บริหารตามที่กล่าวข้างต้น เป็นเหตุผลให้การทบทวนแผนดาเนินการได้ไม่สาเร็จ จึงเป็น
ที่มาของหนั งสื อ ที่ ศธ 0580.103(2)/081 ลงวันที่ 5 มีน าคม 2562 เรื่อง ขอความเห็ นในการใช้ร่างแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO 5.1-1-01)เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารและเกิดการ
รับรู้และเข้าใจตรงกันของหน่วยงานภายในมหิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก พ.ศ. 2561-2565(RMUTTO 5.1-1-02)ซึ่งดาเนินการภายใต้คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์“มหาวิทยาลัยชั้นนาใน
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับประเทศ” แผนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทั้งบริบทภายในและภายนอก อาทิ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แผนการศึกษา
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย และใช้ก ารบริหารคุณภาพโดยรวมที่
พัฒนางานครอบคลุมทุกพันธกิจตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) 4 มิติ (หน้าที่ 46) ได้แก่ มิติการพัฒนาองค์กร
มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพ มิติประสิทธิผล รวมถึงการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีความสัมพันธ์กับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงบประมาณ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งงบประมาณในแต่ละปีของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3. จากแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 การดาเนินงานภายใต้
แผนดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องมีแหล่งทรัพยากรทางด้านการเงินมาสนับสนุน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแหล่งงบประมาณในการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ จานวน 3 แหล่ง ได้แก่ 1. จากงบประมาณรายจ่าย 2. จากงบประมาณเงินรายได้ คือ ค่า
บ ารุ ง การศึ ก ษา ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ า เล่ า เรี ย นของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะหลั ก สู ต ร และ 3. เงิ น รายได้ ข อง
มหาวิทยาลัยด้านอื่น ๆ
แต่เนื่องด้วยบริบทสังคมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จานวนประชากรของประเทศที่
เปลี่ยนแปลง ทั้ง อัตราการเกิดลดลง ประชากรผู้สูงอายุมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น การขอรับการจัดสรรงบประมาณมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลให้การสนับสนุนการขอรับงบประมาณในลักษณะการบูรณาการมากขึ้น และให้หน่วยงานที่มี
รายได้ของตนเองพยายามใช้เงินรายได้ของหน่วยงานเข้ามาบริหารจัดการมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้มหาวิทยาลัยต้อง
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ปรับตัวและเตรียมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์งบประมาณแสดงให้เห็นถึงการได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลงทุกปี และงบประมาณเงินรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจัดการศึกษามีแนวโน้ม
ลดลง มหาวิทยาลัยจึงต้องมีกรอบแนวทางการบริหารการเงิน และคานึงถึงการหารายได้อื่น ๆ ด้วย ดังนั้น จึงพัฒนา
แผนกลยุ ทธ์ ไปสู่แผนกลยุ ทธ์ทางการเงิน โดยการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(RMUTTO 5.1.1-1-03)เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารการเงินในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง ซึ่งนาไปสู่ความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรายได้ใ นการเตรียมความพร้อมเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในอนาคต และเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนาที่ได้กาหนดไว้ แสดง
หลักการเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้
แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต นั ก
ปฏิบัติระดับประเทศ
- จั ด ท าหลั ก สู ต รระยะสั้ น ที่ มี ค วาม
น่าสนใจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กับจานวนนักศึกษาที่ลดลง และเปิด
โอกาสให้ บุ ค คลภายนอกเข้ า มา
ลงทะเบียนเรียนเพื่อเปิดโอกาสสร้าง
รายได้ให้มหาวิทยาลัย

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เป็ น องค์ ก รที่ มี
ศักยภาพด้านการวิจัย และพัฒนาองค์
ความรู้
- แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกด้วย
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ องค์ ก ร
ภายนอกระดับชาติหรือระดับสากล
เพื่อนาเงินทุนมาจัดทางานวิจัย

แสดงหลักการเชื่อมโยงระหว่างแผน
กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1. พิจารณาบริบททางยุทธศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
- อั ต ราการเกิ ด ของประชากรลดลง
นักศึกษาลดลง รายได้ลดลง
- การจัดสรรงบประมาณลดลง การใช้
จ่ายจากงบรายได้สูงขึ้น
- ความมั่นคงขององค์ กรในระยะยาว
ความสามารถในการหารายได้
2. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ให้ เ พี ย งพอในการด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์
- การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
- การจัดสรรงบประมาณรายได้
การจั ด หาแหล่ ง งบประมาณ
สนับสนุน อื่น ๆ
3. แนวทางการจั ด หาทรั พ ยากร
ทางด้านการเงิน
- งบประมาณแผ่ น ดิ น :
ได้ รั บ
งบประมาณประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 จ านวน 657,966,900
บาท
- งบประมาณเงินรายได้ : จัดท า
งบประมาณเงิ น รายได้ ประจ าปี
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากงบประมารรายจ่าย
ตามกลยุ ท ธ์ ก ารบิ ห ารมหาวิท ยาลั ย
ดังโครงการตามหมวดรายจ่าย ตาม
ระเบียบสานักงบประมาณซึ่งมีความ
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ โดยมี
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดาเนินงาน ดังนี้
- งบประมาณรายจ่าย178,193,400
บาท
- ง บ ป ร ะ ม า ณ เ งิ น ร า ย ไ ด้
135,826,000 บาท
รว มงบปร ะมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สร ร
314,019,400 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2
- งบประมาณรายจ่าย 67,182,100
บาท
- งบประมาณเงินรายได้ 3,000,000
บาท
รว มงบปร ะมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สร ร
70,182,100 บาท
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-

-

-

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒ นาการบริ ก าร
วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้จาก
การเรีย นการสอนผลงานวิจั ย แล้ ว
น าไปบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ สร้ า ง
รายได้จากการบริการวิชาการ
- ดาเนิน การบริการวิช าการทั้งแบบ
ให้เปล่า และแบบหารายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรด้านการ
อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา ถ่ า ยทอด ฟื้ น ฟู
วัฒนธรรมประเพณี
- บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ หรื อ สร้ า ง
องค์ ความรู้ ด้ านศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ประเพณี และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างการบริหารและ
การจัดการองค์กรที่ดี
- พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร
ร่ ว มกั น เพื่ อ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
รวมถึงการสร้างรายได้เพิ่มจากพื้นที่
และทรัพยากรที่มี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน
242,986,600 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 900,953,500
บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
- งบประมาณรายจ่าย 18,461,400
บาท
- งบประมาณเงินรายได้ 3,245,900
บาท
รว มงบปร ะมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สร ร
21,707,300 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4
- งบประมาณรายจ่ า ย 3,749,100
บาท
- งบประมาณเงิน รายได้ 735,9000
บาท
รว มงบปร ะมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สร ร
4,485,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5
- งบประมาณรายจ่าย 390,380,900
บาท
- ง บ ป ร ะ ม า ณ เ งิ น ร า ย ไ ด้
100,178,800 บาท
รว มงบปร ะมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สร ร
490,559,700 บาท
ทั้งนี้ นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร ต า ม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณมหาวิ ท ยาลั ย
ด าเนิ น การจั ด สรรงบประมาณให้
หน่วยงานตามยุทธศาสตร์ โดยจัดสรร
แ ย ก ต า ม ห ม ว ด ร า ย จ่ า ย แ ล้ ว
มหาวิทยาลั ยยังมีการบริหารจัดการ
ในส่วนรายได้อื่น ๆ โดยนามาจัดสรร
ให้ ห น่ ว ยงานส่ ว นกลาง เมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณแล้วงบประมาณที่เหลือ
จากการใช้จ่ายให้เก็บเป็นรายได้สะสม
ของมหาวิทยาลัย
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การนาแผนกลยุทธ์บริหารมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
4. การนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยได้แปลงแผนกลยุ ทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวั นออก ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ภายใต้การดาเนินงานตาม 71 ตัวชี้วัด เพื่อใช้ดัชนีชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมายรายปีเป็น
กรอบแนวทางในการวัดความก้าวหน้า และวัดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและเพื่อให้หน่วยงานดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ได้ระบุ ไว้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามผล
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการดาเนินงานมา
ประกอบการพิจารณา แก้ไขปัญหา ปรั บปรุงการดาเนินงาน วางแผนในอนาคตเพื่อให้ มหาวิทยาลั ยบรรลุ ผลตาม
เป้ า หมาย ทั้ งนี้ มหาวิท ยาลั ย ได้อ นุ มั ติแ ผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุม สภา
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก ครั้ง ที่ 4/2562 วาระที่ 5.7 เมื่ อวัน ที่ 21 กุมภาพัน ธ์ 2562และน า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ(RMUTTO 5.1-1-04)แจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์เพื่อรับทราบเป้าหมายตัวชี้วัดและนาไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงานรวมถึงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สงป.301-302)
และเอกสารรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(RMUTTO 5.1-1-05)(มติสภาหน้า200203)ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อใช้เสนอขอ
งบประมาณและใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562โดยผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 17/2561วันพฤหัสบดีที่ 6พฤศจิกายน พ.ศ. 2561การนาแผนสู่
การปฏิบัติโดยการแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เพื่อรับทราบเป้าหมายตัวชี้วัดและนาไปถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรในสังกัดรับทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน กากับ ติดตาม และรายงานผล
การกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
5. มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลและติดตามผลการดาเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดโดยมี
การกากับติดตามการรายงานผลการดาเนิ นงานตามตัว ชี้วัดความส าเร็จตามแผนกลยุท ธ์การบริหารมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รอบไตรมาส 1-2ตามหนังสือที่ศธ.
0580.103(2)/0313ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบไตรมาส 1-2 (ณ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)และนารายงานผลไตรมาส 1-2
ดังกล่าวนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามมติที่ประชุมเห็นควรให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนทีก่ าหนด และให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานในไตรมาส 3 มายังกองนโยบายและแผนตามที่
กาหนดอย่างเคร่งครัดและได้เสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่
11/2562 ที่ประชุมรับทราบ และ หนังสือที่ศธ.0580.103(2)/0380ลงวันที่ 5กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ในการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ
ไตรมาส 3 และจัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี จานวน 2 ครั้ง ต่อปี ได้แก่
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รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน ส่ วนรอบ 12 เดือนอยู่ระหว่างดาเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และกองนโยบายและแผนจะนาเสนอแนะใช้ประกอบการ
ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีถัดไป โดยผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี มีรายละเอียด ดังนี้
1. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยฯ
- ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จานวน 32
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45.07 จากดัชนีชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 71 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จานวน 36
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.70 จากดัชนีชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 71 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จานวน 58
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81.69จากดัชนีชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 71 ตัวชี้วัด
2. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จานวน 16
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 34.04 จากดัชนีชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จานวน 17
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.17 จากดัชนีชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จานวน34
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ72.34จากดัชนีชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ รอบ 6 เดือนได้นาข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม
2562 วาระที่ 4.6 โดยมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รับทราบ (RMUTTO 5.1.1-1-06) และรอบ 9 เดือน ตามมติ
ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค รั้ ง ที่ 6 ว า ร ะ ที่ 5 . 1 6 ร า ย ง า น ผ ล แ ผ น ไ ต ร ม า ส 3
(RMUTTO 5.1.1-1-07)ส่วนการรายงานผลรอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4) อยู่ระหว่าดาเนินการ
การทบทวนผลการดาเนินงาน
6. มหาวิทยาลัยมีการทบทวนผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และวัดผลระบบคุณภาพ PDCA เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงการดาเนินงานและทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย คือ การประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี และนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและสภามหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน 9
เดื อ น และ 12 เดื อ น(อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ) เพื่ อ พิ จ ารณาและขอข้ อ เสนอแนะจากสภามหาวิ ท ยาลั ย และน า
ข้อเสนอแนะรอบ 6 เดือน (ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นสาหรั บฝึกอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพร่วมกับ
สถาบันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ 5หลักสูตร ในปี 2564 ประกอบด้วยหลักสูตร1. หลักสูตรการสื่อสารการตลาด
และออนไลน์) และ 9 เดือน มาปรับปรุงการดาเนินงานระหว่างปี เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและเพื่อ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามกรอบเวลา และนาข้อเสนอแนะรอบ 12 เดือน ไปประกอบการทบทวนและจัดทา(ร่าง)แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 (นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562 ใน
ระเบียบวาระที่ 5.5 พิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 2565 และแผนพัฒนาระยะยาว 20ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 - 2582)ในปีถัดไป
(RMUTTO 5.1.1-1-08)
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการ
RMUTTO 5.1.1-1-01 หนังสือ ที่ ศธ.0580.103(2)/081 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 (RMUTTO 5.1-1-01)
เรื่อง ขอความเห็นในการใช้ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
RMUTTO 5.1.1-1-02 เล่มแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก-พ.ศ.2561-2565
RMUTTO 5.1.1-1-03 ร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
RMUTTO 5.1.1-1-04 แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562
RMUTTO 5.1.1-1-05 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียดโครงการงบประมาณแผ่นดิน
และรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
RMUTTO 5.1.1-1-06 มติการประชุมสภา-ครั้งที่-11-2562-รายงานผลแผนไตรมาส2
RMUTTO 5.1.1-1-07 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 วาระที่ 5.16 รายงานผลแผนไตรมาส3
RMUTTO 5.1-1-08 ร่าง-แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2563-2565และแผนพัฒนา
ระยะยาว 20ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 - 2582)
RMUTTO 5.1-1-09 สรุปผลการดาเนินงานไตรมาส-4
จุดเด่น
1. มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายในและภายนอก จึงมีนโยบายให้
ทบทวนศักยภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปสู่การทบทวนแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระยะ 3 ปี และ
20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ โดยได้มีกระบวนการจัดทาการทบทวนบริบท
ต่าง ๆ ที่ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยได้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ชั ดเจนพร้อม
ทั้งกาหนดโครงการที่สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดและกลยุทธ์ รวมถึงงบประมาณในการ
ดาเนินการ เพื่อให้นาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และบรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนด
จุดที่ควรพัฒนา
1. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ ผู้บริหารชุดใหม่ควร
ขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมของชุดเดิมให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายหรือแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณนั้นๆ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาพรวมหรือตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
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5.1.2. ข้อมูลการเงิน
 2. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มี กระบวนการจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดย
พิจารณาจากต้นทุนต่อหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผล
ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขันมีการดาเนินการคานวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อหลักสูตร
สาขาวิชาประจาปีงบประมาณพ.ศ.2561
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาและวิเคราะห์ต้นทุนประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของคณะรวมทั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น และบั ญ ชี ในระดั บ คณะและ
มหาวิทยาลัย มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาต้นทุนต่อหลักสูตร พร้อมทั้งร่วมกัน
เสนอแนวทางการดาเนินการต่างๆ และนาผลของการคานวณต้นทุนมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตรต่างๆ และนาส่ งให้คณะได้พิจารณาเพื่อประเมินถึงการบริหารในแต่ล ะหลักสูตรของคณะต่อไป
(RMUTTO5.1-2-01, RMUTTO5.1-2-02)
2. การคานวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร มีการจัดทารายงานการใช้เงินของทุกหน่วยงานในสังกัดพร้อมทั้ง
คานวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรทุกสิ้นปีงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงิน
รายได้ โดยมหาวิทยาลัยมีการกาหนดผังบัญชีแยกเป็นศูนย์ต้นทุน และแบ่งเป็นระดับกิจกรรมหลัก และ
กิจ กรรมสนั บ สนุ น เพื่อรวบรวมข้อมูล พื้นฐานในการคานวณต้นทุนต่อหลั กสู ตร และร่ว มกันพิจารณาถึง
แนวทางวิธีการในการกาหนดเกณฑ์การปันส่ ว นค่าใช้จ่าย การกระจายต้นทุนเข้าสู่ ห ลั กสู ตร โดยมีแนว
ทางการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรสาขาวิชาดังนี้ (RMUTTO5.1-2-03)
1.1 ข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกรายการเป็นค่าใช้จ่ายจริงทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ใน
พันธกิจการผลิตบัณฑิต ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลผลิตด้านสังคมศาสตร์
1.2 ค่าสาธารณูปโภค ทั้งมหาวิทยาลัยปันเข้าสู่คณะด้วยจานวนบุคลากรและนักศึกษา
1.3 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาบุคลากรเบิกจ่ายในกองคลัง นาสู่คณะตามรายชื่อของบุคลากร
1.4 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของนักศึกษาที่เบิกจ่ายในกองคลัง นาสู่คณะตามรายชื่อของนักศึกษา
1.5 นาค่าใช้จ่ายลงสู่คณะและหลักสูตรสาขาวิชา
1.6 การปันส่วนจากคณะลงสู่หลักสูตรสาขาวิชาด้วยจานวนบุคลากรรวมกับจานวนนักศึกษา
1.7 การคานวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า โดยนาจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) หารต้นทุนรวมแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาและนาผลจากการ
คานวณต้นทุนรวมแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาและนาผลจากการคานวณต้นทุนต่อหลักสูตรมาวิเคราะห์
รายละเอียดของต้นทุนต่อหลักสูตรที่สูงหรือต่า และนาข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหาร
หลักสูตร ทั้งในเรื่องของการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
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2. ขอบเขตการคานวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นการนาต้นทุนจาก
รายงานทางการเงิน ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้
2.1 ขอบเขตด้านหลักสูตร การรายงานต้นทุนต่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนใน 9 คณะ 1
สถาบัน จานวนทั้งสิ้น 50 หลักสูตร
2.2 ขอบเขตด้านค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายที่รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในผลผลิต
การผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่วย ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าใช้จ่ายอื่น
2.3 ขอบเขตด้านเวลา เป็นผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คือ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร

การจัดการเรียนการ
สอน

525,800.00

0.00

52,264,667.66

1.00 : 0.00 : 99.00

231,500.00

434,500.00

46,207,201.80

0.49 : 0.93 : 98.58

94,000.00

0.00

30,207,346.52

0.31 : 0.00 : 99.69

145,500.00

111,540.00

21,447,387.21

0.67 : 0.51 : 98.82

30,500.00

0.00

6,277,087.67

0.48 : 0.00 : 99.52

คณะเทคโนโลยีสังคม
818,000.00
คณะเทคโนโลยี
1,261,650.00
อุตสาหกรรม
เขตพื้นที่อุเทนถวาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
65,000.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

0.00

33,862,256.64

2.36 : 0.00 : 97.64

418,250.00

67,786,738.09

1.82 : 0.60 : 97.58

639,000.00

60,577,764.02

0.11 : 1.04 : 98.85

2,058,200.00

809,100.00

79,873,429.91

2.49 : 0.98 : 96.53

0.00

50,000.00

25,030169.38

0.00 : 0.20 : 99.80

5,230,150.00

2,492,390.00

423,534,048.91

1.21 : 0.58 : 98.21

คณะ
เขตพื้นที่บางพระ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนา
นักศึกษา

สัดส่วน

เขตพื้นที่จันทบุรี

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์
รวมทั้งสิ้น
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จากตารางข้างต้น พบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน ของมหาวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561มีการใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนคิด
เป็ น ร้ อยละ 98.21 โดยคณะที่ มีค่ าใช้ จ่า ยในการจั ดการเรีย นการสอน3 อั นดับ สู ง ที่สุ ด ได้แ ก่ คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 99.69 สถาบันเทคโนโลยีการบิน คิดเป็นร้อยละ 99.52
และ คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 99.80 และ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าใช้จ่าย
เพื่อการจัดการเรียนการสอนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.53
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร (RMUTTO5.1-2-04)
กิจกรรม
เขตพื้นที่บางพระ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับปริญญาตรี
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืช
ศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีภมู ิทัศน์
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตว
ศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนเกษตรกลวิธาน
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาประมง
ระดับปริญญาโท
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืช
ศาสตร์ ระดับ ปริญญาโท
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ ระดับ ปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์
กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
บริหารธุรกิจเกษตร
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการ (ภาคสมทบ)

ต้นทุนรวม

ปริมาณ

หน่วยนับ

ต้นทุนต่อหน่วย

22,033,968.36

73.78

FTES

298,644.19

8,400,026.44

34.44

FTES

243,903.21

13,392,189.98

107.92

FTES

124,093.68

3,807,924.19
14,421,738.26

37.31
56.28

FTES
FTES

102,061.76
256,249.79

689,144.13

8.67

FTES

79,486.06

6,146,546.40

2.25

FTES

2,731,798.40

28,710,676.42

395.83

FTES

72,532.85

16,483,583.18

134.86

FTES

122,227.37

ต้นทุนรวม

ปริมาณ

หน่วยนับ

ต้นทุนต่อหน่วย

9,483,186.73

154.08

FTES

61,547.16

3,538,647.37

N/A

FTES
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การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
การจัดการเรียนการสอนสาขาศึกษา
ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการเรียนการสอนสาชาวิศวกรรม
เกษตร
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปร
สภาพ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเมคคา
ทรอนิกส์
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเมคคา
ทรอนิกส์(ภาคสมทบ)
กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนสาขาศึกษา
ทั่วไป
ระดับปริญญาโท
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
การจัดการเรียนการสอนสาขาสัตว
แพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการการบิน

6,828,697.38

113.94

FTES

59,932.40

15,430,838.62

445.67

FTES

34,623.91

-

FTES

N/A

15,178,305.63

62.36

FTES

243,398.10

6,694,970.29

28.00

FTES

239,106.08

17,325,404.28

105.11

FTES

164,831.17

1,148,303.63

2.58

FTES

445,078.92

7,799,147.18

27.53

FTES

283,296.30

7,619,124.46

31.39

FTES

242,724.58

4,133,893.05

N/A

FTES

ต้นทุนรวม

ปริมาณ

หน่วยนับ

ต้นทุนต่อหน่วย

114,830.36

40.47

FTES

2,837.42

5,537,741.39

18.96

FTES

292,074.97

10,345,310.50

52.67

FTES

196,417.51

19,630,717.25

92.81

FTES

211,515.11

15,458,993.85

178.11

FTES

86,794.64
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เขตพื้นที่อุเทนถวาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ปกติ)
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (สมทบ)
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม (ปกติ)
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม (สมทบ)
การจัดการเรียนการสอนวิชา
สถาปัตยกรรมภายใน
กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ (ปกติ)
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ (สมทบ)
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (ปกติ)
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (สมทบ)
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิศวกรรมก่อสร้าง ปกติ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิศวกรรมก่อสร้าง สมทบ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและการบริหารงาน
ก่อสร้าง
ระดับปริญญาโท
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
บริหารงานก่อสร้าง
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
เขตพื้นที่วิทยาเขตจันทบุรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

3,410,174.09

45.00

FTES

4,707,793.06

N/A

FTES

2,508,324.11

14.11

FTES

166,356.23-

N/A

FTES

5,642,480.09

45.14

FTES

124,999.56

ต้นทุนรวม

ปริมาณ

หน่วยนับ

ต้นทุนต่อหน่วย

8,604,663.83

36.89

FTES

233,251.93

782,784.91

N/A

FTES

20,239,132.02

131.19

FTES

13,878,247.78

N/A

FTES

10,001,842.43

72.39

FTES

6,322,767.80

N/A

FTES

44,202.08

N/A

FTES

6,270,066.28

16.00

FTES

391,879.14

2,872,684.20

6.71

FTES

428,119.85
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75,781.65

177,769.25

154,273.44

138,166.08
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การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืช
ศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาประมง
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการ
นวัตกรรม

18,700,187.68

N/A

FTES

9,762,561.04
4,491,738.43

37.86
63.22

FTES
FTES

257,859.51
71,049.33

ต้นทุนรวม

ปริมาณ

หน่วยนับ

ต้นทุนต่อหน่วย

6,114,842.27

N/A

FTES

10,875,836.09

41.94

FTES

723,934.26

N/A

FTES

904,917.82

N/A

FTES

7,370,454.15

N/A

FTES

7,055,106.99

N/A

FTES

3,892,946.64

N/A

FTES

12,566,594.24

N/A

FTES

12,211,135.61
9,098,474.27

63.50
64.19

FTES
FTES

192,301.35
141,742.86

15,726,780.91

202.53

FTES

77,651.61

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบัญชี
(สมทบ)

6,133,465.15

N/A

FTES

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการ

12,121,624.28

183.33

FTES

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการ (สมทบ)

1,510,705.70

N/A

FTES

กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิขา
เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีอุตสา
หการ
การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีไฟฟ้า
การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี
เครื่องกล
คณะเทคโนโลยีสังคม
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบัญชี
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259,318.93

66,119.15
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กิจกรรม

ต้นทุนรวม

ปริมาณ

หน่วยนับ

การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ (สมทบ)
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
บัญชี
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
บัญชี (สมทบ)
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการ (สมทบ)
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ

16,171,684.99

N/A

FTES

8,530,873.54

108.44

FTES

1,873,275.07

N/A

FTES

3,422,499.81

28.29

FTES

5,713,963.57

34.44

FTES

165,910.67

20,453,426.77

522.25

FTES

39,164.05

2,135,076.83

N/A

FTES

18,731,924.83

491.83

FTES

1,162,935.47

N/A

FTES

9,122,976.27

230.50

FTES

5,069,671.79

N/A

FTES

10,020,868.13

215.58

FTES

46,483.29

ต้นทุนรวม

ปริมาณ

หน่วยนับ

ต้นทุนต่อหน่วย

499,698.83

N/A

FTES

14,389,448.83

269.56

FTES

381,588.20

N/A

FTES

9,711,234.25

220.81

FTES

กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ (สมทบ)
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
การตลาด
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
การตลาด (สมทบ)
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
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ต้นทุนต่อหน่วย

78,669.07

120,979.14

38,086.18

39,579.07

53,381.25

43,980.05
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การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว

7,359,529.94

87.94

FTES

83,688.08

9,326,535.09

12.58

FTES

741,377.99

9,314,991.48

225.47

FTES

41,313.66

5,383,219.35

102.36

FTES

52,591.04

17,848,592.67

563.53

FTES

31,672.83

14,177,111.78

208.08

FTES

68,132.99

ด้า นประสิทธิ ภาพ จากการคานวณต้นทุนต่อหลั กสู ตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี พบว่าหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่าที่สุด คือ หลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ของคณะศิลปศาสตร์ โดยมีต้นทุนรวมอยู่ที่
17,848,592.67 บาท ค่า FTES เท่ากับ 563.53 จึงทาให้ต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า เท่ากับ 31,672.83 บาท สาหรับต้นทุนต่อหลักสูตรที่สูงที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ปกติ)ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้นทุนรวมเท่ากับ
8,604,663.83 บาท มีค่า FTES เท่ากับ 36.89 จึงทาให้ต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาเต็ มเวลา
เทียบเท่าสูงเท่ากับ 233,251.93 บาท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า หลั กสูตรที่มีต้นทุนต่าที่สุดคือ
สาขาวิชาการจัดการเรียนการสอนสาขาศึก ษาทั่วไปต้นทุนรวมเท่ากับ 114,830.36บาท มีค่า FTES เท่ากับ
40.47 จึ งทาให้ต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสูงเท่ากับ 2,837.42 บาท
สาหรับต้นทุนต่อหลักสูตรที่สูงที่สุด คือการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้นทุนรวมเท่ากับ9,326,535.09 บาท มีค่า FTES เท่ากับ12.58จึงทา
ให้ต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าสูงเท่ากับ 741,377.99 บาท
ทั้งนี้การคานวณต้นทุนต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีบางหลักสูตรที่มีความไม่คุ้มค่า ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น
- ค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวม เช่น ค่าเสื่อมราคาอาคารและครุภัณฑ์ ค่า
สาธารณูปโภค ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจทาให้ต้นทุนรวมในแต่ละหลักสูตรมีจานวนที่สูงขึ้น
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า มีอัตราที่ลดลงซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนในแต่ละ
หลักสูตรที่เพิ่มขึ้น
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ด้านประสิทธิผล นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อสาเร็จ
การศึกษาแล้วได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 60.08 จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,498คน(RMUTTO5.1-2-05)
ลาดับที่

คณะ

จานวนที่จบ

จานวนกรอกแบบ

จานวนที่ได้งานทา

1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

127.00

91.00

43.00

2 คณะเทคโนโลยีสังคม

191.00

190.00

127.00

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

178.00

172.00

87.00

4 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

860.00

420.00

261.00

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

341.00

308.00

195.00

6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78.00

68.00

43.00

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

62.00

49.00

38.00

8 คณะศิลปศาสตร์

162.00

89.00

53.00

9 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

35.00

35.00

25.00

10 สถาบันเทคโนโลยีการบิน

78.00

76.00

28.00

2,112.00

1,498.00

900.00

รวมทั้งสิ้น

คิดเป็นร้อยละของจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

60.08

โอกาสในการแข่งขันจากการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับ 6 กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชมงคลที่มีข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาขาวิชาที่
เหมือนกัน แสดงได้ดังนี้

ผลผลิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
ชีวภาพ
3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4. กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์

ต้นทุนต่อหน่วย
มทร.ตะวันออก
(FTES)
211,515.11
128,483.34

ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อ
สูง/(ต่า)กว่า
หน่วย (FTES)
ค่าเฉลี่ย
(กลุ่มมหาวิทยาลัย
คิดเป็นร้อยละ
เทคโนโลยีราชมงคล)
184,337.33
14.74
85,899.44
49.57

185,051.97
110,896.67
255,664.64
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74,279.86
98,754.47
110,164.13

149.12
12.29
132.07
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6. กลุ่มวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ ฯ
7. กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

65,282.52
32,976.05

55,066..64
58,369.41

18.55
-43.50

ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญา
ตรี เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พบว่า มหาวิทยาลั ย ฯ มีต้น ทุน ต่อหน่ ว ยสู งกว่าค่าเฉลี่ ยทุกกลุ่ มวิช า ยกเว้น กลุ่ ม วิช ามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีต้นทุนที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากภาคตะวันออกมีมหาวิทยาลัยที่ เปิดหลักสูตรดังกล่าวมีไม่กี่
แห่งและยังได้รับความนิยมในการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง แต่ในกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ มี
ต้น ทุนดังกล่ าวสูง เนื่ องจาก สาขาวิช าดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุเทนถวาย กรุงเทพ มีคู่แข่งในหลายๆ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเปิดหลักสูตรดังกล่าว และนักศึกษามีค่านิยมในมหาวิทยาลัยที่มีเชื่อเสียงมากกว่า
จากผลการคานวณต้นทุนต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยฯ มีทาให้
เกิดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (RMUTTO 5.1-2-06) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เช่น การ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือห้องปฏิบัติการต่างๆ สาหรับการจัดการเรียนการ
สอน มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดงานวิจัยเป็นองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการ
ทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอก พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
RMUTTO5.1-2-01
RMUTTO5.1-2-02
RMUTTO5.1-2-03
RMUTTO5.1-2-04
RMUTTO5.1-2-05
RMUTTO5.1-2-06

รายการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาบัญชีต้นทุนผลผลิต
หนังสือส่งข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตรให้แก่คณะ/เขตพื้นที่
คู่มือการจัดทาบัญชีต้นทุ นผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข้อมูลภาวะการมีงานทา ประจาปี พ.ศ.2561
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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5.1.3. การบริหารความเสี่ยง
 3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
มหาวิทยาลัยฯ กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2562 (RMUTTO 5.1-3-01 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก ประจ าปี ง บประมาณ 2562) ประกอบด้ ว ย นโยบาย
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง การ
กาหนดระดับความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานผล รายละเอียดแผนการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แสดงดังตาราง
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ต.ค. 61 สานักงานประกัน
คุณภาพ
ความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
มงค ลต ะ วั น ออก ป ระ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลผลิต/ผลลัพธ์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ทบทวนแนวทางการบริ ห าร
ความเสี่ยง และจัดทา (ร่าง) แผน
บริ ห ารความ เสี่ ย งประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนา
ผลการดาเนิน งานบริหารความ
เสี่ ยงปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
มาประกอบการจัดทาฯ

พ.ย. 61

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ระดมสมองวิ เ คราะห์ ร ะบุ
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบปัจจัยเสี่ยง

ธ.ค.
2561

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

แนวทางการบริ หารความเสี่ ย ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. เสนอแผนการบริ ห ารความ
เสี่ยง ต่อ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (CEO)

ม.ค. 62

5. ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน

ม.ค. 62

สานักงานประกัน แผนบริ หารความเสี่ย งมหาวิ ทยาลั ย
คุณภาพ
เทคโนโลยี ร าชมงคล ตะวั น ออก
ประจาปีงบประมาณ 2562
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

คู่มื อ แนวทางการดาเนิน งานบริห าร
ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น
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บริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม
ภายใน ประจ าปี ง บประมาณ
พ . ศ . 2 5 6 2 ใ ห้ กั บ ค ณ ะ /
หน่วยงาน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6. เสนอแผนการบริ ห ารความ
เสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย

ก.พ. 62

7. ติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ทุ ก
หน่วยงาน

มี.ค. 62

8. รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย

ก.ค. 62

สานักงานประกัน รายงานการประชุ ม การเสนอแผน
คุณภาพ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการ รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผน
ติดตามผล
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานประกัน รายงานการประชุ ม การเสนอแผน
คุณภาพ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9. เผยแพร่ แ ผนบริ ห ารความ ต.ค. 61 – สานักงานประกัน หน่วยงานหรือประชาคมได้รับทราบ
คุณภาพ
หรื อ รั บ รู้ แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ก.ย.62
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2562
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินงานตามแผน
10. ดาเนินการตามแผนบริหาร ต.ค.61 –
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ก.ย.62
พ.ศ. 2562
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผลการดาเนินงาน
11. ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน
ตา มแ ผนบริ ห าร ความ เสี่ ย ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ
คณะ/หน่วยงาน
-

รอบ 6 เดือน

มี.ค. 62

-

รอบ 9 เดือน

มิ.ย. 62

12. รายงานผลการด าเนิ น งาน
ตา มแ ผนบริ ห าร ความ เสี่ ย ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ทุกหน่วยงาน

ผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห าร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

คณะกรรมการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน

ผลความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 และ 9 เดือน

สานักงานประกัน รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผน
คุณภาพ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดั บ
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ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ
หน่ ว ยงาน ต่ อ อธิ ก ารบดี แ ละ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานต่อ
อธิการบดี และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยรอบ 6 และ 9 เดือน

-

รอบ 6 เดือน

ก.ค. 62

-

รอบ 9 เดือน

ก.ย. 62

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและนาไปปรับปรุง
13. รายงานผลการดาเนินงาน
ต.ค. 62 สานักงานประกัน
คุณภาพ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 12 เดือน) ต่อ
คณะกรรมการอานวยการบริหาร
ความเสีย่ งเพื่อพิจารณา ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดาเนินงานแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
ห น่ ว ย ง า น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อานวยการบริหารความเสี่ยง รอบ 12
เดือน

14. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต.ค. 62

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

15. รายงานผลการด าเนิ น งาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง และ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ อ
สกอ. สตง. และคตง.

ธ.ค. 62

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

16. จัดทาร่างแผนบริหารความ
เสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2563

ต.ค. 62

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

ร่างแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ 2563

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการมีดังนี้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยฯที่
0248/2562 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 (RMUTTO 5.1-3-02 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีงบประมาณ 2562) โดยมีผู้ บริหาร
ระดับสูงรับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง อานวยการ
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ดาเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการดาเนินงาน ซึ่งมี
หน้าที่จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง วางกรอบการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส่ง เสริม
สนับสนุนการดาเนินงาน กากับดูแลและสนับสนุนให้ทุกส่วนงานดาเนินการบริหารความเสี่ยง (RMUTTO 5.1-303 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
มหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะทางานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ) เพื่อจัดทาแผนการบริหาร
ความเสี่ยง วางกรอบการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
กากับดูแลและสนับสนุนให้ทุกส่วนงานจัดทาแผนและบริหารความเสี่ยงให้ความเสี่ยงลดลง โดยจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”
กิจ กรรมที่ 1 การประชุม สั มมนาเชิง ปฎิบั ติก ารการบริห ารความเสี่ ยงและควบคุม ภายใน ของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (RMUTTO 5.1-3-04 หนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการย่ อยที่ 2/กิจ กรรม กิจ กรรมที่ 1 การจัดทาแผนการบริห ารความสี่ ยงและควบคุม ภายใน) โดยเชิ ญ
คณะทางานการบริหารความเสี่ยง ผู้ บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเพื่อระดมความคิดในการจัดทา
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (RMUTTO
5.1-3-05 สรุปโครงการกิจกรรมที่ 1) โดยมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
(RMUTTO 5.1-3-06 แบบวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมควบคุม แบบฟอร์มที่ 1) และการ
พิจารณาความเสี่ยงที่เหลืออยู่จากปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา โดยในปีงบประมาณ 2562 มีจานวนความเสี่ยง
ทั้งหมด 16 เรื่อง 31 ปัจจัยเสี่ยง ตามกรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 5 ด้าน ดังนี้
1.ด้านการผลิตบัณฑิต
2.ด้านการวิจัย
3.ด้านการบริการวิชาการ
4.ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.ด้านการบริหารจัดการ
แต่ละด้านจาแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านนโยบายกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากร และความเสี่ยงด้านธรร
มาภิบาล (RMUTTO 5.1-3-07 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 แบบฟอร์ม
ที่ 2)
น าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุมภายใน มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน ออก ประจาปี
งบประมาณ 2562 เสนอต่อคณะกรรมการ ดังนี้
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปี
งบประมาณ 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 (RMUTTO 5.1-3-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีงบประมาณ
2562)
น าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออก ประจ าปี
งบประมาณ 2562 และรายงานติดตามผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
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และ 9 เดือน ของคณะ/หน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการ ดังนี้
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
(RMUTTO 5.1-3-9 หนังสือบันทึกข้อความแจ้งวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ 5/2562)
(RMUTTO 5.1-3-10 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 23
กรกฎาคม 2562 วาระ 5.8 และมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 23
กรกฎาคม 2562 วาระที่ 5.9)
มหาวิทยาลัยดาเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามแผนบริหารความเสี่ยง และติดตามผล
การดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ 2562 ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0248/256 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ระบบ
การติดตาม ตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ตามรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 9 เดือน ดังนี้
- รายงานการติดตามความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ตามแบบติดตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ฯ รอบ
6 เดือน (RMUTTO 5.1-3-11 รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ แบบฟอร์มที่ 3
รอบ 6 เดือน) และติดตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ และส่วนงานอื่นๆ ในกากับของมหาวิทยาลัย
ดาเนินการ โดยจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” กิจกรรมที่ 2.2 ติดตามตรวจสอบ
การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคาร
สรรพวิชญ์บริการ (RMUTTO 5.1-3-12 สรุปรายงานโครงการความเสี่ยงกิจกรรมที่ 2.2)
- รายงานการติดตามความเสี่ยงรอบ 9 เดือน ตามแบบติดตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ รอบ
9 เดือน (RMUTTO 5.1-3-13 รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ แบบฟอร์มที่ 3รอบ
9 เดือน) และสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัยฯ รอบ 12 เดือน โดยจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวัน ออก” กิ จ กรรมที่ 2.3 สรุ ป ผลการดาเนิน งานการบริ ห ารความเสี่ ยงและการควบคุ มภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 921 อาคาร 9 ชั้น 2 (อาคารเกษตรกลวิธาน) คณะ
เกษตรศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO 5.1-3-14 สรุป
รายงานโครงการความเสี่ยงกิจกรรมที่ 2.3)
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ด าเนิ น การจั ด ท าแบบรายงานความเสี่ ย งที่ เ หลื อ อยู่ จ ากการบริ ห ารความเสี่ ย งประจ าปี
งบประมาณ 2562 ตามแบบรายงานความเสี่ยงที่เหลืออยู่ แบบฟอร์มที่ 4 (RMUTTO 5.1-3-15 รายงานผลการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ แบบฟอร์มที่ 4) และคณะทางานได้นาความเสี่ยงที่เหลืออยู่ใน
ปีงบประมาณ 2562 จัดทาร่ างแผนการบริห ารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2563 และรอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน้า 223

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการ
RMUTTO 5.1-3-01 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ประจาปีงบประมาณ 2562
RMUTTO 5.1.3-02 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีงบประมาณ 2562
RMUTTO 5.1.3-03 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
RMUTTO 5.1.3-04 หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การจัดทาแผนการ
บริหารความสี่ยงและควบคุมภายใน
RMUTTO 5.1.3-05 สรุปโครงการกิจกรรมที่ 1
RMUTTO 5.1.3-06 แบบวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมควบคุม แบบฟอร์มที่ 1
RMUTTO 5.1.3-07 แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มที่ 2
RMUTTO 5.1.3-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีงบประมาณ 2562
RMUTTO 5.1.3-09 หนังสือบันทึกข้อความแจ้งวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ฯ ครั้งที่ 5/2562
RMUTTO 5.1.3-10 มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 23
กรกฎาคม 2562 วาระ 5.8 และมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 วาระที่ 5.9
RMUTTO 5.1.3-11 รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ แบบฟอร์มที่ 3
รอบ 6 เดือน
RMUTTO 5.1.3-12 สรุปรายงานโครงการความเสี่ยงกิจกรรมที่ 2.2
RMUTTO 5.1.3-13 รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ แบบฟอร์มที่ 3
รอบ 9 เดือน
RMUTTO 5.1.3-14 สรุปรายงานโครงการความเสี่ยงกิจกรรมที่ 2.3
RMUTTO 5.1.3-15 รายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ แบบฟอร์มที่ 4
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5.1.4. การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
ตามที่ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2556 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2559 เรื่อง การ
กาหนดรายชื่อสถาบั นอุดมศึกษาอื่น ตามคาสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่ อง การจัด
ระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 ประกาศ ณ
วันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคาสั่ง ที่ สกอ. 1442/2559 เรื่อง ให้ผู้ดารง
ตาแหน่งพ้นจากตาแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้ าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่
11 ตุลาคม 2559 คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 131/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลในคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน
สภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลตะวันออก (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 และคาสั่งกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ สกอ. 885/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งให้ผู้ดารงตาแหน่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้แต่ งตั้งคณะบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมอบหมายให้ดาเนินการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นั้น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราช
มงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 (อ้างอิง RMUTTO5.1-1-02)มหาวิทยาลัยได้แปลงแผนกลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562และนา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 สู่ ก ารปฏิ บั ติ (RMUTTO5.1-1-04)แจ้ ง เวี ย นและ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เพื่อรับทราบเป้าหมายตัวชี้วัดและนาไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสังกัดรับทราบและใช้
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (สงป.301-302) และเอกสารรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(RMUTTO5.1-1-05)ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.
2562เพื่อใช้เสนอของบประมาณและใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยมีการทบทวนผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และวัดผลระบบคุณภาพ PDCA เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงการดาเนินงานและทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย คือ การประเมินผลการบรรลุเป้าหมาย
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นตามกรอบเวลา (อ้างอิง RMUTTO 5.1.1-1-05)
โดยผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี มีรายละเอียด ดังนี้
1. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จตามแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยฯ
- ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จานวน
32 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 45.07 จากดัชนีชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 71 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จานวน 36
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ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.70 จากดัชนีชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 71 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด
จานวน 58 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81.69จากดัชนีชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 71 ตัวชี้วัด
2. ดัชนีชี้วัดความสาเร็จตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จานวน 16
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 34.04 จากดัชนีชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จานวน 17
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 36.17 จากดัชนีชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด
- ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัด จานวน
34 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 72.34จากดัชนีชี้วัดความสาเร็จทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด
2) หลักประสิทธิภาพ
การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสมให้ อ งค์ ก รสามารถใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาและบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยมีการกาหนดมาตรการประหยัดเพื่อให้การบริหารด้านงบประมาณเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีประสิทธิภาพสูงสุด (RMUTTO 5.1-4-01)
มีการนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-manage) มาใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนของการจัดการรับ -ส่งเอกสาร
ราชการ (e-document) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็ว พร้อมทั้งมีระบบการประชุม อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการประชุมคณะกรรมการชุด
ต่างๆ(RMUTTO 5.1-4-02)
การใช้ร ะบบสารสนเทศอิเล็ กทรอนิ กส์ (E-manage)เป็น การประหยัด กระดาษและค่าใช้จ่ายในการจัดท า
เอกสารราชการและเอกสารการประชุม โดยในปีที่ผ่านมา (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารได้จานวน 551,090 บาท(RMUTTO 5.1-4-03)
3) หลักการตอบสนอง
มหาวิทยาลัยมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดย
สามารถแสดงคว ามคิ ด ได้ ที่ เ ว็ บ ไชต์ http://www.rmutto.ac.th และ Facebook ของมหาวิ ท ยาลั ย
https://www.facebook.com/rmutto.ac.th/ ซึ่งมหาวิทยาลั ยจะนาเรื่องต่างๆ มาพิจารณาดาเนินการตาม
ความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง (RMUTTO 5.1-4-04)
รวมถึงจัดให้มีกล่องรับข้อคิดเห็นและรับเรื่องร้องทุกข์ ประจาอาคารสานักงานอธิการบดี (อาคารสรรพวิชญ์
บริการ) และประจาอาคารแต่ละคณะ(RMUTTO 5.1-4-05)
มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาตามอานาจหน้าที่ที่เป็นไปตาม
ข้อบังคับฯ และตามที่กฎหมายกาหนด และนาผลการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปโดยในปีที่
ผ่านมา (1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) มีการส่งเรื่องมายัง ก.อ.ม. ทั้งหมด 7 เรื่อง และได้พิจารณาไป
แล้ว 6 เรื่องอยู่ระหว่างรอผู้เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูล 1 เรื่อง(RMUTTO 5.1-4-06)
4) หลักภาระรับผิดชอบ
อธิการบดีได้มอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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สถาบัน/สานัก ผู้อานวยการกอง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตัวชี้วัด และปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภาระหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
ในคาสั่งมอบอานาจ(RMUTTO 5.1-4-07)
พร้ อ มทั้ ง ได้ มี ค าสั่ งมอบหมายการปฏิบั ติ ง านของบุ ค ลากร โดยก าหนดภาระหน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณ
5) หลักความโปร่งใส
มีการดาเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือกฎต่างๆ เพื่อตรวจสอบและ
กลั่นกรองการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย
1) คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิ ทยาลั ย (ก.ต.ส.) มีห น้าที่ ให้ ก ารก ากับ ดูแลการด าเนิ นงานของ
มหาวิทยาลั ย เป็ น ไปอย่ างโปร่ งใส ตามหลั กการจั ดการและการก ากับ ดูแลที่ดี ตามหลั ก ธรรมาภิ บาล ( Good
Governance) และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม(RMUTTO 5.1-4-08)
2) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีหน้าที่พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยพิจารณากาหนดกรอบอัตรากาลังของส่วนราชการต่างๆ ในมหาวิทยาลัยกากับ
ดูแล เสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสานึก พฤติกรรมที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่ข้าราชการ
(RMUTTO 5.1-4-09)
3) คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปีพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์รวมถึงให้ความเห็นชอบการขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย กรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือมิได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย ควบคุม
ดูแลให้ส่วนราชการต่างๆ ใช้งบประมาณรายจ่ายทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายการเงินรายได้
ประจาปีให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์(RMUTTO 5.1-4-10)
4) คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ป ระจามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.)มีหน้าที่พิจารณาการดาเนินการทางวินัย
การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อน การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์(RMUTTO 5.1-4-11)
5) คณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พิจารณาวินิจฉัยการกระทาความผิดจรรยาบรรณ ของ
บุคลากรและเสนอโทษทางจรรยาบรรณต่อผู้ บังคับบัญชารายงานผลการดาเนินการทางจรรยาบรรณต่อสภา
มหาวิทยาลัยผ่านอธิการบดีเป็นประจาทุกปี(RMUTTO 5.1-4-12)
6) คณะกรรมการประกัน คุณภาพประจามหาวิท ยาลั ย (ก.ป.ม.) ให้ คาปรึ กษาแก่ อธิก ารบดีเ กี่ย วกับ การ
ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพและ การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยกากับดูแลการพัฒนานโยบายและแผน
ประกัน คุณภาพ การบริหาร และติดตามผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลั ย กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยและทุกส่วนราชการในสังกัด รวมถึงการกาหนด
มาตรการที่ เหมาะสม เพื่ อส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ นให้ งานประกั นคุณ ภาพของมหาวิ ทยาลั ย เป็นไปด้ ว ยความ
เรีย บร้อย มีประสิทธิภาพ และประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมถึงให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายนอกต่อสภามหาวิทยาลัย(RMUTTO 5.1-4-13)
7) คณะกรรมการประจาคณะ และคณะกรรมการประจาส่วนราชการ มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา
ของคณะ/ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมงานจัดการศึกษา งานวิจัย
งานบริการวิชาการ งานทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงให้คาปรึกษา และข้อแนะนา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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เกี่ยวกับการดาเนินกิจการต่างๆ ของคณะและส่วนราชการ(RMUTTO 5.1-4-14)
ในการดาเนินการของคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ดาเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยมีการประชาสัมพันธ์ การสมัคร
งาน การประกวดราคา และการอบรม/สัมมนาต่างๆ เป็นต้น(RMUTTO 5.1-4-15)
6) หลักการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการสรรหาคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก และการสรรหาอธิการบดี ได้มีการกาหนด
กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนการสรรหาให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกหน่วยงานได้รับทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้
บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็ น เกี่ยวกับผู้ ส มัครหรือผู้ ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาฯ (RMUTTO 5.1-4-16)
การทาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565และ
แผนพั ฒนาระยะยาว 20ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2582 ได้มีการทาประชา
พิจารณ์ และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ พร้อมทั้งได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวน (Retreat) การบริ ห ารจั ดการมหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้ หั ว หน้า ส่ ว นราชการเข้า ร่ว มพิ จารณาแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัย
การออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ได้มีการทาประชาพิจารณ์ โดยแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รั บทราบ ภายหลังการทา
ประชาพิจารณ์ ได้นาข้อบังคับฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และได้มีการแจ้งให้ทุกหน่วยงานเร่ง
พิจารณาเตรียมการปรับแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ออกบังคับใช้ ก่อน
หน้านี้ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ทีอ่ าจขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ที่จาเป็นต้องปรับ แก้ไข หรือยุบเลิก รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ที่จะมีการแก้ไข ปรับปรุง จะมีการทา
ประชาพิจารณ์ด้วย
7) หลักการกระจายอานาจ
มหาวิทยาลัยได้มีการมอบอานาจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยดาเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
- การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี กรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0532/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562(RMUTTO5.1-4-17)
- การมอบอ านาจให้ ร องอธิ ก ารบดี ก ากั บ การบริ ห าร สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ ก ารบดี ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 0537/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (RMUTTO 5.1-4-18)
อธิการบดีได้มีการมอบหมายให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุม สัมมนา และอบรมต่างๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8) หลักนิติธรรม
มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และสามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในปีการศึกษา 2561
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562 (RMUTTO 5.1-4-19)
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
(RMUTTO 5.1-4-20)
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วิธีการสรรหา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้
ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562(RMUTTO 5.1-4-21)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562 (RMUTTO 5.1-4-22)
9) หลักความเสมอภาค
- การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งวิชาการ (RMUTTO
5.1-4-23)และตาแหน่งประเภททั่วไป(RMUTTO 5.1-4-24) โดยไม่ได้กาหนดข้อห้ามหรือกีดกันในเรื่องเพศ หรือ
ความพิการทางร่างกาย
- มีกระบวนการรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ และนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ (RMUTTO
5.1-4-25)
- การด าเนิ น งานทางด้ า นพั ส ดุ ข องมหาวิ ท ยาลั ย การประกวดราคาจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน (RMUTTO 5.1-4-26)
- การรับสมัครทุนการศึกษาสาหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีช่วงการรับสมัครอย่างน้อย 3 เดือน ทา
ให้บุคลากรสามารถเตรียมพร้อมและเสนอขอรับทุนการศึกษาได้ (RMUTTO 5.1-4-27)
- การเสนอขอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย มีการแจ้งให้นักวิจัยเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและ
พร้อมในการเสนอขอทุนวิจัยได้ทันเวลา
- การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณของมหาวิทยาลั ย
เพื่อให้การดาเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
การขอกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จะ
พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามคาสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
ฯ ที่ 24/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 (RMUTTO5.1-4-28) ทั้งนี้ ต้องผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชา ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการจะพิจารณา และนาผลการ
พิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
การจั ด ท าหลั ก สู ต รของแต่ ล ะคณะ ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ ก่ อ นเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย เพื่อน าผลการพิจารณาเสนอต่อสภาวิช าการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลั ย
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
การน าเสนอแผนพัฒ นามหาวิทยาลั ย ต้องผ่ านการทาประชาพิจารณ์จากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย และนาเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนาผลการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
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สาหรับ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยได้รับคะแนน 84.94 (RMUTTO5.1-4-29)หากเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับคะแนน 45.35 ซึ่งคะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
(RMUTTO5.1-4-30)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
อ้างอิง RMUTTO 5.1-1-02
อ้างอิงRMUTTO 5.1-1-04
อ้างอิงRMUTTO 5.1-1-05
RMUTTO 5.1-4-01
RMUTTO 5.1-4-02
RMUTTO 5.1-4-03
RMUTTO 5.1-4-04
RMUTTO 5.1-4-05
RMUTTO 5.1-4-06
RMUTTO 5.1-4-07
RMUTTO 5.1-4-09
RMUTTO 5.1-4-09
RMUTTO 5.1-4-10
RMUTTO 5.1-4-11
RMUTTO 5.1-4-12

รายการ
เล่มแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
พ.ศ.2561-2565
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียดโครงการ
งบประมาณแผ่นดินและรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0580.102(1)/1984 เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณฯ
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 แจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ
เว็บไชต์http://e-manage.rmutto.ac.th/
สถิติการประหยัดกระดาษ ระบบเอกสารราชการ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ และ Facebook มหาวิทยาลัยฯ
ภาพกล่องแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องร้องทุกข์
สรุปเรื่องร้องเรียน
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบอานาจให้รองอธิการบดี
กากับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และคาสั่งฯ มอบอานาจให้
ผู้บริหารปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินประจามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การดาเนินการ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ
หรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย จรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. 2552
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รหัสหลักฐาน
RMUTTO 5.1-4-13
RMUTTO 5.1-4-14

RMUTTO 5.1-4-15
RMUTTO 5.1-4-16
RMUTTO 5.1-4-17
RMUTTO 5.1-4-18
RMUTTO 5.1-4-19
RMUTTO 5.1-4-20
RMUTTO 5.1-4-21
RMUTTO 5.1-4-22
RMUTTO 5.1-4-23
RMUTTO 5.1-4-24
RMUTTO 5.1-4-25
RMUTTO 5.1-4-26

รายการ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพประจามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยคณะกรรมการประจา
คณะ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยคณะกรรมการประจา
ส่วนราชการ พ.ศ. 2550
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.rmutto.ac.th/
เอกสารกาหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก และสรรหาอธิการบดี
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0532/2562 เรื่อง มอบหมาย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี กรณีรักษาราชการแทนอธิการบดีไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0537/2562 เรื่อง มอบอานาจ
ให้รองอธิการบดี กากับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดารงตาแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาของ
มหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วิธีการสรรหา คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งวิชาการ
ครั้งที่ 1/2562 และครั้งที่ 2/2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภททั่วไป
ครั้งที่ 1/2562 และครั้งที่ 2/2562
ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ปี
การศึกษา 2561
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ข่าวประกวดราคา
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รหัสหลักฐาน
RMUTTO 5.1-4-27
RMUTTO 5.1-4-28
RMUTTO 5.1-4-29
RMUTTO 5.1-4-30

รายการ
เอกสารแจ้งการรับสมัครทุนการศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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5.1.5.การจัดการความรู้
 5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ตามองค์ประกอบ ที่ 5 การ
บริการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 มีการกาหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้ องกับ พัน ธกิจ ของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อเป็นขอบเขตในการดาเนินงานด้านการจั ดการความรู้ ของคณะ,
หน่วยงานเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยคลอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตและการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
- มหาวิทยาลัยฯ จัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) เพื่อเป็น
กรอบในการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ให้กับทุกคณะและหน่วยงานภายใน (RMUTTO5.1-5-01)
มหาวิทยาลั ยฯ กาหนดกระบวนการดาเนินการจัดการความรู้ ให้ ทุกหน่วยงานได้ใช้เป็น แนวทางในการ
ดาเนิ น งานด้านการจั ดการความรู้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ ประจาปี
การศึกษา 2561 (RMUTTO5.1-5-02)
- มหาวิทยาลัยฯ กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นขอบเขตในการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ของคณะและหน่วยงานจานวน 3
ด้าน (RMUTTO5.1-5-03) ดังนี้
1. ประเภทการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน : การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
นักปฏิบัติระดับประเทศ คือ
● เทคนิคและรูปแบบการเรียนการสอน
● การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
● การจัดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษการบิน
● การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
● เครื่องมือเทคโนโลยีในการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตพันธ์
ใหม่
● เทคนิคการเรียนการสอน
● รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน Blended Learning
2. ประเภทการจัดการความรู้ด้านการวิจัย : มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและองค์ความรู้
● เทคนิคการเขียนแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ
● แนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
-

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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●
●
●
●
●

เทคนิคการเขียนงานวิจัยตามแผนบูรณาการ
เทคนิคการเขียนเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ
การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมที่ต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์
การส่งบทความและการนาเสนอผลงานทางวิจัย
การวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์การตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและ/หรือระดับ
นานาชาติ และบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
● เทคนิคการเลือกวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
3. ประเภทการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ : การบริหารและจัดการองค์กรที่ดี
● วิธีการใช้ google ไดรฟ์ เพื่อการออกแบบระบบการให้บริการ
● เทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
● การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
● การพัฒนาบริหารจัดการสู่วัฒนธรรมองค์กร
● การให้บริการของบุคลากรสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
● การใช้งานระบบ e-book RMUTTO (การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
● การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) : ทักษะด้านภาษา
สาหรับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ดาเนินการแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) เพื่ออานวยการ
กากับ ติดตาม สนับสนุนให้เรียบร้อย คลอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้ ให้เกิดประสิทธิผลและพัฒนา
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (RMUTTO5.1-5-04)
-

ดาเนิ น การแต่ง ตั้งคณะกรรมการการจั ดการความรู้ (RMUTTO5.1-5-05) มี ห น้ าที่ กาหนดขอบเขตและ
เป้าหมาย กากับ ติดตาม สนับสนุน ประสานงาน การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ของทุกหน่วยงาน ทั้ง
4 เขตพื้นที่การศึกษา ตามที่ CKO พิจารณามอบหมาย และเกิดความเรียบร้อย ครอบคลุมกระบวนการ
จัดการความรู้ เกิดประสิทธิผลและพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

- คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดาเนินการกากับ ติดตาม ให้
ทุกหน่วยงานดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ตามแผนที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง (RMUTTO5.1-5-06) และ
ติดตามรายงานผลสรุปการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2560 (RMUTTO5.1-5-07)
โดยแต่ละหน่วยงานได้ดาเนินการตามประเด็นความรู้ ดังนี้
1) ด้านการเรียนการสอน การจัดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษการบิน ของสถาบัน
เทคโนโลยีการบิน องค์ความรู้ที่ได้และสามารถนามาปรับใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดการสอนในชั้น
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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เรียนโดยใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษทางการบิน การออกแบบ Power Point ที่มีเนื้อหาภาษาอังกฤษเพิ่มมาก
ขึ้น การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการเปิดเพลงสากลจากภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการบิน และการให้
คะแนนพิเศษส าหรั บ นั กศึกษาที่ส ามารถท่องคาศัพท์ห รือใช้ศัพท์ทางการบินในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เป็นต้น
2) ด้านการวิจัย เทคนิคการเลือกวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ของคณะศิลปะศาสตร์ องค์ความรู้ที่ได้และสามารถนามาปรับใช้ในการทาผลงานวิจัย คือ ผลงานของอาจารย์
ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยดุสิตธานี
3) ด้านบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนนาองค์ความรู้ที่ได้และ
สามารถนามาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการทางาน ดังนี้
เทคนิคการบริการที่ดี มีหลักยึดถือปฏิบัติ 2 หลัก ได้แก่
1) หลัก SMART คือ ยิ้มแย้ม กิริยาวาจาสุภาพ ทัศนคติดี รวดเร็ว และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ทางาน
2) หลัก 3ม. และหลัก 3ย. คือ หลักที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ
- เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีการสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน ครบถ้วน
และมีการทางานเป็นทีม ไม่ทางานซ้าซ้อนกัน ขัดแย้งหรือเหลื่อมล้ากัน
- เทคนิคการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพ คือ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่ง SOP จะต้อง
คานึงถึงสัญลักษณ์ของกระบวนการทางานให้ถูกต้องและชัดเจน รู้ว่าใคร ทาอะไร ตัดสินใจอย่างไร ส่งอะไร
(ถ้ามี) การเรียงลาดับขั้นตอนจะต้องสัมพันธ์กันและอ่านเข้าใจง่าย ให้เห็นภาพรวมของกระบวนการทางานมี
การปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
จัดสรรงบประมาณและอนุมัติให้กองบริหารงานบุคคล ดาเนินโครงการโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ในวันที่ 23
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมปฐมเทวี ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จังหวัดชลบุรี (RMUTTO5.1-5-08) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
จัดการความรู้ของบุคลากรทุกหน่วยงาน ทั้ง4เขตพื้นที่การศึกษา ตามประเด็นการจัดการความรู้ที่กาหนดไว้ตามแผน
(RMUTTO5.1-5-09)
- กาหนดให้คณะและหน่วยงาน จัดทาเล่มรายงาน คู่มือ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่รวบรวมองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่องค์ความรู้ลงในเว็บไซต์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO5.1-5-10)
- มอบหมายให้ ส านั กวิ ทยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดาเนิ นการจั ดทาเว็บ ไซต์การจัด การความรู้
มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวันออก เพื่อรวบรวมและจัดเก็บแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์อักษร สามารถให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้เข้าถึงข้อมูล
การจัดการความรู้ นาแนวปฏิบัติที่ดี ไปไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาตนเองและหน่วยงาน (RMUTTO5.1-5รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หน้า 235

11)
- มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล สถาบัน การพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ ครั้งที่ 12 “การจัดการความรู้ มหาวิทยาลั ย
นวัตกรรม” (Knowledge Management : Innovative University) ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์
2562 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี (RMUTTO5.1-5-12) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวัน ออกได้รั บ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (ภาคโปสเตอร์)
จานวน 1 ผลงานในชื่อผลงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน CPC” โดยบุคลากรของสานักงาน
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นเจ้าของผลงาน (RMUTTO5.1-5-13) และกองบริหารงานบุคคลได้มีการ
สรุปผลการเข้าร่วมโครงการและข้อมูลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว (RMUTTO5.1-5-14) พร้อมทั้ง
มอบหมายให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนาเผยแพร่เว็บไซต์ เพื่อบุคลากรได้เข้าไปศึกษาและ
นาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ต่อไป
ทั้งนี้ ข้อมูลการเผยแพร่สามารถศึกษาหรือนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ได้ที่ http://km.rmutto.ac.th
(RMUTTO5.1-5-15)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
RMUTTO5.1-5-01
RMUTTO5.1-5-02
RMUTTO5.1-5-03
RMUTTO5.1-5-04
RMUTTO5.1-5-05
RMUTTO5.1-5-06
RMUTTO5.1-5-07
RMUTTO5.1-5-08

รายการ
แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีการศึกษา
2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
กระบวนการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ระดับคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตารางสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกาหนดประเด็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
คาสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ที่
0362/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
แบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานการจัดการความรู้
บันทึกข้อความติดตามรายงานผลการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
บันทึกข้อความเชิญหน่วยงานเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้
ประจาปีการศึกษา 2560
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รหัสหลักฐาน
RMUTTO5.1-5-09

RMUTTO5.1-5-10
RMUTTO5.1-5-11
RMUTTO5.1-5-12
RMUTTO5.1-5-13
RMUTTO5.1-5-14
RMUTTO5.1-5-15

รายการ
รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา
2561 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ณ อาคารสรรพวิชญ์บริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
เอกสาร คู่มือ รายงาน ผลการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ ของคณะ/หน่วยงาน
หน้าเว็บไซต์ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
http://km.rmutto.ac.th
หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพถ่ายการรับรางวัล
รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงการ
ภาพถ่ายเว็บไซต์ http://km.rmutto.ac.th หัวข้อข่าวสาร KM
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5.1.6. การบริหารงานบุคคล
 6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) แผนฉบับดังกล่าวได้ผ่านการประชาพิจารณ์
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.บ.ม. ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย
(RMUTTO5.1-6-01)
1) แผนด้านการวางอัตรากาลังและการสรรหาบุคลากร
ตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ ระดับความสาเร็จของหารจัดทาแผนอัตรากาลัง (ระดับ 4 หรือ ร้อยละ 80)
2) แผนด้านการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดและเป้าหมายคือ ร้อยละของบุคลากรรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อคนต่อปี
และร้อยละของบุคลากรที่ได้ศึกษาต่อเป็นไปตามแผน (ร้อยละ 20)
3) แผนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและธารงรักษาบุคลากร
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยนความพึงพอใจของบุคลากรต่อความผาสุก (ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.75)
4) แผนการพัฒนาและส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากร
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดทาร่างแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้แผนฉบับร่างดังกล่าวยังไม่สามารถถือปฏิบัติได้
2. มหาวิ ทยาลัย ฯ มีก ารบริ หารและพัฒ นาบุ ค ลากรให้เ ป็ น ไปตามแผนที่กาหนดตามข้อ 1 จ านวน 4 แผน
ประกอบด้วย
1) แผนด้านการวางอัตรากาลังและการสรรหาบุคลากร
2) แผนด้านการพัฒนาบุคลากร
3) แผนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและธารงรักษาบุคลากร
4) แผนการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณบุ ค ลากร มาด าเนิ น การ
โดยกองบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการตลอดปีการศึกษา 2561 ผลการดาเนินงานดังนี้
1. แผนด้านการวางอัตรากาลังและการสรรหาบุคลากร มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ ดังนี้
- การวางแผนอัตรากาลัง กองบริหารงานบุคคลและกองนโยบายและแผนได้มีการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์อัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ (RMUTTO5.1-6-02) ซึ่งก่อนหน้าได้ใช้แผนอัตรากาลังที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.บ.ม. (RMUTTO5.1-6-03)
- การสรรหาบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการเปิดรับสมัครบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่
2/2561 เมื่อเดือนกันยายน 2561 และเปิดรับสมัครครั้งที่ 1/2562 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 (RMUTTO5.1-6-04)
และปัจจุบันมีการกาหนดจานวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก เพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการและตาแหน่งประเภททั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 (RMUTTO5.1-6-05)
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2. แผนด้านการพัฒนาบุคลากร
– การฝึกอบรมสัมมนา ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,207 คน ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อคนต่อปี แบ่งเป็นสายวิชาการ จานวน 535 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ จานวน 535 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 446 คน (ไม่นับรวมต่ากว่าป.ตรี) ได้รับการพัฒนาความรู้ จานวน 20
คน คิดเป็น ร้อยละ 4.48 (RMUTTO5.1-6-06)
ข้อมูลดังกล่าวสิ้นสุดการเก็บเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทาให้ข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการส่งรายงานให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อกรอกเข้าระบบ E – Manage
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ มีการส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางด้ า นวิ ช าชี พ และเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้ า สู่ ต าแหน่ ง ความก้ า วหน้ า ตามสายงาน ในโครงการส่ ง เสริ ม
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับพัฒนา เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานประกอบการเสนอขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้
1. โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (work Manual) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย. 61 มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว จานวน 50 คน
2. โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (work Manual) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 10-11 ก.ย. 61 มีบุคลากรสายสนั บสนุนเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว จานวน 50 คน
3. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ หลักสูตร “การจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน Work Manual ด้วยการจัดการ
ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน” เมื่อวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2562 มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว จานวน 40 คน
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีระบบ E – Manage ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม ข้อมูลรายงาน
สถิติด้านการพัฒนาบุคลากร (RMUTTO5.1-6-07)
ด้านการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรตามแผนพัฒนาคุณวุฒิปริญญาโท จานวน 4 คน และปริ ญญาเอก
จานวน 32 คน ได้รับสนับสนุนทุนขอรับทุนการศึกษา จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 (RMUTTO5.1-6-08)
3. แผนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและธารงรักษาบุคลากร
– กองบริหารงานบุคคลได้ดาเนินงานตามแผนดังนี้
ด้านสวั ส ดิ การ เจ้ าหน้ าที่ ในมหาวิ ทยาลั ย ฯ มีสุ ขภาพร่า งกาย จิ ต ใจที่แ ข็ง แรง เสริ มสร้า งประสิ ทธิ ภ าพ และ
ผลสัมฤทธิ์ในงานที่ได้รับมอบหมายดียิ่งขึ้น (RMUTTO5.1-6-09)
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างานและวั ฒ นธรรมองค์ ก ร เช่ น การจั ด ระเบี ย บสถานที่ ท างาน/กิ จ กรรม 5 ส
(RMUTTO5.1-6-10)
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามรอบระยะเวลา 6 และ 12 เดือน (RMUTTO5.1-6-11)
ด้านการยกย่องบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่นประจาปี 2561 (RMUTTO5.1-6-12)
4. แผนการพัฒนาและส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากร
- มหาวิ ท ยาลั ย มี ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ย จรรยาบรรณของบุ ค ลากร แ ละได้ จั ด ท าเป็ น เล่ ม
คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร (RMUTTO5.1-6-13) โดยในปีการศึกษา 2561 มีการให้ความรู้ โดย วิธีการชี้แจง ณ วัน
มารายงานตัว (RMUTTO5.1-6-14)
สาหรับการควบคุมดูแลในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อบุคลากรให้อยู่ภายใต้การกากับ ติ ดตามและประเมินผล
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ของคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิ ท ยาลั ย และ/หรื อ คณะกรรมการประจ าคณะ หรื อ คณะกรรมการ
จรรยาบรรณของคณะ (RMUTTO5.1-6-15) (RMUTTO5.1-6-16)
3. มหาวิทยาลัยฯ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่บุคลากร และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
การจัดสรรบ้านพักให้กับบุคลากร (RMUTTO5.1-6-17) การตรวจสุขภาพประจาปี (RMUTTO5.1-6-18) การ
ให้บริการสนามกีฬาและโรงยิมส์ (อ้างอิงเอกสาร RMUTTO5.1-6-09) มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรม
ลานแอโรบิค (RMUTTO5.1-6-19) มีบริการห้องพยาบาล (RMUTTO5.1-6-20) ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้บุคลากร ประกอบด้วย การคัดเลือกและยกย่องบุคลากรดีเด่น (อ้างอิงเอกสารRMUTTO5.1-6-12)
4. ระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
1) มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีระบบในการติดตามบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการนาความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้บุคลากรรายงานผลตามแบบติดตามการนาความรู้และทักษะ ที่ได้จากการพัฒนา โดย
มอบหมายให้ คณะเป็ น ผู้ ติดตามหลั งจากบุ คลากรกลั บจากการพัฒ นา 6 เดือน (RMUTTO5.1-6-21) ทั้งนี้ ในปี
การศึกษา 2561 มีผลที่ได้จากการติดตามการนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาจากบุคลากร เพื่อให้บุคลากร
ได้ ร ายงานผลการพั ฒ นาวิ ช าการและวิ ช าชี พ โดยมี บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมสั ม มนา จ านวน 80 คน
(RMUTTO5.1-6-22) โดยมีบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เช่น นางสาวสุกัลยา ชาญสมร เข้าร่วม
โครงการการออกแบบและการสร้างสื่ออินโฟรกราฟฟิคเพื่อการเรียน การสอน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 องค์
ความรู้ที่ได้รับ คือสามารถนาองค์ความรู้มาปรับใช้ในการเรียน การสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อง่ายต่อการจดจา
ของนักศึกษา และพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการออกแบบ สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น (RMUTTO5.1-623) และบุ คลากรสายสนั บสนุน ราย นายสมโภชน์ สนธิโยธิน เข้าร่ว มโครงการประชุมวิช าการเครือข่ายพัฒนา
ระบบงานและงานธุรการเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์ความรู้ที่ได้รับ คือ ได้เรียนรู้
ทักษะการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้นและเกิดเครือข่ายงานบริหารงานทั่วไปและงานธุรการเพื่อ
ติดต่อประสานงานและพัฒนางานต่อไป (RMUTTO5.1-6-24)
2) มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามการจัดสรรอัตรากาลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี 2562 (ปี
การศึกษา 2561) ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ดาเนินการเปิดรับสมัครตาแหน่งประเภททั่วไปและตาแหน่งทางวิชาการ
(RMUTTO5.1-6-25)
3) มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการติดตามการเพิ่มวุฒิทางการศึกษาแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย
ให้บุคลากรได้รายงานผลการศึกษา เช่น นางสาวกนกวรรณ สิงห์อาษา ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคลินิก
ศึกษาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวหทัยรัตน์ งามดี ศึกษาต่อระดับปริญญาโท การบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (RMUTTO5.1-6-26)
5. การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร (RMUTTO5.1-6-27) และได้จัดทาเป็น
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เล่มคู่มือจรรยาบรรณบุคลากร โดยในปีการศึกษา 2561 มีการให้ความรู้ โดย วิธีการชี้แจง ณ วันมารายงานตัว
(อ้างอิงเอกสาร RMUTTO5.1-6-14 และ RMUTTO5.1-6-15)
สาหรับการควบคุมดูแลในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อบุคลากรให้อยู่ภายใต้การกากับ ติดตามและประเมินผล
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย/หรือคณะกรรมการประจาคณะ/หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ของคณะโดยในปีการศึกษา 2561 พบว่า ไม่มีบุคลากรที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ (อ้างอิงเอกสารRMUTTO5.1-616)
6. มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยกองบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการตลอดปี
การศึกษา 2561 และมีการประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผน ดังนี้
มหาวิทยาลัยฯ มีการนาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามข้อ 1 โดยกองบริหารงานบุคคลได้นาแผนการ
พัฒนาบุคลากร (ตามแผนเดิม) มาใช้เป็นแผนในการดาเนินงานก่อน เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากร และ
ขณะนี้ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งอยู่ระหว่างนาเข้าพิจารณาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (RMUTTO5.1-6-28)
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลมีการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเข้า
คณะกรรมการ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดังนี้ (RMUTTO5.1-6-29)
1. การบริหารอัตรากาลัง
2. การเข้าสู่ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
3. การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาทาแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป (RMUTTO5.1-6-30)
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการ
RMUTTO5.1-6-01 แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565)
RMUTTO5.1-6-02 หนังสือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุน
RMUTTO5.1-6-03 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
RMUTTO5.1-6-04 เอกสารเปิดรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
RMUTTO5.1-6-05 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดาเนินการ
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการและสายสนับสนุน
RMUTTO5.1-6-06 แบบสารวจความต้องการฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรด้านศึกษาต่อ
เอกสารสรุปโครงการ
RMUTTO5.1-6-07 แบบรายงานการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมในระบบ e – manage
RMUTTO5.1-6-08 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก
ในประเทศฯ ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
RMUTTO5.1-6-09 ภาพถ่ายสนามกีฬาและโรงยิมส์
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รหัสหลักฐาน
RMUTTO5.1-6-10
RMUTTO5.1-6-11

รายการ

กิจกรรมการดาเนินการ 5 ส
บันทึกข้อความการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานฯ ณ วันที่ 1 เมษายน
2562
RMUTTO5.1-6-12 เอกสารคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจาปี 2561
RMUTTO5.1-6-13 คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร
RMUTTO5.1-6-14 เอกสารเซ็นรับทราบการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณ ณ วันรายงานตัว
RMUTTO5.1-6-15 คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
RMUTTO5.1-6-16 บันทึกข้อความ แจ้งผลการตรวจสอบกรณีที่กระทาความผิดทางจรรยาบรรณของบุคลากร
RMUTTO5.1-6-17 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการเข้าอยู่อาศัยในบ้านพักของ
ข้าราชการ พ.ศ. 2548
RMUTTO5.1-6-18 หนังสือขอสารวจรายชื่อเข้าร่วมรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ
RMUTTO5.1-6-19 ภาพถ่ายกิจกรรมแอโรบิค
RMUTTO5.1-6-20 ภาพถ่ายห้องพยาบาล
RMUTTO5.1-6-21 แบบติดตามการนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
RMUTTO5.1-6-22 แบบรายงานผลการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากร
RMUTTO5.1-6-23 เอกสารรายงานการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน (บุคลากรสายวิชาการ)
RMUTTO5.1-6-24 เอกสารรายงานการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน (บุคลากรสายสนับสนุน)
RMUTTO5.1-6-25 รายงานการจัดสรรอัตรากาลัง และสรุปผลการสรรหาบุคลากร
RMUTTO5.1-6-26 เอกสารการเพิ่มวุฒิทางการศึกษาแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
RMUTTO5.1-6-27 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร
RMUTTO5.1-6-28 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2561
RMUTTO5.1-6-29 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
RMUTTO5.1-6-30 แผนการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีการศึกษา 2562
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5.1.7. การประกันคุณภาพ
 7. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน
ตามระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
มหาวิทยาลัยวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ โดยจัดตั้ง
สานักงานประกันคุณภาพขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม การ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งระดับการดาเนินงานประกันคุณภาพออกเป็น 4 ส่วน คือ
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร และหน่วยงานสนับสุนน ในปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ประกาศ
เจตนารมณ์ และนโยบายการประกันคุณภาพผ่านสานักงานประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพประจา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ทุกหน่วยงานดาเนินงานตามพันธกิจหน่วยงานโดยใช้ระบบ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานตามพันธกิจหน่วยงานให้ครอบคลุมกระบวนการกากับติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน และให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 (RMUTTO 5.1-7-01) โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1) การควบคุมคุณภาพ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจามหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.) (RMUTTO 5.1-7-02) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก.ป.ม.) เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการกากับดูแลการพัฒนานโยบายและแผนประกันคุณภาพ กากับดูแล
ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย กากับดูแลงานสารสนเทศด้าน
ประกันคุณภาพ และการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินงานในเรื่องการวางแผนงาน การกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการดาเนินงานทั้งในปีการศึกษา 2557-2560 ที่ผ่านมา และปีการศึกษาปัจจุบัน 2561
วางแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนา ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการ ก.ป.ม. (RMUTTO 5.1-7-03) รายงานการประชุม
คณะกรรมการ ก.ป.ม.)
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ (RMUTTO 5.1-7-04) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก.พ.ศ.) ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการ มีหน้าที่ให้
คาปรึกษา กากับ ติดตามการดาเนินงานด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการของมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีด้านวิชาการ ผู้อานวยการ
สานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการกอง รองคณบดีทุกฝ่าย รองผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ผู้อานวยการสานักงาน
ประกันคุณภาพ คณะกรรมการดาเนินงานตามองค์ประกอบ และผู้ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้ มีหน้าที่จั ดทาแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการให้มีการจัดทาตัวบ่งชี้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน รวมทั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง/ตรวจสอบรายงานการประเมิน
ตนเอง มีหน้าที่ พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของคณะ/หน่วยงาน และรายงานผลกลับไปยัง
หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ได้
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ดาเนิ น การประชุ มวางแผน และก ากับ ติ ดตาม (monitoring) ประสานงานการดาเนินงานประกันคุณภาพตาม
องค์ประกอบ และติดตามให้ทุกส่วนงานรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานประกันคุณภาพในทุกองค์ประกอบ ทา
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ข้อมูลกลางจากระบบข้อมูลของส่วนกลางโดยผ่านการทานสอบความถูกต้องของข้อมูล
ร่วมกัน ได้แก่ จานวนนักศึกษา ค่า FTES โดยใช้ฐานข้อมูลของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จานวนบุค ลากร
โดยใช้ข้อมูลกลางของกองบริหารงานบุคคล การคานวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลจากกองคลัง การ
กากับติดตามแผนของหน่ วยงานต่างๆ การติดตามผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ เป็นต้น ผลการดาเนินงาน
ดังกล่าวข้างต้น รายงานข้อมูลบุคลากรจากกองบริหารงานบุคคล (RMUTTO 5.1-7-05) รายงานต้นทุนต่อหน่วยจาก
กองคลัง (RMUTTO 5.1-7-06) รายงานค่า FTES จากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ซึ่งแสดงให้เห็นบทบาท
ในการกากับ ติดตาม ประสานงาน รวมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานให้ทุกภาคส่วนได้ดาเนินงานประกันคุณภาพตาม
ระบบกลไกของมหาวิทยาลัย
มีการดาเนินงานกาหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพ (KPI) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ
หลักสูตร และหน่วยงาน (RMUTTO 5.1-7-07) ตัวบ่งชี้ และค่ าเป้าหมาย) ได้กาหนดผู้รับผิดชอบกากับตัวบ่งชี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้จัดเก็บข้อมูล และกาหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
แผน และกาหนดผู้กากับดูแลและรับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน (RMUTTO 5.1-7-08 ) ผู้กากับดูแล
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้) มีปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ (RMUTTO 5.1-7-09) ปฏิทินการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2561) โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจามหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์
บริการ สานักงานอธิการบดี ซึ่งการถ่ายทอดนโยบายแต่ละระดับ ดาเนินการทั้งในรูปแบบการประชุม และการแจ้งเวียน
ให้ทราบโดยทั่วกันทุกหน่วยงาน
สานักงานประกันคุณภาพกาหนดกลไกการควบคุมคุณภาพโดยให้ทุกหน่วยงานและหลักสูตรจัดทารายงานการประเมิ น
ตนเองเป็นรอบระยะ 6 , 10 และ 12 เดือน เพื่อควบคุมคุณภาพระบบการดาเนินงานประกันคุณภาพ (RMUTTO 5.17-10) หนังสือติดตามรายงานการประเมินตนเอง) และจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาศักยภาพ ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.โครงการวางแผนและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก (ระดับผู้บริหาร) วันที่ 25 -26 ธันวาคม 2561 (RMUTTO 5.1-7-11สรุปโครงการวันที่ 25 -26 ธันวาคม
2561)
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน สาหรับบุคลากรสายวิชาการของคณะ/
หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 (RMUTTO 5.1-7-12 สรุปโครงการวันที่
31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562)
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับบุค ลากรสายสนับสนุนของคณะ/
หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 (RMUTTO 5.1-7-13สรุปโครงการวันที่ 6 – 7
กุมภาพันธ์ 2562)
4.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ 7 / กิจกรรมที่ 7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29-30 มีนาคม 2562 (RMUTTO 5.1-7-14
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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สรุปโครงการวันที่ 29-30 มีนาคม 2562)
5.โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร วันที่ 22 เมษายน 2562 (RMUTTO 5.1-715 สรุปโครงการ วันที่ 22 เมษายน 2562)
6.โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 ระดับคณะ/สถาบัน วันที่ 12 มิถุนายน 2562 (RMUTTO
5.1-7-16 สรุปโครงการวันที่ 12 มิถุนายน 2562)
7.มหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญกับงานประกันคุณภาพอย่างยิ่งโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0021/2561 วันที่ 23 มกราคม 2561 เพื่อจัดทา
แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามและการประเมิน (RMUTTO
5.1-7-17 คาสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา)
ผลการดาเนินงานการจัดอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพ สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานประกันคุณภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการ (RMUTTO 5.1-7-18 เล่มสรุปรายงานโครงการ) ผลการดาเนินงานกากับติดตามของสานักงาน
ประกันคุณภาพ และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ มีผลให้คะแนนประเมินของ
หลักสูตร คณะ หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินสูงขึ้น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น
และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านบริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
2) การตรวจสอบคุณภาพ การดาเนินงานด้านการกากับติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ มีการดาเนินการดังนี้
ส านั ก งานประกั น คุ ณ ภาพได้ มี ก ารก าหนดปฏิ ทิ น ประกั น คุ ณ ภาพระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจามหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 และแจ้งเวียน
ให้ กั บ หลั ก สู ต ร/คณะ/สถาบั น /หน่ ว ยงานน าไปจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานโดยให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ปฏิ ทิ น ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้มีการกากับการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของทุกหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้จะ
เป็นผู้รวบรวมและรายงานการดาเนินงานให้ผู้กากับตัวบ่งชี้ และรายงานต่อผู้บริหารได้ทราบ โดยสานักงานประกัน
คุณภาพเป็นผู้รวบรวมผลการดาเนินงานในรอบ 6 10 และ 12 เดือน ในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจามหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.) และรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สานักงานประกันคุณภาพได้ดาเนินการติดตาม และตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเองของ
ระดับ หลั กสู ตร/คณะและหน่ ว ยงาน เพื่อ เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพในการบริห ารการประกันคุณภาพของทุกส่ ว นงานของ
มหาวิทยาลัย โดยภายหลังจากที่ได้ประชุมพูดคุยผลการดาเนินงาน และพิจารณารายงานการประเมินตนเองของแต่ละ
ระดับแล้ว พบว่ามีการดาเนินงานตามระบบกลไกประกันคุณภาพ และใช้วงจรคุ ณภาพในการกากับและดาเนินงาน
คุณภาพ แต่การเขียนรายงานการประเมินตนเองบางส่วนยังไม่สะท้อนผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ จึงจัดโครงการ
อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองเข้า
ไปด้วย เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าใจและสามารถเขียนรายงาน SAR ได้ดีขึ้นซึ่งผลการดาเนินงานพบว่า
หลักสูตรสามารถปรับแก้ไขการเขียนและทาให้คุณภาพรายงานดีขึ้น ผลการดาเนินงานพบว่า ในปีการศึกษา 2561
หลักสูตร และคณะ หน่วยงานสนับสนุนสามารถดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองและตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาหน่วยงานได้ตามกรอบเวลาในปฏิทินการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การควบคุมตรวจสอบคุณภาพ
งานประกันคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัยดาเนินการได้อย่างสะดวก และเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
จัดโครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบคุณภาพในการดาเนินงานประกันคุณภาพ การ
จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลหลักฐาน และตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย (RMUTTO 5.1-7-19 สรุป
โครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินมหาวิทยาลัย)
3) การประเมินคุณภาพ สานักงานประกันคุณภาพกาหนดแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา
2561 ทั้งระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ และกากับดูแลรับผิดชอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินทุกระดับ (RMUTTO 5.1-7-20 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินทุกระดับ) รวมทั้ง
ดาเนินการและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง กาหนดแผนและดาเนินกิจกรรมโครงการการเตรียมความพร้อมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้กับทุกระดับส่วนงาน ประสานงานและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดาเนินการประเมิน
คุณภาพของหลั ก สู ตร คณะ หน่ ว ยงานสนั บสนุ น ตามโครงสร้ างของมหาวิทยาลั ย และดาเนินการตรวจประเมิ น
มหาวิทยาลัย อีกทั้งประสานงาน อานวยความสะดวก และกากับให้มีการดาเนินงานกรอกข้อมูลและรายงานผลการ
ประเมินเข้าสู่ระบบ CHE QA Online ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ทันเวลาภายใน 120 วัน
หลังสิ้นปีการศึกษา และนาผลการประเมินทุกระดับในภาพรวมเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ
ข้อเสนอแนะและนามาปรับปรุง พัฒนา ในปีการศึกษาถัดไป และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (RMUTTO 5.1-7-21 มติคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)
วาระที่ 5.2 และเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วาระที่ 5.5 (RMUTTO
5.1-7-22 มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วาระที่ 5.5)
ผลการดาเนินงานตามพันธกิจการส่ งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบกลไกที่สถาบันกาหนด พบว่ามหาวิทยาลัยมีระบบกลไกด้านประกันคุณภาพ และสามารถกากับให้ทุกหน่วยงาน
ดาเนินการประกันคุณภาพได้ครอบคลุมในทุกประเด็นเกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมิน คุณภาพ โดยทุกหน่ วยงานมีการดาเนินการในเรื่องการควบคุมกากับติดตามคุณภาพตามระบบกลไกของ
มหาวิทยาลัย และรายงานต่อมหาวิทยาลัยได้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ทั้งในเรื่องของการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กาหนดผู้รับผิดชอบถือตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลข้อมูล ตามกรอบเวลา นอกจากนี้ทุกหน่วยงานทุกระดับ
จากทุกวิทยาเขต ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการของส่วนกลาง ตามรายงานผลของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักงานประกันคุณภาพและรูป เล่ มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ รวมทั้งการดาเนินงานตามระบบกลไกที่
มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ทั้งในเรื่อ งการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพดังรายงานการประเมินตนเองของทุก
ระดับส่วนงานอย่างครบถ้วน และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจากข้อเสนอแนะ และการประเมินคุณภาพ
ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตามรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพของทุกส่วนงาน ผลการดาเนินงานการจัด
อบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพ สนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานประกันคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ผลการ
ดาเนิ นงานกากับ ติดตามของสานักงานประกันคุณภาพ และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยฯ มีผลให้คะแนนประเมินของหลักสูตร คณะ หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินสูงขึ้นบรรลุเป้าหมายเชิง
คุณภาพตามแผน และทุกหน่วยงานดาเนินการประกันคุณภาพหน่วยงานได้ครบทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง
แสดงให้เห็นกระบวนการกากับติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพโดยดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพสานักงานคณะทุกคณะซึ่ง
ดาเนินการเป็นปีแรก แสดงให้เห็นว่ากระบวนการกากับติดตามอย่างจริงจังที่นามาใช้ให้ผลที่ดี มหาวิทยาลัยจึงวางแผน
ในการนาระบบกลไกดังกล่าวที่ได้ดาเนินการในปีนี้ไปใช้ในการดาเนินงานในปีต่อไป
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการ
RMUTTO5.1-7-01 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา
2560
RMUTTO 5.1-7-02 คาสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจามหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.)
RMUTTO 5.1-7-03 รายงานการประชุม คณะกรรมการ ก.ป.ม.
RMUTTO 5.1-7-04 คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ
RMUTTO 5.1-7-05 รายงานข้อมูลบุคลากรจากกองบริหารงานบุคคล
RMUTTO5.1-7-06 รายงานต้นทุนต่อหน่วยจากกองคลัง, รายงานค่า FTES จากสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
RMUTTO5.1-7-07 ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัย
RMUTTO5.1-7-08 ผู้กากับดูแลและรับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ในระดับสถาบัน
RMUTTO 5.1-7-09 ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ
RMUTTO 5.1-7-10 หนังสือติดตามรายงานการประเมินตนเอง
RMUTTO 5.1-7-11 สรุปโครงการวางแผนและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ระดับผู้บริหาร) วันที่ 25 -26 ธันวาคม 2561
RMUTTO 5.1-7-12 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับบุคลากร
สายวิชาการของคณะ/หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์
2562
RMUTTO 5.1-7-13 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับบุคลากร
สายสนับสนุนของคณะ/หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562
RMUTTO 5.1-7-14 สรุปโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ 7 / กิจกรรมที่ 7.1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
2561 วันที่ 29-30 มีนาคม 2562
RMUTTO 5.1-7-15 สรุปโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 ระดับหลักสูตร วันที่ 22 เมษายน
2562
RMUTTO 5.1-7-16 สรุปโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 ระดับคณะ/สถาบัน วันที่ 12
มิถุนายน 2562
RMUTTO 5.1-7-17 สรุปโครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินมหาวิทยาลัย วันที่ 12 กันยายน 2562
RMUTTO 5.1-7-18 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินทุกระดับ
RMUTTO 5.1-7-19 มติคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
RMUTTO 5.1-7-20 มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วาระที่ 5.5
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ผลการบริหารของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนที่ได้
=

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
จานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

ผลการประเมินทุกคณะ ในปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62)
คณะ/สถาบัน

คะแนนเฉลี่ยผลประเมิน
(เต็ม 5 คะแนน)
4.03

ระดับคุณภาพ

2.คณะเทคโนโลยีสังคม

2.80

พอใช้

3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

3.25

พอใช้

4.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.84

ดี

5.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.21

พอใช้

6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.34

ดี

7.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.29

พอใช้

8.คณะศิลปศาสตร์

4.10

ดี

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์

4.54

ดีมาก

10.สถาบันเทคโนโลยีการบิน

4.08

ดี

37.48/10 = 3.75

ดี

1.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ค่าเฉลี่ยทุกคณะของมหาวิทยาลัย
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
RMUTTO5.2-1-01

ดี

รายการ
รายงานตรววจประเมินประกันคุณภาพ ระดับ คณะ ปีการศึกษา 2561
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ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส

ตาแหน่ง

รองอธิการบดี
สานักงานประกันคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 : ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการดาเนินงาน )

 1. มีระบบและกลไกในการกากับ ติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดาเนินการกากับ ติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และทุกคณะให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ตามระบบการบริหารและประกันคุณภาพหลักสูตร (RMUTTO
5.3-1-01 ผังระบบการบริหารและประกันคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก) ซึ่ง
ประกอบด้วยการควบคุมดูแลกากับมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
ตรวจสอบการดาเนินงานหลักสูตร คุณวุฒิของอาจารย์ประจาสาขาวิชา การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา (RMUTTO 5.3 -102 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา) ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
พิจ ารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ย วกับ หลั กสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชา การเปิดสอนตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย โดยสภาวิชาการ ซึ่งรองอธิการบดีด้านวิชาการคอยกากับติดตามตรวจสอบการดาเนินงานผ่าน
หน่วยงานสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ที่ทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการบริหาร
หลักสูตรและการประกันคุณภาพหลักสูตร
นอกจากนี้ยังมีสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (คณะกรรมการ ก.พ.ศ.) ร่วมสนับสนุนการดาเนินงาน นานโยบายและ
แนวทางการดาเนินงานด้านวิชาการลงไปยังระดับคณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอน โดยแต่ละคณะ/สถาบัน มี
คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ กากับติดตามการ
บริหารและประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรในกากับของคณะ โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการบริหาร
และประกันคุณภาพหลักสูตรในระดับหลักสูตร มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
- กาหนดนโยบาย และออกประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดแนว
ปฏิบัติ/แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ให้ทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัยรับทราบและถือปฏิบัติ (RMUTTO 5.3-1-03 ประกาศ นโยบาย แนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจามหาวิทยาลัย (ก.ป.ม.) กากับการดาเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย กากับดูแลการพัฒนานโยบายและแผนประกันคุณภาพ กากับดูแล
ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย (RMUTTO 5.3-1-04 คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ป.ม.)
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย เพื่อดาเนินการกากับติดตาม และ
ประสานงานรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ (RMUTTO
5.3-1-05 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.พ.ศ.)
- มีรองอธิการบดีด้านวิชาการ กากับดูแลงานวิชาการและประกันคุณภาพ ทั้งการบริหารหลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
- มีสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน การบริหารหลักสูตรและประกัน
คุณภาพหลักสูตร
- มีสานักงานประกัน คุณภาพ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดาเนินงาน กากับ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ
ประเมิน และพั ฒ นาคุณภาพการศึกษามหาวิท ยาลั ย ร่ว มกับ คณะกรรมการพัฒ นาระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
- กาหนดกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ที่ สกอ. กาหนด โดยใช้ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์ สกอ. และกาหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน โดยมีอธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ รอง
อธิก ารบดี ด้า นวิ ช าการเป็ น ผู้ ท บทวน และรองอธิก ารบดีทุ กด้ านให้ คารั บ รองการดาเนิ นงานตามตั ว บ่ งชี้ และ
เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกาหนดให้การดาเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร ดาเนินการล้อตามระบบของมหาวิทยาลัย (RMUTTO 5.3-1-06 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายระดับสถาบัน ปี
การศึกษา 2561)
- มีการกาหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานในทุกระดับ (RMUTTO 5.3-107 ผู้กากับตัวบ่งชี้ และผู้รับผิดชอบ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561)
- กาหนดปฏิทินการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
และบุคลากรทีร่ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพทุกระดับของมหาวิทยาลัย เข้าใจกรอบระยะเวลาปฏิบัติงานที่ตรงกัน
และสามารถควบคุมการปฏิบัติงานร่วมกันให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีระบบ (RMUTTO 5.3-1-08 ปฏิทินการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561)
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะและสถาบันแก่
บุคลากรภายในโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (RMUTTO 5.3-1-09 โครงการอบรมการประกันคุณภาพสายวิชาการ)
- วางระบบติดตามและควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ประเมินตนเองตามรอบเวลา 6 เดือน 10 เดือน และ 12 เดือน ด้วยระบบ E-SAR ผ่านกูเกิ้ลไดร์ฟ (RMUTTO 5.31-10 หนังสือติดตามรายงานการประเมินตนเอง รอบ 6, 10 และ 12 เดือน)
โดยระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ มีการดาเนินการ
เป็น ไปตามกระบวนการจัดทาหลักสูตรและพัฒ นาหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด ซึ่งสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทาขั้นตอนการดาเนินงานเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ที่ http://academic.rmutto.ac.th
เข้าไปที่ เมนู ระบบบริการการศึกษา> การดาเนินงาน
เกี่ยวกับหลักสูตร> ขั้นตอนการจัดทาหลักสูตรใหม่ หรือที่เมนู ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการอน >
กระบวนการจัดทาหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้คณะ/หลักสูตร ได้ศึกษาและถือปฏิบัติ อีกทั้งมีการกากับ
ติดตามการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดทาเป็นแผนงาน 5 ปี ติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัยมีการกากับ ติดตาม การดาเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามระบบ
การประกันคุณภาพ ดังนี้
1. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกากับติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบ ดังนี้
 ติ ด ตามการด าเนิ น การแก้ ไ ขรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร (มคอ.2) ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสนอเล่มหลักสูตรต่อ สกอ. (RMUTTO 5.3-2-01 ติดตามการแก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร (มคอ.2)
 มีการติดตามความก้าวหน้าการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร (RMUTTO 5.3-2-02 ขอ
ความอนุเคราะห์ติดตามความก้าวหน้าการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร)
 มีการดาเนินงานติดตามข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) (RMUTTO
5.3-2-03 ขอข้อมูล มคอ.7 ประจาปีการศึกษา 2560 และ มคอ.3-6 ประจาภาคการศึกษาที่ 12/2561)
 มีการแจ้งแผนการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาเพื่อให้คณะ/สถาบัน ดาเนินการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่กาหนดให้ทุกหลักสูตรควร
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย (RMUTTO 5.3-2-04 ขอแจ้งผลการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา)
 มีติดตามการนาเสนอหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และยังไม่ได้ดาเนินการ
เสนอรายละเอี ย ดหลั ก สู ต รต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาผ่ า นระบบ CheCO
(RMUTTO 5.3-2-05 ติดตามการนาเสนอหลักสูตรยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไขเล่มหลักสูตรต่อ สกอ.)
 แจ้งให้คณะ/สาขาวิชา เตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรในกรณีเกษียณอายุราชการ (RMUTTO 5.3-2-06 การเตรียมความพร้อม
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ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลงอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รในกรณี
เกษียณอายุราชการ)
2. สภาวิชาการ (RMUTTO 5.3-2-07 คาสั่งสภาวิชาการ) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
รวมและการยกเลิกสาขาวิชา การเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการดาเนินงานดังนี้
 พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ในแต่ละหลักสูตร (RMUTTO 5.3-2-08 สรุปการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ที่เสนอสภาวิชาการ)
 พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร (RMUTTO 5.32-09 สรุปการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ)
3. คณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินการกลั่นกรอง ตรวจสอบการ
ดาเนินงานหลักสูตร คุณวุฒิของอาจารย์ประจาสาขาวิชา การวัดผลและประเมินผล รวมถึงการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีการ
ดาเนินงาน (RMUTTO 5.3-2-10 สรุปผลการดาเนินงานการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและด้ านประกัน
คุณภาพการศึกษา) ดังนี้
 พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ในแต่ละหลักสูตร
 พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
 พิจารณาการงดรั บนั กศึกษาหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าสัตวศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555)
5. สานักงานประกันคุณภาพ มีการดาเนินงาน กากับ ติดตาม การควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานจากผู้กากับตัวบ่งชี้ให้มีผลการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ทั้งระดับสถาบัน ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุน
ตามเอกสารและบันทึกข้อความการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้
 บันทึกติดตามการกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในของทุกระดับ และ
รายงานต่อผู้บริหาร (RMUTTO 5.3-2-11 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร คณะหน่วยงาน สถาบัน และรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพครั้งที่
1//2562)
 บั น ทึก ติดตามการจั ดทาแผนพั ฒ นางานประกัน คุณภาพตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจ
ประเมินในทุกระดับ (RMUTTO 5.3-2-12 บันทึกติดตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร คณะ หน่วยงาน (RMUTTO 5.3-2-13 แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน สถาบัน )
 มหาวิทยาลัยมีการมีการกากับติดตามคุณภาพของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นไปตามกลไก
การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์
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มาตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก ากั บ โดย ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ประกอบกั บ สภา
มหาวิทยาลั ย ได้ให้ความส าคัญกับการบริห ารหลักสู ตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 ดาเนินการให้หน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมจัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน
และน าผลการด าเนิ น งานคู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการ ก.ป.ม. ครั้งที่ 1/2562 และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (RMUTTO 5.3-2-14 มติคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2562) วาระที่ 5.2 และเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 16
พฤษภาคม 2562 วาระที่ 5.5 (RMUTTO 53-2-15 มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2562 วันที่ 16
พฤษภาคม 2562 วาระที่ 5.5)
 ก าหนดให้ ส านั ก งานคณะทุ ก คณะด าเนิ น การจั ด ท าขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะด้ า นภายใน
หน่วยงานและดาเนินการรับการตรวจประเมิน (RMUTTO 5.3-2-16 หนังสือแจ้งการตรวจและ
ตารางตรวจประเมินสานักงานคณะ)
 บันทึกข้อความให้หน่วยงานทุกระดับดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองและจัดส่งรายงาน
ตามรอบเวลา 6, 9 และ12 เดือน และนาผลการติดตามเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจามหาวิทยาลัย (RMUTTO 5.3-2-17หนังสือติดตามรายงานการประเมินตนเอง RMUTTO
5.3-218 มติการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพประจามหาวิทยาลัย เรื่องการติดตามผล
รายงานการประเมินตนเอง)
 กาหนดให้ทุกหน่วยงานดาเนินการประกันคุณภาพ และรับการตรวจประเมินคุณภาพ รวมทั้ง
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพเบื้องต้นต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (RMUTTO
5.3-2-19 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินทุกระดับ RMUTTO 5.3-2-20 ตารางสรุปผล
ประเมิ น ระดั บ หน่ ว ยงาน หลั ก สู ต ร คณะ RMUTTO 5.3-2-21 มติ ค ณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย เรื่องผลการประเมินหลักสูตร คณะ หน่วยงาน)
6. มีคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา เพื่อควบคุมคุณภาพ กากับติดตามการดาเนินงาน การบริหารงาน
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ดาเนินงานภายใต้การกากับของรองอธิการบดีด้านวิชาการ และมีการรายงานผลต่อ
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยจัดสรรทรัพยากรงบประมาณประจาปี 2561 ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
ส่วนกลางด้านการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย (RMUTTO 5.3-3-01 ตารางสรุปโครงการประกันคุณภาพ ประจาปี
งบประมาณ 2561) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ รายละเอียดดังนี้
- สนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 (RMUTTO 5.3-3-02 แผนปฏิบัติการประจาปี
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2562 สานักงานประกันคุณภาพ) อีกทั้งสานักงานประกันคุณภาพร่วมมือกับสานักวิทยบริการและสารสนเทศ
ดาเนินการวางระบบการส่งเอกสาร Docushare สนับสนุนการวางระบบการจัดทาการกรอกรายงานการประเมิน
ตนเองผ่านระบบ Google Drive ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อสะดวกในการติดตาม ตรวจสอบ ทั้งรอบ
6, 10 และ12 เดือน (RMUTTO5.3-3-03 ผังระบบการกรอกรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ Google
Drive)
1.โครงการวางแผนและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก (ระดับผู้บริหาร) วันที่ 25 -26 ธันวาคม 2561 (RMUTTO 5.1-7-11สรุปโครงการวันที่ 25 -26
ธันวาคม 2561)
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับบุคลากรสายวิชาการ
ของคณะ/หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 (RMUTTO 5.1-7-12 สรุป
โครงการวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562)
3.โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ส าหรั บ บุค ลากรสาย
สนับสนุนของคณะ/หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัย ฯ วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 (RMUTTO 5.1-7-13สรุป
โครงการวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562)
4.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ 7 / กิจกรรมที่ 7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสวนา
แลกเปลี่ย นเรี ยนรู้เกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29-30 มีนาคม 2562
(RMUTTO 5.1-7-14 สรุปโครงการวันที่ 29-30 มีนาคม 2562)
5.โครงการอบรมผู้ ตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 1 ระดับหลั กสูตร วันที่ 22 เมษายน 2562
(RMUTTO 5.1-7-15 สรุปโครงการ วันที่ 22 เมษายน 2562)
6.โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 ระดับคณะ/สถาบัน วันที่ 12 มิถุนายน 2562
(RMUTTO 5.1-7-16 สรุปโครงการวันที่ 12 มิถุนายน 2562)
7.มหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญกับงานประกันคุณภาพอย่างยิ่งโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 0021/2561 วันที่ 23 มกราคม
2561 เพื่อจัดทาแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามและการ
ประเมิน (RMUTTO 5.1-7-17 คาสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา)
มหาวิทยาลัยได้นาผลจากการดาเนินงานประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2561 ไปวางแผนการตั้งงบประมาณ
เพื่อจัดสรรสาหรับการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ดังตารางสรุปโครงการงบประมาณด้านประกัน
คุณภาพ (RMUTTO 5.3-3-05 ตารางสรุปโครงการสานักงานประกันคุณภาพที่เสนอของบประมาณประจาปี 2563)
และรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจาปี 2563 (RMUTTO 5.3-3-06 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณประจาปี 2562)
อีกทั้งมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานระดับหลักสูตรตามต้นทุนต่อหน่วยที่นักศึกษา
ลงทะเบียนสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้การสนับสนุนทรัพยากรสาหรับการดาเนินงานหลักสูตรและ
คณะ โดยจัดส่งข้อมูลค่า FTES ให้คณะในการคานวณสัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา และข้อมูลภาวะการมีงาน
ทาของบัณฑิต เพื่อนาไปพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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 4. นาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา
สานักงานประกันคุณภาพดาเนินการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน
และระดับสถาบัน ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประกันคุณภาพประจามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
- นาผลการประเมินปีการศึกษา 2559 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 14
กันยายน 2560 (อ้างอิงQA 3.2-1-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2560)
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย มี มติ เห็ นชอบผลการประเมิ น จากนั้ นน าเข้ าที่ ประชุ มสภามหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 23/2560 วันที่ 23 ตุลาคม 2560 (อ้างอิงQA 3.2-1-02 มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 23/2560 วันที่ 23 ตุลาคม 2560) มีมติเห็นชอบผลประเมิน
โดยมีผลการพัฒนาในทางที่ดี ขึ้นและให้ข้อเสนอแนะให้ทุกส่วนงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ คณะ หน่วยงาน
หลักสูตร ที่มีผลประเมินดีขึ้นต่อเนื่อง
- ผลการประเมินการศึกษา 2560 นาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 (QA
3.2-1-03 มติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561) และที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 (อ้างอิงQA 3.2-1-04 มติที่ประชุมคณะกรรมการด้าน
วิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2561) และนาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ วาระพิเศษ
วันที่ 26 มีนาค ม 2562 วาระที่ 5.6 (อ้างอิงQA3.2-1-05 มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ)
และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วาระที่ 5.1 (อ้างอิง
QA3.2-1-06 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562) และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วาระที่ 5.5 (อ้างอิงQA3.2-1-07 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันที่
16 พฤษภาคม 2562 วาระที่ 5.5)
- ผลการประเมินการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างการประเมินตามปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงาน
ประกันคุณภาพได้มีการติดตามผ่านบันทึกข้อความหนังสือเลขที่ อว 0651.010/075 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
เรื่ อ งเรื่ อ งขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ จั ด ส่ ง รายงานการประเมิ น ตนเ อง ระดั บ คณะ และหนั ง สื อ เลขที่ อว
0651.010/076 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์ ให้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน (อ้างอิงQA3.2-1-08 หนังสือบันทึกข้อความติดตาม) เพื่อเป็นการกากับติดตามการดาเนินงาน
ให้ เป็ น ไปตามระบบกลไกการประกั น คุณภาพ และหลั งจากทุกระดับได้ รับการตรวจประเมินฯ เสร็จสิ้ นแล้ ว
สานักงานประกันคุณภาพจะนาผลการประเมินฯ มารวบรวม และวิเคราะห์ เพื่อนาเข้าที่ประชุมให้ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป
มหาวิทยาลัยมีการกากับและติดตามตรวจสอบในการกากับการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องอย่าง
มีระบบโดยผ่านคณะกรรมการระดับสถาบันพิจารณา และรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ตามระบบกลไกการประกันคุณภาพ จึงมีผลให้มีการพัฒนางานประกันคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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 5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยฯ นาผลการประเมิ นและข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรและการดาเนินงานของคณะ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วาระที่ 5.5 สภา
มหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตว่า คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้แนวทางการปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพจากการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เป็นลักษณะการบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับการสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยการประกันคุณภาพควรจะทาให้ได้ดีกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่กาหนด
กรณีที่มีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึ กษาในระดับ น้ อ ย ขอให้ ม หาวิท ยาลั ยรั บไปจั ดทามาตรการเพื่อก ากั บดู แล และให้ ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องรายงานมาตรการในการแก้ปัญหาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
กรณีที่คณะและหน่วยงาน ได้ผลการประเมิน อยู่ในระดับพอใช้ ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดกากับดูแล พร้อม
ทั้งขอให้คณะ/หน่วยงานดังกล่าว รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ได้ดาเนินการไปแล้วต่อสภามหาวิทยาลัยฯด้วย
ส่วนในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ พบว่าปีการศึกษา 2560 มีผลคะแนนต่ากว่าปีที่ผ่านมาสสาเหตุจาก
จานวนของบุคลากรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการลดน้อยลง เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ จึงส่งผลกระทบต่อ
คะแนนในส่วนอื่น ๆ ด้วย (RMUTTO 5.3-5-01 แผนพัฒนาจากผลประเมินปีการศึกษา 2559) และดาเนินการ
ตามแผน รวมทั้งส่งรายงานมายังผู้บริหาร (RMUTTO 5.3-5-02 รายงานผลตามแบบเสนอแนวทางปรับปรุงจากผล
ประเมินปีการศึกษา 2560) ผลการดาเนินงานพบว่าการดาเนินงานประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตร และระดับ
คณะในปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินคุณภาพดีขึ้น จานวนหลักสูตร ทั้งสิ้น 55 หลักสูตร ปริญญาตรี 50
หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร ระดับคุณภาพ ดี จานวน 50 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 90.91 ระดับคุณภาพปาน
กลาง จานวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 5.45 ไม่ผ่าน จานวน 2 หลักสูตร และจานวนคณะที่มีคะแนนระดับดี 5
คณะ คิดเป็นร้อยละ 50 และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ (RMUTTO 5.3-5-03 รายงานผลการตรวจประเมินปีการศึกษา
2557-2561)
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรทั้งหมด 55 หลักสูตรเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 50 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5
หลักสูตร ทุกหลักสูตรดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในทั้งหมด และผ่านองค์ประกอบที่ 1 จานวน 53
หลักสูตร หลักสูตรหลักสูตรที่ไม่ผ่าน จานวน 2 หลักสูตร (RMUTTO 5.3-6-01 ตารางสรุปผลคะแนนประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
5 ข้อ

12 เดือน
(1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62)
ผล
5 ข้อ

คะแนน
4

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน






ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการ
RMUTTO5.3-1-01 ผั ง ระบบการบริ ห ารและประกัน คุณ ภาพหลั ก สู ต ร มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคล
ตะวันออก
RMUTTO5.3-1-02 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา
RMUTTO5.3-1-03 ประกาศ นโยบาย แนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
RMUTTO5.3-1-04 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ป.ม.
RMUTTO 5.3-1-05 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.พ.ศ.
RMUTTO 5.3-1-06 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
RMUTTO 5.3-1-07 ผู้กากับตัวบ่งชี้ และผู้รับผิดชอบ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
RMUTTO 5.3-1-08 ปฏิทินการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561)
RMUTTO 5.3-1-09 โครงการอบรมการประกันคุณภาพสายวิชาการ
RMUTTO 5.3-1-10 หนังสือติดตามรายงานการประเมินตนเอง รอบ 6, 10 และ 12 เดือน
RMUTTO 5.3-2-01 ติดตามการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2
RMUTTO 5.3-2-02 ขอความอนุเคราะห์ติดตามความก้าวหน้าการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
RMUTTO 5.3-2-03 ขอข้อมูล มคอ.7 ประจาปีการศึกษา 2560 และ มคอ.3-6 ประจาภาคการศึกษาที่ 12/2561
RMUTTO 5.3-2-04 ขอแจ้งผลการดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
RMUTTO 5.3-2-05 ติดตามการนาเสนอหลักสูตรยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไขเล่มหลักสูตรต่อ สกอ.
RMUTTO 5.3-2-06 การเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตรในกรณีเกษียณอายุราชการ
RMUTTO 5.3-2-07 คาสั่งสภาวิชาการ
RMUTTO 5.3-2-08 สรุปการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ที่เสนอสภาวิชาการ
RMUTTO 5.3-2-09 สรุปการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
RMUTTO 5.3-2-10 สรุปผลการดาเนินงานการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา
RMUTTO 5.3-2-11 ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะหน่วยงาน สถาบัน
และรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพครั้งที่ 1//2562
RMUTTO 5.3-2-12 บันทึกติดตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน
RMUTTO 5.3-2-13 แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงาน สถาบัน
RMUTTO 5.3-2-14 มติคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
RMUTTO 5.3-2-15 มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วาระที่ 5.5
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รหัสหลักฐาน
รายการ
RMUTTO 5.3-2-16 หนังสือแจ้งการตรวจและตารางตรวจประเมินสานักงานคณะ
RMUTTO 5.3-2-17 หนังสือติดตามรายงานการประเมินตนเอง
RMUTTO 5.3-2-18 มติการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพประจามหาวิทยาลั ย เรื่องการติดตามผล
รายงานการประเมินตนเอง
RMUTTO 5.3-2-19 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินทุกระดับ
RMUTTO 5.3-2-20 ตารางสรุปผลประเมินระดับหน่วยงาน หลักสูตร คณะ
RMUTTO 5.3-2-21 มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่องผลการประเมินหลักสูตร คณะ หน่วยงาน
RMUTTO 5.3-3-01 ตารางสรุปโครงการประกันคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ 2561
RMUTTO 5.3-3-02 แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 สานักงานประกันคุณภาพ
RMUTTO 5.3-3-03 ผังระบบการกรอกรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ Google Drive
RMUTTO 5.3-3-04 ตารางสรุปโครงการสานักงานประกันคุณภาพที่เสนอของบประมาณประจาปี 2563
RMUTTO5.3-3-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณประจาปี 2562
RMUTTO 5.3-4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2560
RMUTTO 5.3-4-02 มติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 23/2560 วันที่ 23
ตุลาคม 2560
RMUTTO 5.3-4-03 มติทปี่ ระชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
RMUTTO 5.3-4-04 มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2561
RMUTTO 5.3-4-05
RMUTTO 5.3-4-06
RMUTTO 5.3-4-07
RMUTTO 5.3-4-08
RMUTTO5.3-5-01
RMUTTO5.3-5-02
RMUTTO5.3-5-03
RMUTTO 5.3-6-01
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ วาระพิเศษ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วาระที่ 5.5
หนังสือบันทึกข้อความติดตาม
แผนพัฒนาจากผลประเมินปีการศึกษา 2559
รายงานผลตามแบบเสนอแนวทางปรับปรุงจากผลประเมินปีการศึกษา 2560
รายงานผลการตรวจประเมินปีการศึกษา 2557-2561
ตารางสรุปผลคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่อ
ผศ.สุรีย์วรรณ เมณฑากานุวงษ์

1.นางสาวจันทนา กสิวิทย์
2.นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส

ตาแหน่ง

รองอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักงานประกันคุณภาพ
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บทที่ 3 ส่วนสรุป
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ระดับสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

คะแนนปี
การศึกษา
2561

เป้าหมาย
ปีการศึกษา
2561

ตัวตั้ง/
ตัวหาร

ผล

คะแนน

3.23

3.23

การบรรลุ
เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2

3.23
3.30
1.48

3.51
ร้อยละ 22
ร้อยละ 20

177.88
55
140.5*100
533
94.5*100
533

ร้อยละ
26.36
ร้อยละ
17.73

3.30
1.48

5

6 ข้อ

-

6 ข้อ

5

5

6 ข้อ

-

6 ข้อ

5

6 ข้อ

5

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย

3.60 คะแนน
5

6 ข้อ

3.04

5 คะแนน

3.97

3.51

5

6 ข้อ

-

30.40
3.04
10
39.71
3.97
10
4.00 คะแนน

3.04
3.97

บรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4

-

6 ข้อ

5

บรรลุ
เป้าหมาย

6 ข้อ

5

บรรลุ
เป้าหมาย

5 คะแนน

5

6 ข้อ
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่ สถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ
5.1.1 การพัฒนาแผน
5.1.2 ข้อมูลการเงิน
5.1.3 การบริหารความเสีย่ ง
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล
5.1.5 การจัดการความรู้
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -5

คะแนนปี
การศึกษา
2561

เป้าหมาย
ปีการศึกษา
2561

ตัวตั้ง/
ตัวหาร

ผล

คะแนน

5

7 ข้อ

-

7 ข้อ

5

3.75

3.51

37.48
10

3.75

3.75

4

5 ข้อ

-

5 ข้อ

4

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
เป้าหมาย

4.25 คะแนน

52.77/13 = 4.06
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ( IPO ) ระดับสถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2561 (1 ส.ค. 61 – 31 ก.ค. 62)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

องค์ประกอบ
คุณภาพ

1 การผลิตบัณฑิต
2 การวิจัย
3 การบริการวิชาการ
4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ

รวม
ผลการประเมิน
* หมายเหตุ

I

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
P
O

(1.2,
1.3,2.2)

3.30,1.48
3.04
2.61

ผลการประเมิน

(1.4,1.5, (1.1,2.3, คะแนน
2.1,3.1,4.1, 5.2)
เฉลี่ย
5.1,5.3)

5,5
5
5
5

0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

3.23
3.97
-

3.60
4.00
5
5

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

5,4
3.75
4.86
3.65
4.06 ระดับดี

4.25
4.06

ดี
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
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ภาคผนวก
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