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                       สารจากผู้อํานวยการสารจากผู้อํานวยการ  
 
 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ทําหน้าที่สําคัญย่ิง คือ กํากับดูแลงานวิจัยและการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัดคุณภาพตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
ระบบและกลไกการบริหารพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีนี้เรา
บรรลุผลในเรื่องของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ดําเนินการพัฒนาได้ผู้ประกอบการใหม่ 
จํานวน 124 คน (เป้าหมาย 120 คน) ซ่ึงหลายรายประมาณ 20% สามารถยืนหยัดดําเนินการได้อย่าง
เข้มแข็งและค่อนข้างย่ังยืน หลายคนมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น เช่น ผู้ประกอบที่ทําชารางแดง โดยเริ่มต้นจากมี
ผลผลิตที่ยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ จนปัจจุบันมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และมีภาคภาษาอังกฤษพร้อมส่งออก และ
บางส่วนได้ส่งไปทดลองตลาดที่ฝรั่งเศสแล้ว ขณะนี้ติดต่อเชื่อมโยงกับสหกรณ์ครูทั่วประเทศและพาณิชย์
จังหวัดนนทบุรี และผู้ประกอบการอีกหลายรายก็ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกัน ประมาณ 30-40% ของ
ผู้ประกอบการใหม่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนา
มีความภาคภูมิใจหลายอย่างดังนี้ 1) วารสารทั้ง 2 เล่มในความรับผิดชอบ คือวารสารวิจัย และวารสาร
สังคมศาสตร์อยู่ในฐาน TCI ฐานท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 2) ได้ทําวารสารทั้ง 2 เล่ม เข้าระบบ Thai Journals 
Online (ThaiJo) 3) มีระบบพี่เลี้ยงงานวิจัยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 4) สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถสร้าง
ฐานข้อมูลงานวิจัยได้สําเร็จด้วยตนเอง 5) การเข้าร่วมประชุมวิชาการของ 9 มทร. มหาวิทยาลัยได้ส่ง
สิ่งประดิษฐ์ประกวด ปี 2560 ได้รางวัลสิ่งประดิษฐ์ จํานวน 3 รางวัล และ 6) การเข้าร่วมประชุม Thailand 
Research Expo ปี 2560 ได้รางวัลชนะเลิศในการประกวดบูท ได้ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี 
 ขอขอบคุณความเอ้ือเฟื้อจากเครือข่ายความร่วมมือองค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะชุมชนทั้ง 2 ชุมชน คือชุมชนเนินแสนสุข และชุมชนแสลง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความกรุณา ช่วยเหลือ แนะนํา 
และเป็นกําลังใจ ขอบคุณบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนท่ีต้ังใจปฏิบัติงานเพื่อช่วยกันนําพา
มหาวิทยาลัย พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับภูมิภาคอีกครั้งและพร้อมที่จะ
สร้างสรรค์งานวิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้ชุมชนและสังคมมีพัฒนาท่ีต่อเนื่องและย่ังยืนต่อไป 
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ความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดต้ังขึ้นตามกฎกระทรวงที่ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกได้แยกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548 โดยปัจจุบัน มีการแบ่งส่วนงานในสถาบันวิจัยและพัฒนาดังน้ี 
  1.  งานบริหารงานทั่วไป 

  2.  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
  3.  งานบริหารทุนวิจัย 
  4.  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  5.  งานสิทธิประโยชน์ 
ตามโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา กําหนดให้มีกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและ

พัฒนาจํานวน 10 คน มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้คําแนะนํากับสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้บริหารของสถาบันฯ คือผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 ตําแหน่ง ได้แก่ 

    1. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหาร  
  2. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ   

  3. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายพัฒนางานวิจัย  
 

ที่ต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้ังอยู่ที่อาคารสรรพวิชญ์บริการ ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

ปรัชญา ส่งเสริมงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม 
 

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นําด้านวิจัยถ่ายทอดและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ คุณประโยชน์เพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืนบนพ้ืนฐานความเป็นจริงและมีคุณธรรม 

 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บริการด้านการวิจัยแก่บุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัย 

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีคณุประโยชน์ และพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม 
 3. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ 
 4. พัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนด้านงานวิจัย 

 

อัตลักษณ์    สถาบันวิจัยและพัฒนา นําวิจัย สู่สังคม 
 
 
 
 
 

ประวตัิประวตัิสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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รายละเอียดตามโครงสร้าง 
 1.  งานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายใน ภายนอก และประสานงานกับ
หน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง จากนั้นพิมพ์ตรวจทานหนังสือราชการของสถาบัน และจัดเก็บหนังสือ เอกสาร
ราชการ ให้เป็นระบบ ซึ่งจัดทําสําเนาเอกสารแจ้งเวียนให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบและปฏิบัติ รวมถึงลงทะเบียนและ
ตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการ รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้อง ตลอดจนบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจและสั่งการ จากน้ันออกเลขที่หนังสือราชการของงาน และรับทราบคําวินิจฉัยสั่งการ และ
ดําเนินการตามคําสั่ง โดยจัดทําสถิติหนังสือ เข้า-ออก ทุกเดือน รวมถึงดําเนินการด้านงานพิมพ์ต่างๆและขออนุมัติใช้
ยานพาหนะ ขอใช้อาคารสถานที่ และจัดเตรียมการประชุม จัดวาระการประชุม สรุปรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการของสถาบัน และจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทําวารสาร โดยกรอกข้อมูลเสนอของานวิจัยผ่านระบบ 
NRPM พร้อมทั้งปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย และดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุและอุปกรณ์ภายในสํานัก 
พร้อมทั้งเช็คยอดวัสดุสํานักงานภายในสถาบัน และจัดส่งบทความวิจัยกรณีที่มีปัญหาให้นักวิจัยได้ดําเนินการแก้ไข 

 2.  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้แก่ งานวิเคราะห์และจัดทําแผน เตรียม จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ 
และสรุปผลการประเมินโครงการและผลแบบสอบถามโครงการ และงานจัดทําโครงการการติดตามประเมิน งาน
ประสานงานเครือข่าย การรวบรวมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ งานบันทึกข้อมูล รวมทั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 
การรวบรวมหลักฐานการทําสัญญารับทุนวิจัย ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และประสาน
แหล่งทุนภายนอก เพ่ือรวบรวมรายงานความก้าวหน้าในแต่ละโครงการ งานทะเบียนข้อมูลวิจัย (จัดทําหนังสือ
ทะเบียนรายช่ือและบทคัดย่องานวิจัย) จัดทําหนังสือทําเนียบนักวิจัย และขออนุเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยให้กับ
หน่วยงานภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดประชุมเวทีนําเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลงานวิจัยใน
งานต่างๆ ตามที่ วช. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ กําหนด จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกของทุกปี และเตรียมข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่ในรูปแบบแผ่นพับ/รวมบทคัดย่อ จากน้ันจัดทําคําขอ
งบประมาณแผ่นดิน ในส่วนงานรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากนักวิจัย จัดทําบัญชีและตรวจสอบงบประมาณเงินทุนวิจัย
ที่ได้รับ และเตรียมข้อมูลว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สรุปการจัดเตรียมข้อมูลที่สืบค้นงานสิทธิประโยชน์ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา ประสานงานเอกสารเสนอของานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้กับนักวิจัย และ
ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

 3.  งานบริหารทุนวิจัย ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลและจัดทํายุทธศาสตร์การวิจัย จัดทําแผนปฏิบัติการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และรวบรวมข้อมูลจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จากน้ันติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนภายในและหน่วยงานภายนอก และประสานงานโครงการวิจัยที่เสนอขอทนุและ
ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกโครงการวิจัยพิเศษอ่ืนๆ หลังจากน้ันจัดทําฐานข้อมูลการวิจัยของหน่วยงานในระบบ
การจัดการฐานข้อมูล (MIS: Management Information System) งานงบประมาณงานวิจัย จัดทําเอกสารแนบและ
แจ้งเรื่องการส่งข้อเสนอการวิจัยถึงนักวิจัยโดยผ่านหน่วยงานท่ีสังกัด เพ่ือรวบรวมข้อเสนอการวิจัยจากหน่วยงาน/
นักวิจัย และเตรียมเอกสารประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนองานวิจัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือ
พิจารณาข้อเสนองานวิจัย สรุปข้อแก้ไขข้อเสนองานวิจัยเป็นโครงการให้นักวิจัยโดยผ่านหน่วยงานที่สังกัด จากนั้น
จัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบงานบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ผ่านสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(งบประมาณแผ่นดิน/งบภายนอก)  เพ่ือจัดเรียงลําดับความสําคัญของข้อเสนอการวิจัย (ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว) และ
จัดทําแผนความต้องการภาพรวมของงานวิจัยของหน่วยงานที่เสนอของบประมาณ (แบบ ว-6) รวบรวมข้อมูลและสรุป
ยอดรายช่ือข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณแบบบัญชีรายช่ือขอเสนองานวิจัย (แบบ บช-3) รายโครงการ และ
รวบรวมเอกสารข้อเสนอการวิจัยพร้อมซีดีส่งให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สกอ. เครือข่าย
ตะวันออก (งบประมาณแผ่นดิน/งบภายนอก) และตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งสรุปข้อเสนอแนะการวิจัยที่เสนอ
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ขอรับการสนับสนุนประจําปีงบประมาณให้กองนโยบายและแผน เพ่ือต้ังงบประมาณและติดตามผลการดําเนิน
งานวิจัย ผ่านระบบบริหารงานวิจัย NRPM-Ongoing Monitoring System รายโครงการ และปิดโครงการที่
ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผ่านระบบบริหารงานวิจัย NRPM-Post Audit Evaluation System รายโครงการ และ
ขออนุเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์มของ
หน่วยงานน้ันๆ) 

จัดประชุมเวทีนําเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลงานวิจัยในงานต่างๆ ตามท่ี วช. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
กําหนด และจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกของทุกปี โดย จัดเตรียม
เอกสารเพ่ือสนับสนุนในการเผยแพร่ เช่น ออกแบบแผ่นพับ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม โดย
ประสานงานกับนักวิจัย (มีเอกสารแจ้งเรื่องต่างๆ จากแหล่งทุนผ่าน สถาบันวิจัยและพัฒนา) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัย และสถิติตามท่ีได้รับมอบหมายพร้อมทั้งปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

4.  งานสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การจัดเตรียมข้อมูล จัดทําระเบียบ จัดแบ่งประเภท และเตรียมขอรับสิทธิบัตร
ทรัพย์สินทางปัญญา งานส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และรักษาสิทธิประโยชน์  การ
ประสาน และเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดทําวารสารงานวิจัยและฝึกอบรม โดยรวบรวม และรายงานข้อมูลผลผลิตหรือตัวช้ีวัด 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของแต่ละไตรมาส และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ (กพร.) รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน จัดเตรียมข้อมูลและสแกนข้อมูลเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ รวบรวมสรุปผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับรองคุณภาพเพ่ือใช้รายงานในส่วนของ กพร. สมศ. และสกอ.  จัดทําแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(SAR) และนําข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 
System รวมทั้งรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเองและผลการประเมินจากคณะกรรมการระดับหน่วยงานให้ สกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online System 
รวบรวมข้อมูลสําหรับจัดทําคําของบประมาณรายได้  รวบรวมสรุปรายช่ือข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือจัดทําคําขอ
งบประมาณรายได้  จัดประชุมพิจารณาอ่านข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ของทุกปี และติดต่อประสานงาน
ส่งข้อแก้ไขเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ให้กับคณะ เพ่ือจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัย จัดทําแบบฟอร์ม
รายงานการติดตามและประเมินผลให้โครงการต่างๆ ตามที่ร้องขอโดยอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยให้กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทํารายงานประจําปีตามดัชนีช้ีวัดของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมข้อมูล
สําหรับจัดทําเอกสารรายงานการประชุมโครงการ จัดประชุมเวทีนําเสนอรายงานความก้าวหน้าและงานวิจัยในงาน
ต่างๆ ตามท่ี วช. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ กําหนด และจัดทําสรุปผลเก่ียวกับโครงการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แบบ
ประเมินแบบสอบถาม เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

5. งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จัดทําเว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมบทความวิจัย ตรวจสอบเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิจัย ออกแบบปก จัดทํารูปเล่มวารสาร
วิจัย รวมถึงงานออกแบบต่างๆ และจัดทําวาระการประชุม เตรียมเอกสารการประชุม สรุปวาระการประชุม และ
เตรียมอุปกรณ์การประชุม เช่น โปรเจคเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กล้อง เป็นต้น จากน้ันดําเนินการจัดโครงการตามท่ี
สถาบันและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือติดต่อประสานงานการประชุมวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 
และสรุปโครงการงบอุดหนุน และเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ และวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนเพ่ือจัดทํา
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเขียนแผนการฝึกอบรม โดยกําหนดแผนการ
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ฝึกอบรมเป็นรายปีเพ่ือความสะดวกในการฝึกอบรมท้ังการเตรียมหัวข้อในการจัดฝึกอบรม จัดทําหลักสูตรฝึกอบรม 
และประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เพ่ือการจัดการฝึกอบรมให้ครอบคลุม ทุกสื่อ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ หรือป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และถ่ายทอดเทคโนโลยี วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนต่อการจัดการฝึกอบรม จัดการ
ฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เป็นต้น  

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยังได้มีการจัดนิทรรศการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
เพ่ือประสานงานการจัดสัมมนาเพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม ประสานงานการจัดฝึกอบรม ติดตามผลการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการ  รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานบริการ
วิชาการ และงานจัดการความรู้ 

 
คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

รองศาสตราจารย์ประวิตร พุทธานนท์ 
รองอธิการบดี 

 
ดร.ภทรพร  ยุทธาภรณ์พนิิจ 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

   
ผศ.พรทพิย์  พรสรุิยา 

รองผู้อํานวยการ สวพ. ฝ่ายบริหาร 
 

ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ ์
รองผู้อํานวยการ สวพ. 
ฝ่ายพัฒนางานวิจัย 

ดร.ชัยวัฒน์  มครเพศ 
รองผู้อํานวยการ สวพ.  

ฝ่ายวิชาการ 
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บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 
 
นางสาวเตือนใจ  สลับศร ี
รักษาราชการแทน หัวหน้าสํานักงาน 
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  
  

 

 
 
นางสาวนิราวัลย์  ศรีทอง 
งานบริหารงานทั่วไปและสารบรรณ 
 

  

 

 
 
นางสาวประกาย  ขวัญหลาย 
งานสิทธิประโยชน์และประกันคุณภาพการศึกษา 

  

  

 

 
 
 
นางสาววรรณษา บาลโสง 
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี และคลนิิกเทคโนโลยี วข.บางพระ 
 

  

 

 
 
นางสาววิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์ 
งานบริหารทุนวิจัย 
(งบประมาณวิจัยภายนอก) 
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นางสาวปญุณชา สุริยะสาร 
งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
(งบประมาณวิจัยเงินแผ่นดิน) 
 

  

 

 
 
นางสาวลัคนามณี บังเกิดสขุ 
งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
(งบประมาณวิจัยเงินรายได้) 
 

  

 

 
 
นางสาวสุวรรณา  ปัดทาบาล 
งานบริการวิชาการ 

 

  

 

 
 
นางสาวอธิษฐาน  บุญเสริม 
งานบริการวิชาการ 

 

  

 

 
 
นางสาววีรยา แจ่มสวัสด์ิ 
งานวารสารวิจัย 
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ข้อมูลบคุลากรสายสนับสนนุ จําแนกตามวุฒิการศึกษา ตําแหน่ง  

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา นักวิชา 

การศึกษา 
เจ้าหน้าท่ี

บริหารงานท่ัวไป 
เจ้าหน้าท่ีวิจัย รวม 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
พนักงานในสถาบันฯ 4 1 - 3 2 - 5 
ลูกจ้างชั่วคราว 5 - - - 2 3 5 

รวม 10 - - 3 4 3 10 
 
 
 
 

สรุปสถานภาพอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

หน่วยงาน ข้าราชการ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว รวม 

งปม.แผ่นดิน เงินรายได ้ งปม.แผ่นดิน เงินรายได ้
1 .งานบริหารงานทั่วไป     1     1 
2. งานส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย         1 1 
3. งานบริหารทุนวิจัย   1     1 2 
4. งานสิทธิประโยชน์   1     1 2 
5. งานบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี   1     2 3 
รวม 0 3 1 0 5 9 

ข้อมูล ณ  วันท่ี  31   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2560 
 
 
ภาระงานรายบุคคลของบุคลากรสถาบนัวิจัยและพัฒนา 

1. นางสาวเตือนใจ สลับศรี  ตําแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 
  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ   โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการ
วางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมาก 

ด้านแผนงาน 
1) จัดทําคําเสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
2) ติดตาม เร่งรัด การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
ด้านบริหารงาน 
1) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คําแนะนําในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ

หน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
2) พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการดําเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
3) ควบคุมและตรวจสอบหนังสือราชการ ติดต่อประสานงาน และใหข้้อมูล 
4) ควบคุมดูแลการจัดประชุมและรับผิดชอบในการทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา และจัดทํารายงานการประชุม 
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ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
1) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา 
2) จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ 
ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
1) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรพัยากรและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และ

เป็นไป  ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
2) จัดทําเอกสารแนบและแจ้งเรื่องการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยถึงนักวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
3) รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยจากหน่วยงาน/นักวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) 
4) แยกผลผลิตข้อเสนอโครงการวิจัย และสาขาข้อเสนอโครงการวิจัยประจําปีงบประมาณ 
5) เตรียมเอกสารประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อเสนองานวิจัย 
6) จัดประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนองานวิจัยประจําปีงบประมาณแผ่นดิน 
7) พิมพ์ข้อแก้ไขขอ้เสนอโครงการวิจัยและรวบรวมส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด/นักวิจัย 
8) ควบคุมและรวบรวมข้อเสนโครงการวิจัยที่ผ่านการแก้ไขจากหน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย 
9) จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจําปีงบประมาณ ผ่านระบบ NRMS 
10)  แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ใหนั้กวิจัย           

โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (สนับสนุน/ไม่สนับสนุน) 
11)  ตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจําปีงบประมาณให้กองนโยบายและ

แผนเพ่ือต้ังงบประมาณ (แบบ บช.-3) 
12)  กรอกรายละเอียดโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ วช. และสํานักงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์

ข้อมูล 
13)  จัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบงานบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (งบประมาณแผ่นดิน) 
14)  จัดทําบัญชีและตรวจสอบงบประมาณเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 
15)  งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (ด้านงานวิจัย) 
16)  ควบคุมและติดตามการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
17)  ควบคุมและติดตามการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
18)  จัดรวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน (องค์ประกอบที่ 2.1) 
19)  ควบคุมและจดัรวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (องค์ประกอบที่ 1.1, 

2.1, 23 และ 5.1) 
20)  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

 

2.  นางสาววิลาวัลย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์  ตําแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 
งานบริหารทุนวิจัย (งานวิจัยเงินงบประมาณเงินภายนอก) 
1. ติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนภายนอกและหน่วยงานภายนอก 
2. ประสานงานโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนและที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกและโครงการวิจัย

พิเศษอ่ืนๆ 
3. จัดทําเอกสารแนบและแจ้งเรื่องการส่งข้อเสนอการวิจัยถึงนักวิจัยโดยผ่านหน่วยงานที่สังกัด 
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4. รวบรวมเอกสารข้อเสนอการวิจัยพร้อมซีดีส่งให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย 

5. ติดตามผลการดําเนินงานวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัย NRMS รายโครงการ 
6. ปิดโครงการที่ดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผ่านระบบบริหารงานวิจัย NRMS  
7. ให้คําปรึกษาและตอบปัญหาเก่ียวกับการเสนอขอโครงการวิจัย 

 
 

 งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ/เลขานุการ) 
1. ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอก และประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่

เก่ียวข้อง รวมถึงรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ประสานงานเรื่องประชุม/สัมมนา กับ ผอ.สวพ. และรอง ผอ.สวพ. 
3. จัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ สวพ. 
4. ออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฯ สวพ. 
5. สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ สวพ. 
6. จัดเตรียมเอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ 
7. ออกหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ 
8. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ 
9. ออกหนังสือเชิญประชุมสําหรับโครงการรายจ่ายอ่ืน ๆ ของ สวพ. 
10. สรุปผลการประชุม สวพ.  
11. ขออนุมัติใช้ยานพาหนะผ่านระบบ MIS 
12. ขออนุมัติใช้ห้องประชุม/สถานที่ ผ่านระบบ MIS  
13. ขออนุมัติแจ้งซอ่มห้อง/สถานที่ ผ่านระบบ MIS  
14. วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และสถิติตามท่ีได้รับมอบหมาย 
15. สรุปค่าใช้จ่ายงบดําเนินการ สวพ. 
16. สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการรายจ่ายอ่ืน สวพ. 
17. ติดต่อประสานงานและเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการ การใช้สัตว์ทดลองในทาง

วิทยาศาสตร์และการเรียนการสอน พร้อมสรุปรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการฯ 
18. ติดตามงานบริษัทที่ปรึกษาไทย 
19. ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

 

3.  นางสาวนริาวัลย์  ศรีทอง  ตําแหน่ง “นักวิชาการศกึษา” (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 
 งานบริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ/บุคลากร/พัสดุ) 

1. ลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอก และประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่
เก่ียวข้องรวมถึงรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

2. พิมพ์และตรวจทานหนังสือราชการของสถาบันทั้งภายในและภายนอก 
3. จัดเก็บหนังสือ เอกสารราชการ ให้เป็นระบบ 
4. จัดเตรียมการประชุม ออกหนังสือเชิญประชุม และจัดเตรียมเอกสารการประชุมของ

คณะกรรมการประจํา สวพ.  
5. รวบรวมการส่งวาระการประชุมของ สวพ. เพ่ือเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
6. รวบรวมการส่งวาระการประชุมของ สวพ. เพ่ือเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
7. เคลียร์เงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจํา สวพ. 
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8. การประสานงานกับทางกองบริหารงานบุคคลในการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

9. การประสานงานกับทางกองบริหารงานบุคคล เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

10. การประสานงานกับทางกองบริหารงานบุคคล เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจา้งประจํา และลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  
เพ่ือรับรางวัลบุคคลดีเด่นประจําปี    

11. การประสานงานกับทางกองบริหารงานบุคคล เรื่อง การจัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนแทน
ตําแหน่งที่ว่าง 

12. การประสานงานกับทางกองบริหารงานบุคคล เรื่อง การต่อสัญญาจ้างลกูจ้างช่ัวคราว 
13. การประสานงานกับทางคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์เก่ียวกับการลงเวลาทํางานของ 

รองผู้อํานวยการ สวพ. ฝ่ายพัฒนางานวิจัย 
14. การประสานงานกับทางกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง การทําอุบัติเหตุหมู่ประจําปี 
15. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน-นอก 
16. เช็คหนังสือรับภายใน/ภายนอกจากกองกลาง 
17. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดําเนินงานโครงการงบรายจ่ายอ่ืนของ สวพ. เช่น หนังสือเชิญ

ประชุม, คําสั่ง/ประกาศ, การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ เป็นต้น  
18. ย่ืนเรื่องเก่ียวกับโครงการงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
19. ทําเรื่องขออนุมัติไปราชการให้กับ ผอ. และ รอง ผอ. 
20. เคลียร์เงินการเดินทางไปราชการให้ ผอ. และ รอง ผอ. 
21. ประสานงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ และอุปกรณ์ภายในสํานักงาน พร้อมทั้งเช็คยอดวัสดุสํานักงา

ภายใน สวพ. กับทางงานพัสดุ 
22. ประสานงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ของโครงการรายจ่ายอ่ืนต่างๆ ของ สวพ. กับทางงานพัสดุ 
23. สรุปยอดครุภัณฑ์และวัสดุคงเหลือของหน่วยงานประจําปี  
24. ลงรายการวัสดุและครุภัณฑ์ที่สั่งซื้อในเล่มใบเบิกพัสดุ 
25. ดําเนินการเรื่องการเบิกวัสดุภายใน สวพ. 
26. ประสานงานด้านการแจ้งซ่อมอุปกรณ์สํานักงานต่าง ๆ กับทางงานพัสดุ เช่น เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องถ่ายเอกสาร และระบบไฟฟ้า เป็นต้น  
27. รับผิดชอบตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
28. ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.  นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร  ตําแหน่ง “เจ้าหน้าที่วิจัย” (ลูกจ้างชั่วคราว)  
 งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   (งบประมาณเงินแผ่นดิน) 

1. งานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติงานวิจัยรายงานผู้บริหารและส่งกองนโยบายและแผนเป็นประจําทุก
เดือนและทุกไตรมาสให้ข้อมลูงานวิจัยเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนางานส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย 

2. ประสานงานเอกสารเสนอของบประมาณงานวิจัยกับนักวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 
3. จัดทําหนังสือทะเบียนรายช่ือเพ่ือเตรียมรายงานผู้บริหาร รายงานกองนโยบายและแผน 
4. เตรียมบทคัดย่องานวิจัยเตรียมไฟล์เล่มงานวิจัยเพ่ือปิดโครงการที่ดําเนินการวิจัยเสร็จสิน้แล้ว 

ผ่านระบบบริหารงานวิจัย NRMS  
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5. จัดทําทําเนียบความเช่ียวชาญนักวิจัย 
6. รวบรวมรายช่ือนักวิจัยจากข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการอ้างอิงการคิด

คะแนนประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลยั 
7. ลงข้อมูลวิจัยในระบบออนไลน์ในตาราง  Excel และเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลaccess  
8. กรอกประวัตินักวิจัยในระบบ  Excel  
9. งานบริการให้คําปรึกษาและตอบปัญหาเก่ียวกับการเสนอขอโครงการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน 
10. สํารวจความต้องการสร้างศักยภาพของนักวิจัยจัดทําแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูล 
11. วิเคราะห์ความต้องการสร้างศักยภาพของนักวิจัย 
12. เตรียมข้อมูลเพ่ือจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย 
13. รวบรวมข้อมูลนักวิจัยงบเงินประมาณแผ่นดิน งบเงินรายได้ ภายประมาณนอก พร้อมทั้งเตรียม

รวบรวมเอกสารข้อมูลในงานประกันคุณภาพภายใน 
14. ปรับปรุงข้อมูลงานวิจัย/นักวิจัย ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ 
15. จัดทํารายงานการติดตามผลและประเมินผลโครงการวิจัย 
16. สรุปรวบรวมข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
17. ติดตามการดําเนินผลการลงทะเบียนแจ้งสถานที่ดําเนินการในการฝึกอบรมโครงการประชุม

วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน Thailand Research 
Expo งานประชุมวิชาการ 9 มทร.  

18. ประสานงานและจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo จัดนิทรรศการแสดงผล
งานในงานประชุมวิชาการ 9 มทร. 

19. รวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดข้อมูลเงินสนับสนุนด้านงานวิจัย 
20. ติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
21. รวบรวมเอกสารข้อเสนอการวิจัยพร้อมซีดีส่งให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ติดตามผลการดําเนินงานวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัย NRMS รายโครงการ 
22. รวมรวมข้อเสนอโครงการวิจัยที่นักวิจัยส่งมาเพ่ือขอรับพิจารณา ลงรับข้อเสนอโครงการ

ตรวจสอบเอกสาร  
23. รวบรวมไฟล์ข้อเสนอโครงการในคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดทําฐานข้อมูล 
24. ประสานงานด้านงานวิจัยกับนักวิจัยทุกช่องทางต่างๆ เช่น ทาง line กลุม่วิจัยทาง facebook 

กลุ่มวิจัยและสง่ข้อมูลให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลงเว็บไซต์สวพ. 
25. รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย 
26. รวบรวมสัญญาทุนวิจัย เพ่ือเสนอลงนาม และจัดส่งสัญญาทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย 1 ชุด และ สวพ. 

จัดเก็บ 1 ชุด  
27. รวบรวมเอกสารงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน เช่น ข้อเสนอโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินในการ

ดําเนินการวิจัย 
28. งานขยายเวลาวิจัยและเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการรวบรวมเอกสารเตรียมเสนอท่านอธิการเพ่ือ

ขอขยายเวลาพิมพ์หนังสือเอกสารขยายเวลาถึงท่านอธิการลงนามอนุมัติให้ขยายเวลาดําเนินการส่งเอกสารที่อนุมัติ
ขยายเวลาแล้วส่งให้นักวิจัย 

29. บันทึกข้อมูลการเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/ กรอก
ข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยกรอกข้อมูลแผนการดําเนินงานกรอกข้อมูลงบประมาณกรอกข้อมูลปิดระบบ
โครงการวิจัยแบบไฟล์เอกสาร ลงระบบ NRMS 
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30. จัดทํารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยเงินแผ่นดิน เพ่ือรายงานกองนโยบายและแผน 
31. บันทึกข้อมูลการเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ http://researchbudget.nrct.go.th/ 

follow/budget59/app.budget.php?token=380D76390A9521D2844C1E941B1AA4B6 
32. บันทึกข้อมูลงบประมาณแผ่นดินในระบบ http://www.gerd58.nrct.go.th/ 
33. เก็บรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณวิจัย แผ่นดิน สรุปและรายงานในระบบออนไลน์ 
34. รวบรวมหลักฐานการทําสัญญารับทุนวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดินรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย

จากหน่วยงาน/นักวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) 
35. แยกผลผลิตข้อเสนอโครงการวิจัย และสาขาขอ้เสนอโครงการวิจัยประจําปีงบประมาณ 
36. แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ให้นักวิจัย

โดยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (สนับสนุน/ไม่สนับสนุน) 
37. ตรวจสอบความถูกต้องและจดัส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจําปีงบประมาณให้กองนโยบายและ

แผ่นเพ่ือต้ังงบประมาณ (แบบ บช.-3) 
38. กรอกรายละเอียดโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ วช. และสํานักงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์

ข้อมูล 
39. จัดส่งคําเสนอของบประมาณลักษณะบูรณาการงานวิจัย แผนวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบงาน

บริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (งบประมาณแผ่นดิน) 
40. จัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบงานบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (งบประมาณแผ่นดิน) 
41. จัดทําบัญชีและตรวจสอบงบประมาณเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 
42. เตรียมข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมผ่านสือ่ต่างๆ 
43. จัดทําใบประกาศนียบัตรโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
44. ประสานงานแจ้งนักวิจัยโครงการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน โครงการ 

ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การจัดนิทรรศการแนะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก แสดงผลงานวิจัย Thailand Research Expo งานประชุมวิชาการ 9 มทร. 

45. สร้าง/จัดเก็บ/รวบรวม/วิเคราะห์/สรุป แบบสอบถาม งานประชุมภายนอก/ภายใน งานประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การจัดนิทรรศการแนะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกแสดงผลงานวิจัย Thailand Research Expo งานประชุมวิชาการ 9 มทร. โครงการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

46. รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินและรายงานผู้บริหาร 
47. สรุปยอดเงินงบประมาณแผ่นดินการเบิกจ่ายตามไตรมาส ส่งกองนโยบายและแผน และรายงาน

ผู้บริหาร 
48. เตรียมเกณฑ์การพิจารณาโครงการพิจารณาข้อเสนอโครงการงบประมาณแผ่นดิน รวบรวม

ข้อเสนอโครงการ รวบรวมเอกสารเบ้ืองต้นตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในแต่ละปี กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
เพ่ือสรุปจํานวนโครงการและแบ่งกลุ่มพิจารณา ส่งและพิมพ์สรุปข้อแก้ไขของโครงการงบประมาณแผน่ดินให้
นักวิจัย รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้วสรุปเสนอหัวหน้างานต่อไป 

49. ติดตามประเมิลผลติดตามเอกสารงานวิจัยงบประมาณแผน่ดินที่นักวิจัยส่งมาไม่เรียบร้อยตาม
แบบฟอร์มที่กําหนดพิมพ์เอกสารติดตามงานวิจัยที่ไม่สมบูรณ์ดําเนินการส่งเอกสารท่ีติดตามติดตามเอกสารการ
เบิกจ่ายเงินแต่ละงวดที่นักวิจัยส่งไม่เรียบร้อยติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินตามไตรมาส 
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50. รวบรวมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์รวบรวมเอกสารเบ้ืองต้นงบประมาณแผ่นดินแสกนเล่ม
งานวิจัยสมบูรณ์งบประมาณแผ่นดินเก็บเป็นไฟล์จัดเรียงเล่มงานวิจัยสมบูรณ์งบประมาณแผ่นดินเข้าช้ันเก็บจัดส่ง
เอกสารงานวิจัยสมบูรณ์งบประมาณแผ่นดินให้ห้องสมุด 

51. รวบรวมหลักฐานการทําสัญญารับทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดินตรวจสอบเบ้ืองต้นเอกสารแนบกับ
สัญญาทุน ว1-ด/วจ.1 ประสานงานกับนักวิจัยสําหรับผู้ทีส่ง่เอกสารมาไม่เรียบร้อยพิมพ์หนังสือส่งเอกสารงานวิจยั
ส่งให้ท่านอธิการลงนามพิมพ์หนังสือส่งเอกสารงานเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ เปลี่ยนแปลงผู้ร่วม เปลี่ยนแปลง
ช่ือเรื่อง ยกเลิกงานวิจัย ให้ทา่นอธิการอนุมัติ และดําเนินการพิมพ์เอกสารส่งคืนนักวิจัยพิมพ์หนังสือส่งเอกสาร
งานวิจัยส่งให้นักวิจัย 

52. ประสานงานกับแหล่งทุนคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (ประสาน ติดตามแหล่งทุน แจ้ง
นักวิจัย)รวบรวมงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ในแต่ละโครงการ 

53. อนุเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน
น้ันๆ)อนุเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานน้ันๆ)จัด
ประชุมเวทีนําเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลงานวิจัยในงานต่างๆ ตามท่ีวช.หรือหน่วยงานอ่ืนๆ กําหนด 

54. งานประกันคุณภาพภายใน สวพ. จัดทํารวบรวมยอดเงินวิจัยเงินสนับสนุนการวิจัย  
55. งานประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดทํารวบรวมยอดเงิน

วิจัยเงินสนับสนุนการวิจัย องค์ 2.2 
56. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกทีดี่ในการให้บรกิารมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนใจพัฒนาตนเองให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้ผลดี 
57. ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. นางสาวลัคนามณี  บังเกิดสขุ  ตําแหน่ง “เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานท่ัวไป” (ลูกจ้างชั่วคราว)                         
  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   (งบประมาณเงินรายได้) 

1. รวบรวม สรุปข้อมูลภาพรวมด้านการวิจัยงบรายได้ของมหาวิทยาลัย จดัทํารายงานประจําปีของ
หน่วยงาน 

2. รวบรวม สรุปข้อมูลภาพรวมด้านการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือจัดทํา
รายงานประจําปีของหน่วยงาน 

3. ประสานงานเอกสารเสนอของานวิจัยงบประมาณกับนักวิจัย 
4. งานบริการให้คําปรึกษาและตอบปัญหาเก่ียวกับการเสนอขอโครงการวิจัยงบรายได้ 
5. รวมรวมข้อเสนอโครงการวิจัยที่นักวิจัยส่งมาเพ่ือขอรับพิจารณา   

- ลงรับข้อเสนอโครงการ     
- ตรวจสอบเอกสาร  
- รวบรวมไฟลข์้อเสนอโครงการในคอมพิวเตอร์  
- กรอกข้อมลูโครงการวิจัยลงแบบฟอร์ม  
- แบ่งกลุม่สาขาวิจัย 

6. แจ้งผลการพิจารณาแก่นักวิจัยผ่านทางอีเมล์ 
7. ประสานงานด้านงานวิจัยในกรณีที่เอกสารไม่ครบ 
8. รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยงบเงินประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการวิจัย 
9. รวบรวมสัญญาทุนวิจัยเพ่ือเสนอลงนามและจัดส่งสัญญาทุนวิจัยให้แก่นักวิจัย 1 ชุด และ สวพ. 

จัดเก็บ 1 ชุด 
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10. รวบรวมเอกสารงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ เช่น แผนการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการวิจัย 
(แบบ วจ.1) 

11. งานขยายเวลาวิจัยและเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ 
- รวบรวมเอกสารเตรียมเสนอท่านอธิการเพ่ือขอขยายเวลา 
- พิมพ์หนังสือเอกสารขยายเวลาถึงท่านอธิการลงนามอนุมัติให้ขยายเวลา 
- ดําเนินการส่งเอกสารท่ีอนุมัติขยายเวลาแล้วส่งให้นักวิจัย 

12. จัดทํารายงานการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยงบประมาณเงินรายได้เพ่ือรายงานกองนโยบายและ
แผน 

13. รวบรวมหลักฐานการทําสัญญารับทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้  
14. จัดนิทรรศการงานวิจัยอ่ืนๆ 
15. จัดนิทรรศการในงานเกษตรแฟร์ เช่น เตรียมนิทรรศการ แบบสอบถาม ติดต่อประสานงาน 

จัดทําโปสเตอร์ จัดเตรียมเอกสาร 
16. จัดนิทรรศการงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัย Thailand  Research  Expo เช่น เตรียม

นิทรรศการ ติดต่อประสานงาน จัดทําโปสเตอร์ จัดเตรียมเอกสาร 
17. จัดนิทรรศการแนะนํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในงานประชุมวิชาการราช

มงคล 9 แห่ง เช่น เตรียมนิทรรศการ ติดต่อประสานงาน จัดทําโปสเตอร์ จัดเตรียมเอกสาร 
18. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
19. รวบรวมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
20. รวบรวมรายงานความก้าวหน้าในแต่ละโครงการวิจัย 
21. ติดต่อประสานงานส่งข้อแก้ไขเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ให้กับคณะ 
22. รวบรวมสรุปรายช่ือข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือจัดทําคําของบประมาณรายได้ 
23. รวบรวมข้อมูลสําหรับจัดทําคําของบประมาณรายได้ 
24. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานบริหารงานทั่วไป (งานบุคลากร) 
1. ร่างและพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการภายใน 
2. ร่างและพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการภายนอก 
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน 
4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก 
5. ดําเนินการด้านงานพิมพ์ต่าง ๆ 
6. ประสานงานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม 
7. การทําสําเนาหนังสือ เช่นถ่ายเอกสาร  อัดสาํเนา 
8. งานเดินหนังสือและติดตามความคืบหน้าต่าง ๆ 
9. รวบรวมรายงานการเดินทางไปเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ สวพ. และรายงาน

ส่ง กบ. 
10. รวบรวมเอกสารประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาส่ง กบ. 
11. ประสานงานกับทาง กบ. 
12. จัดทําสรุปรายงานการลาของบุคลากร สวพ. 
13. ประสานงานด้านบุคลากร 
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14. รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (องค์ประกอบที่ 2) ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 
6.  นางสาวประกาย  ขวัญหลาย  ตําแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 

งานสิทธิประโยชน์ 
1)  การจัดเตรียมข้อมูลว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา/การขอรับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิของ

มหาวิทยาลัย 
2)  ประสานงานด้านการขอยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
3)  จัดทําบันทึกข้อความเสนอต่ออธิการบดีลงนามตามแบบคําขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรให้กับ

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
4)  ติดตามและรายงานความคืบหน้าการขออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรระหว่างกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

พาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี/พาณิชย์จังหวัดชลบุรี 
5)  ดําเนินการชําระค่าธรรมเนียมการขอยื่นอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรกับพาณิชย์จังหวัดชลบุรี/กรม

ทรัพย์สินทางปัญญาสํานักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี 
6)  จัดอบรมการให้ความรู้ด้านการร่างคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์เบ้ืองต้นให้กับบุคลากร นักวิจัย

ของมหาวิทยาลัยฯ 
7)  ขออนุมัติโครงการและติดต่อประสานงานวิทยากรภายนอกด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
8)  จัดให้มรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์และดําเนินการตามระบบที่กําหนด   
9)  รายงานผลการดําเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรต่อผู้บริหารและ 

คณะกรรมการบริหารและบุคลากรของหน่วยงานและต่อคณะกรรมการประจําของหน่วยงาน 
10) ดําเนินการส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้มีการสร้างสรรค์งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
11) ดําเนินการย่ืนคําขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทท่ีเกิดจากการ

ประดิษฐ์หรือการสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั 
12) เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการนําผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ออกสู่เชิงพาณิชย์กับ 

วช. และหน่วยงานภาคเอกชน 
13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 
งานบริหารงานทั่วไป 

1)  ศึกษาข้อมลู/รายละเอียดตัวบ่งช้ีและวิธีการเขียนรายงาน 
2)  สแกนขอ้มลูเป็นไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือใช้ประกอบเป็นหลักฐานการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) 
3)  รวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ  เผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

เพ่ือใช้รายงานใน ส่วนของ SAR สกอ. และสมศ.                                                                                               
4)  ประชุมติดตาม รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5)  ส่ง SAR ให้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 
6)  รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน   
7)  รายงานข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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8)  นําข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA 
ONLINE SYSTEM  

9)  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานให้สํานักงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

10) เสนอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ     
บริหารงานและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนําเข้าวาระการประชุมของคณะกรรมการประจําของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

11) จัดทําแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12) จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
13) ติดต่อประสานงานวิทยากรภายในและภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือ

อบรมให้กับบุคลากร สวพ. 
14) จัดทํารายงานประจําปีของหน่วยงาน  
15) รายงานข้อมูลผลผลิตหรอืตัวช้ีวัด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของแต่ละไตรมาส 1-4 
16) จัดทําแบบฟอร์มรายงานติดตามและประเมินผลให้โครงการต่างๆ  
17) จัดทําแบบสอบถามประเมินผลสําเร็จการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
18) สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลตามแบบสอบถาม ประเมินผลประเมินผลสําเร็จการให้บริการของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและบุคลากร และต่อคณะกรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

19) จัดทําสรุปผลเก่ียวกับโครงการ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินแบบสอบถาม 
20) เปิดกล่องแดงรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้มารับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

และสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 
21) จัดทําแผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
22) จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้การจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
23) สรุปจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีจากกิจกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
24) ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม KM DAY ของมหาวิทยาลัย 
25) ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม KM เครือข่าย 9 มทร. 
26) งานอ่ืนๆ เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

จากผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของ สวพ.  งานบริการผู้มาติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 

7.  นางสาวสวุรรณา  ปัดทาบาล  ตําแหน่ง “เจ้าหน้าที่วิจัย” (ลูกจ้างชั่วคราว) 
 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี   แผนกงานบริการวิชาการ 

1) จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการบริการวิชาการ 
2) จัดทําคําเสนอของบประมาณด้านบริการวิชาการภาพมหาวิทยาลัย 
3) ประสานงานการจัดสรรงบประมาณด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
4) สรุปโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 
5) ทําเนียบผู้เช่ียวชาญงานด้านบริการวิชาการ 
6) จัดทําคู่มือบริการวิชาการ 
7) จัดทําแผนบริการวิชาการตามกลุ่มเป้าหมาย 
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8) จัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการระยะสั้นและระยะยาว นําเสนอเข้าที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

9) จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
10)  จัดทําวาระการประชุมและรายงานการประชุมเก่ียวกับงานบริการวิชาการ 
11)  จัดทํารายงานประจําปี ด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
12)  จัดทํา/ดําเนินงานโครงการงานบริการวิชาการจัดทําขั้นตอนงานบริการวิชาการ (Flow chart) 
13)  ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการจัดทําข้อมูล/ปรับแก้ไข  
14)  เข้าร่วมประชุมร่วมกับเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) และหน่วยงานที่

เก่ียวข้องกับการให้บริการวิชาการ 
15) จัดเตรียมข้อมูลงานบริการวิชาการเพ่ือเสนอของบประมาณประจําปีด้านบริการวิชาการ 
16) รวบรวมโครงการบริการวิชาการภาพมหาวิทยาลัย 
17) สํารวจ/วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน 
18)  ประชุมประเมินผลสําเร็จสรปุผลการดําเนินงานบริการวิชาการ 
19)  จัดทําเล่มสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการของหน่วยงาน 
20)  สรุปผลการดําเนินการให้บริการวิชาการ (ตามไตรมาส) 
21)  ติดตามผลการดําเนินงาน/รายงานการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทุกเดือน 
22)  จัดเตรียมข้อมลูเพ่ือทําเอกสารประกอบการประชุมที่เก่ียวข้องกับบริการวิชาการ(ระเบียบวาระ

การประชุมเอกสารประกอบการประชุม สรปุรายงานการประชุมที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการ) 
23)  รวบรวมเล่มรายงานบริการวิชาการที่คณะดําเนินงานในภาพรวมมหาวิทยาลัยภายใต้การกํากับ

ดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
24)  จัดทําทําเนียบความเช่ียวชาญนักบริการวิชาการ 
25)  ประสานงานด้านบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
26)  ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการโครงการต่างๆ 
27)  ประสานงานชุมชนเป้าหมายอํานวยความสะดวกให้แก่คณะ/หน่วยงานภายใน 
28)  จัดเตรียมเอกสาร บริการผู้เข้ารับการอบรมบริการหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปที่ขอรับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเข้ารับการบริการวิชาการ 
29)  เข้าร่วมประชุมและจัดทําแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในแบบความเสี่ยง

ด้านบริการวิชาการของหน่วยงาน 
30)  จัดทําแบบฟอร์มการขอรับบริการวิชาการ 
31)  จัดทําประกาศ/คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการที่เก่ียวกับงานบริการวิชาการ 
32)  บริการหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปที่ขอรับบริการวิชาการ 
33)  งานนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
34)  แจ้งรายละเอียดด้านบริการวิชาการในแต่ละปีให้คณะ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
35)  สังเคราะห์งานบริการวิชาการภาพมหาวิทยาลัย 
36)  การเตรียมหัวข้อในการจัดฝกึอบรม (หารายได้) 
37)  ทําหลักสูตรฝกึอบรม (หารายได้) 
38)  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เพ่ือการจัดการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทุกสื่อ เช่น แก้ไขปัญหาชุมชน

เป้าหมายชุมชนต่างๆ ประชาชนที่สนใจยักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เป็นต้น 
39)  งานจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ 



 
 

24

40)  ติดตามโครงการ มีการติดตามโครงการทุกคร้ังหลังจากมีการจัดฝึกอบรม เช่น การจัดทํา
แบบสอบถาม 

41)  จัดทําแบบสอบถามทุกคร้ังทีม่ีการฝึกอบรมจะทําให้ง่ายต่อการทําสถิติ เพ่ือการปรับปรุงเน้ือหา
ในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป 

42)  รายงานสรุปผลการดําเนินการฝึกอบรม 
43)  ดําเนินงานด้านการพิมพ์ต่างๆ 
44)  จัดทําเอกสารแจ้งเวียนให้ผูท้ี่เก่ียวข้องทราบและปฏิบัติ 
45)  ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

 
8.  นางสาวอธิษฐาน  บญุเสริม  ตําแหนง่ “เจ้าหนา้ทีบ่ริหารงานทั่วไป” (ลูกจ้างชัว่คราว) 
 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี    แผนกงานบริการวิชาการ 

1) สํารวจ/วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน 
2) จัดทําเล่มสรุปผลการดําเนินงานบริการวิชาการของหน่วยงาน 
3) สรุปผลการดําเนินการให้บริการวิชาการ(ตามไตรมาส) 
4) ติดตามผลการดําเนินงาน/รายงานการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทุกเดือน 
5) จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือทําเอกสารประกอบการประชุมที่เก่ียวข้องกับบริการวิชาการ(ระเบียบวาระ

การประชุม เอกสารประกอบการประชุม สรปุรายงานการประชุมที่เก่ียวข้องกับการบริการวิชาการ) 
6) จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
7) รวบรวมเล่มรายงานบริการวิชาการที่คณะดําเนินงานในภาพรวมมหาวิทยาลัยภายใต้การกํากับ

ดูแลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
8) ประสานงานด้านบริการวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
9) จัดเตรียมเอกสาร บริการผู้เขา้รับการอบรมบริการหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปที่ขอรับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเข้ารับการบริการวิชาการ 
10)  งานนิทรรศการแสดงผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
11)  เข้าร่วมประชุมร่วมกับเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.)และหน่วยงานที่

เก่ียวข้องกับการให้บริการวิชาการ 
12)  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม เพ่ือการจัดการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทุกสื่อ เช่น แก้ไขปัญหาชุมชน

เป้าหมายชุมชนต่างๆ ประชาชนที่สนใจยักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เป็นต้น 
13)  ติดตามโครงการ มีการติดตามโครงการทุกคร้ังหลังจากมีการจัดฝึกอบรม เช่น การจัดทํา

แบบสอบถาม 
14)  จัดทําแบบสอบถามทุกคร้ังทีม่ีการฝึกอบรมจะทําให้ง่ายต่อการทําสถิติ เพ่ือการปรับปรุงเน้ือหา

ในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป      
15)  เข้าร่วมประชุมและจัดทําแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในแบบความเสี่ยง

ด้านบริการวิชาการของหน่วยงาน 
16)  รายงานสรุปผลการดําเนินการฝึกอบรม 
17)  ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

 

   งานบริหารงานทั่วไป 
1) รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบริษัทที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 
2) ประสานงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) 
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9.   นางสาววรรณษา  บาลโสง  ตําแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) 
     งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี     แผนกงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 

1) ประสานงานและดําเนินงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตบางพระ 

2) จัดทําข้อเสนอโครงการการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก 
3) จัดเตรียมเอกสาร บริการผู้เข้ารับการอบรม บริการหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปที่ขอรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี หรือเข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4) งานนิทรรศการและร่วมให้คําปรึกษา ในงานประจําปีของจังหวัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
5) เข้าร่วมประชุมสรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีส่วนกลางและ  

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย 
6) ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณคลินิกเทคโนโลยี 
7) จัดทําทําเนียบคลินิกเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก วข.บางพระ เพ่ือเสนอต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
8) จัดประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
9) จัดทําหนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนําเสนอ (ทั้งภายในและภายนอก) พร้อม

เอกสารแนบ/หนังสือขยายเวลาจัดการประชุมฯ/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
10)  ติดต่อประสานงานกับผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ทั้งทางอีเมล์และโทรศัพท์ 
11)  รับใบสมัคร/บทความวิชาการของเข้าร่วมประชุมวิชาการพร้อมทั้งทําทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม 
12)  จัดทํากําหนดการการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ และจัด section ของการนําเสนอแต่ละสาขา

และแจ้งกําหนดการให้ผู้ เข้าร่วมประชุมฯ และนําเสนอผลงานรับทราบ ทั้งทางอีเมล์และทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา 

13)  จัดแยกหมวดหมู่/กลุ่มสาขาวิชาของบทความในงานประชุมวิชาการฯ เพ่ือจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา 

14)  จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและส่งข้อแก้ไขให้เจ้าของบทความแก้ไขตามข้อเสนอแนะ    
(งานประชุมวิชาการฯ) 

15)  จัดทําหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม/จัดทําใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการนําเสนอใน
งานประชุมวิชาการฯ 

16)  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ เช่น สูจิบัตรการประชุม ไฟล์เอกสารการประชุมฯ            
เป็นต้น 

17)  แจ้งผู้นําเสนอส่งบทความฉบับแก้ไขหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอเพ่ือดําเนินการจัดทํารายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมฯ (Proceedings) ตามระยะเวลาที่กําหนด  

18)  จัดทํารายงานสืบเน่ืองจากการประชุมฯ (Proceedings) โดยจัดบทความตามรูปแบบของวารสาร
วิจัยฯ และดําเนินการจัดส่งให้โรงพิมพ์เพ่ือตีพิมพ์เป็นรูปเล่มรายงานฯ 

19) จัดทําหนังสือนํา/บันทึกข้อความ ส่งเล่มรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมฯ (Proceedings) ให้กับ    
ผู้นําเสนอบทความวิชาการฯ ทางไปรษณีย์ 

20)  จัดนิทรรศการงานวิจัย เช่น งานเกษตรแฟร์ งานรักษ์เหลืองจันท์ งาน Thailand  Research  
Expo งานประชุมวิชาการราชมงคล 9 แห่ง 

21)  จัดทําวาระการประชุม เตรียมเอกสารการประชุม สรุปวาระการประชุม และเตรียมอุปกรณ์การ
ประชุม เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง เป็นต้น 

22)  ดําเนินการจัดโครงการตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณ 
23)  ติดต่อประสานงานการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 
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24) วิเคราะห์ความต้องการ จัดทําหลักสูตรฝึกอบรม/เขียนแผนการฝึกอบรม/เขียนโครงการฝึกอบรม 
25) เตรียมข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ 
26) งานถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการตอบปัญหาเทคโนโลยี 
27) ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
 

   งานบริหารงานทั่วไป 
1)  จัดทําป้ายประกาศ/ปรับปรุง/อัพเดตข้อมูล/ประกาศข่าวสารต่างๆ เช่น ข่าวทุนวิจัย ข่าวประชุม  

วิชาการ ข่าวส่งเสริมการวิจัย ข่าววารสารวิจัย เป็นต้น บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2) เผยแพร่วารสารวิจัย/วารสารสังคมศาสตร์ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3) วิเคราะห์อาการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขั้นต้นก่อนแจ้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(สวส.) ตรวจสอบ 
4) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ระยะ 1 ปี) 
5) จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ระยะ 5 ปี) 
6) จัดทํายุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอเข้าที่ประชุมประจํา สวพ. / คณะ / CEO 

/ สภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมติ และประกาศใช้ยุทธศาสตร์การวิจัย 
7) จัดทําเล่มรายงานประจําปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
8) จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ) 
9) จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (ด้านการวิจัยและ

บริการวิชาการ) 
10) จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
11) จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
12) รวบรวมข้อมูลและจัดทําคําเสนอของบประมาณ รายจ่ายประจําปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
13) จัดทําบันทึกข้อความและแก้ไขโครงการเพ่ือการเสนอขออนุมัติปรับวันที่/ปรับแผน/ดําเนินงาน

โครงการงบรายจ่ายอ่ืนของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
14) รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันพร้อมหลักฐาน (องค์ประกอบที่ 2.1) 
15) รวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานพร้อมหลักฐาน (องค์ประกอบที่ 

1.1, 2.1, 2.3 และ 5.1) 
16) ประสานงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) 
 

10. นางสาววีรยา  แจ่มสวัสด์ิ  ตําแหน่ง “เจ้าหนา้ที่วิจัย” (ลูกจ้างชั่วคราว) 
     งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี     แผนกงานถ่ายทอดเทคโนโลยี  (งานวารสารวิจัย) 

1) ประสาน/เตรียมการเพ่ือจัดทําวารสารทางวิชาการ 
2) รับเรื่องบทความวารสารวิจัยและวารสารสังคมศาสตร์ตามช่องทางต่างๆ เช่น ระบบออนไลน์, อีเมล์ 
3) แจ้งเจ้าของบทความว่าได้รับเรื่องเพ่ือรอพิจารณา 
4) นําบทความลงทะเบียนรับ 
5) นําเรื่องบทความให้บรรณาธิการวารสารวิจัยและวารสารสังคมศาสตร์ตรวจสอบ 
6) จัดทําหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
7) จัดทําหนังสือเชิญเพ่ือพิจารณาบทความวารสารฯ 
8) เตรียมเอกสารเพ่ือส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิจัยและสงัคมศาสตร์ 
9) ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาบทความวารสารฯ 
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10) จัดส่งบทความเพ่ือให้ผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาบทความ ทางไปรษณีย์/อีเมล ์
11) รับข้อแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อพิจารณาเรียบร้อย 
12) ส่งข้อแก้ไขบทความวารสารให้แก่เจ้าของบทความเพ่ือแก้ไขก่อนตีพิมพ์ 
13) รับเรื่องเมื่อเจ้าของบทความแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
14) แจ้งบรรณาธิการเพ่ือตรวจพิสูจน์อักษรอีกครั้ง 
15) รับเรื่องจากบรรณาธิการเมื่อเรื่องผ่านเรียบร้อยแล้วเพ่ือพร้องส่งโรงพิมพ์เพ่ือตีพิมพ์ 
16) แจ้งเจ้าของบทความว่าบทความได้ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
17) จัดทําหนังสือตอบรับการตีพิมพ์และรอเล่มสมบูรณ์เพ่ือส่งให้แก่เจ้าของบทความ 
18) จัดทําใบรับรองค่าตอบแทนในการพิจารณาวารสารให้แก่ผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนในการ

พิจารณา 
19) เก็บรวบรวมหลักฐานในการจ่ายค่าตอบแทนวารสารฯ 
20) แจ้งเจ้าของบทความในระบบออนไลน์ว่าเรื่องผ่านการพิจารณาหรือไม่ 
21) เก็บรวบรวมเอกสารการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิวารสารทั้ง 2 เล่ม 
22) ออกแบบปกวารสารวิจัย/วารสารสังคมศาสตร์ 
23) จัดรูปเล่มวารสารวิจัย/วารสารสังคมศาสตร์ 
24) ตรวจเช็คระบบส่งวารสารออนไลน์ทุกวัน  
25) คัดแยกเรื่องที่ส่งในวารสารออนไลน์ว่าลงในวารสารวิจัยหรือวารสารสังคมศาสตร ์
26) เก็บรวบรวมบทความ จัดทําตารางช่ือเรื่องบทความเพ่ือให้บรรณาธิการพิจารณาบทความต่อไป 
27) จัดทําการสรุปผลการดําเนินงานด้านวารสารวิจัย/วารสารสังคมศาสตร ์
28) ช่วยรวบรวมผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

เพ่ือใช้รายงานในส่วนของ SAR สกอ. และสมศ. จัดทํารวบรวมสรุปการตีพิมพ์เผยแพร่ แต่ละคณะ ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

   งานบริหารงานทั่วไป 
1) จัดทํารายงานสรุปผลการใช้พัสดุประจําเดือน 
2) ตรวจเช็คพัสดุในแต่ละเดือน เพ่ือจัดทําสถิติ 
3) จัดทํารายการในการสั่งซื้อพัสดุในสถาบัน 
4) ตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ให้ตรงตามที่สั่งซื้อ 
5) ดําเนินการดูแลเรื่องอาหารและอาหารว่างในการจัดโครงการและประชุมต่างภายในสถาบัน 
6) ปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการไป 
7) ร่างและพิมพ์โต้ตอบหนังสือราชการภายใน/ภายนอกเร่ืองวารสาร 
8) การทําสําเนาหนังสือ เช่นถ่ายเอกสาร อัดสําเนาในงานวารสาร 
9) การค้นหาเอกสารต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ในหน่วยงาน     
10) ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เดินทางไปราชการต่างๆ 
11) ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
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  ได้รับจัดสรร รายจ่าย คงเหลือ 
 รายรับ : -     
  งบประมาณแผ่นดิน 8,409,900 6,454,319.15  1,955,580.85 
  งบประมาณรายได้ 1,929,700 1,160,500  769,200 
  งบที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก     
  รายได้อ่ืนๆ     
รายจ่าย : -      
  งบบุคลากร     
    เงินเดือน     
    เงินประจําตําแหน่ง  -   
    ค่าจ้างประจํา 1,271,400 1,271,400   
    ค่าจ้างช่ัวคราว 858,000 858,000 
  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ     
    ค่าตอบแทน      
    ค่าใช้สอย 338,500 209,986.42   
    ค่าวัสดุสํานักงาน  142,253.73   
    ค่าวัสดุฝึก  -   
    ค่าซ่อมแซม  - 
  เงินอุดหนุน      
    เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 302,500 302,500   
    เงินอุดหนุนอ่ืนๆ  62,200 -   
    อ่ืนๆ 707,000 - 
  เงินสมทบมหาวิทยาลัยฯ  -   
  งบลงทุน  -   
    ที่ดิน สิ่งก่อสรา้ง  -   
    ครุภัณฑ์  - 
 อ่ืน ๆ    
  - ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

(โครงการรายจ่ายอ่ืน) 
- ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ 

3,000,000 
 
3,800,000 

2,361,305 
 
2,469,374 

 

คงเหลือ   10,339,600 7,614,819.15  2,724,780.85 
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างประจําปี (ณ วันที่  30 กันยายน  2560) - 
งบดําเนินการทั้งสิ้น     7,614,819.15 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานด้านงข้อมูลพื้นฐานด้านงบประมาณประจําบประมาณประจําปีปี  25256060 
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สรุปข้อมูลด้านงบประมาณ 3 ปีย้อนหลงั (ปีงบประมาณ 2558-2560) 

 
รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รายรับ 8,638,100.00 7,836,900.00 10,339,600.00 
รายจ่าย 5,138,453.36 6,258,924.52 7,614,819.15 
คงเหลือ 3,499,646.64 1,577,975.48 2,724,780.85 
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  งบประมาณวิจัยประจําปี 2560  
  สรุปงบประมาณโครงการงบรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 2560 
  ผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปี 2560    
  สรุปยอดการสนับสนุนเงินรางวัลของกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจําปี 2560 
  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2560  
  ผลงานการขออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร    
  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ประจําปี 2560   
  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนท่ีส่วนท่ี  22  

สรุปผลการดําเนินงานประจําปี พสรุปผลการดําเนินงานประจําปี พ..ศศ. . 25602560 
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ส่วนที่ 2 
งบประมาณงานวิจัย ประจําปี 2560 

 
2.1  งบประมาณวิจัย ประจําปี 2560 
 ในปีงบประมาณ ประจําปี 2560 มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนงานวิจัยภายใน และได้รับเงินอุดหนุน
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก รวมทั้งสิ้น 24,859,245 บาท โดยมีโครงการวิจัยจํานวน 211 โครงการ โดย
เป็นทุนงานวิจัยภายใน จํานวน 22,318,900 บาท จํานวน 204 โครงการ และแหล่งทุนงานวิจัยภายนอก 
จํานวน 2,540,345 บาท จํานวน 7 โครงการ ดังตารางสรุป 
 

แหล่งทุน จํานวนโครงการ งบประมาณ สัดส่วน 
1) ทุนงานภายใน 204 22,318,900 89.78 
2) ทุนงานภายนอก 7 2,540,345 10.22 

รวม 211 24,859,245 100.00 
 
             เมื่อพิจารณาจําแนกตามแหล่งทุนวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนงานวิจัยภายในมากกว่าแหล่งทุนภายนอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.22 

89.78 
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งบประมาณงานวิจัยแหลง่ทุนภายใน ประจําปี 2560  
ที่ หน่วยงาน งบประมาณประจําปี 2560 งบเงินรายได้ ปี 2560 
  จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
11 3,313,100 9 338,000 

2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 815,000 17 690,500 

3 คณะศิลปศาสตร์ 1 110,000 6 239,000 
4 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
9 2,275,300 11 495,000 

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 530,000 16 654,000 
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 775,000 11 326,000 
7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 18 3,685,600 31 1,443,800 
8 คณะเทคโนโลยีสังคม 7 3,427,200 21 774,200 
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 286,400 4 165,000 
10 สถาบันเทคโนโลยีการบิน 2 169,800 4 125,000 
11 กองบริหารงานบุคคล - - - - 
12 กองนโยบายและแผน - - 2 50,000 
13 สํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี - - 6 215,000 
14 สภาคณาจารย์ - - - - 
15 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 901,000 1 40,000 
16 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก - - - - 
17 สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
- - - - 

18 สํานักงานอธิการบดี - - - - 
19 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- - 2 475,000 

 รวม 63 16,288,400 141 6,030,500 
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งบประมาณงานวิจัยแหลง่ทุนภายนอก ประจําปี 2560 
ที่ คณะ งบประมาณ แหล่งทุน 

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 400,000 บจก.กรีนฟิวเจอร์ แมเนจเมนท์ 

2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 240,000 เครือข่ายม.บูรพา(สกอ.) 
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 240,000 เครือข่ายม.บูรพา(สกอ.) 

4 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 779,800 บจก.ไทยออล์ 

5 ศิลปศาสตร ์ 150,000 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม 

6 วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 700,000 วช. 

7 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  30,545 บริษัทไว้ท์เครน (วี.88) อะความเทค 
จํากัด  

  รวม 2,540,345   
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เปรียบเทียบงบประมาณงานวิจัยแหล่งทนุภายในและงบประมาณงานวิจัยแหล่งทนุภายนอก 3 ปีย้อนหลัง (ป ี2558-2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งทุน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1) แหล่งทุนภายใน 200 24,948,700 198 23,597,000 204 22,318,900 
2) แหล่งทุนภายนอก 12 4,388,000 18 7,594,600 7 2,540,345 

รวม 210 29,336,700 216 31,191,600 211 24,859,245 

1) 

2) 

1) 1) 

2)

2) 
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สรุปงบประมาณเงินวิจัยประจําปี 3 ปี ย้อนหลงั (ปีงบประมาณ 2558-2560) 
 

 
 
 
 
 
 

ที่ หน่วยงาน 2558 2559 2560 
จํานวน  งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 10,030,800 13 4,571,300 11 3,313,100 
2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 643,000 2 270,000 5 815,000 
3 คณะศิลปศาสตร์ 2 405,000 3 503,200 1 110,000 
4 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 8 2,207,100 19 4,960,700 9 2,275,300 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 790,000 7 1,670,000 3 530,000 
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 510,000 4 440,000 3 775,000 
7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 11 3,075,600 32 5,751,600 18 3,685,600 
8 คณะเทคโนโลยีสังคม 6 1,595,300 10 1,505,900 7 3,427,200 
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 415,900 - - 2 286,400 
10 สถาบันเทคโนโลยีการบิน - - - - 2 169,800 
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - 2 901,000 
 รวม 59 19,672,700 90 19,672,700 63 16,288,400 
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งบประมาณงานวิจัยเงินรายได้ 3 ปี ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2558-2560) 
 
 

 
 

ที่ หน่วยงาน 2558 2559 2560 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8 305,500 1 25,000 9 338,000 
2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 465,000 14 580,500 17 690,500 
3 คณะศิลปศาสตร์ 5 173,500 1 26,000 6 239,000 
4 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 17 667,560 11 147,500 11 495,000 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 667,000 11 440,000 16 654,000 
6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 344,000 12 330,000 11 326,000 
7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 38 1,441,740 23 978,600 31 1,443,800 
8 คณะเทคโนโลยีสังคม 18 590,500 20 769,000 21 774,200 
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7 313,000 6 389,500 4 165,000 
10 สถาบันเทคโนโลยีการบิน 2 37,200 1 25,000 4 125,000 
11 กองบริหารงานบุคคล 1 25,000 - - - - 
12 กองนโยบายและแผน 1 30,000 1 33,200 2 50,000 
13 สํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี 1 40,000 2 50,000 6 215,000 
14 สภาคณาจารย์ 1 30,000 - - - - 
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ที่ หน่วยงาน 2558 2559 2560 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

15 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 146,000 2 60,000 1 40,000 
16 สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก - - 1 40,000 - - 
17 สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - - 1 15,000 - - 
18 สํานักงานอธิการบดี - - 1 15,000 - - 
19 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - 2 475,000 
 รวม 141 5,276,000 108 3,924,300 141 6,030,500 
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งบประมาณงานวิจัยแหลง่ทุนภายนอก 3 ปี ย้อนหลงั (ปีงบประมาณ 2558-2560) 
 

ที่ 
 

หน่วยงาน 
 

2558 2559 2560 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 1,848,000 3 500,000 1 700,000 

2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 1 540,000 - - 

3 คณะศิลปศาสตร์ - - - - 1 150,000 

4 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 3 870,000 6 3,911,360 2 810,345 

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 870,000 2 380,000 2 480,000 

6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 1 190,000 1 400,000 

7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 1 300,000 2 340,000 - - 

8 คณะเทคโนโลยีสังคม 1 200,000 - - - - 

9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 300,000 1 1,208,240 - - 

10 สถาบันเทคโนโลยีการบิน - - 2 525,000 - - 

 รวม 12 4,388,000 18 7,594,600 7 2,540,345 
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2.2  สรุปงบประมาณโครงการงบรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรโครงการงบรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 2560 ผลผลิตผลงานวิจัยเพ่ือ

สร้างองค์ความรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 3,000,000 บาท โดย
สรุปผลการดําเนินงานโครงการงบรายจ่ายอ่ืน ประจําปี 2560 ได้ดังน้ี 

   โครงการงบรายจ่ายอ่ืนที่มีการดําเนินงานแล้วเสร็จ จํานวน 14 โครงการ จํานวน 
2,348,247 บาท และโครงการงบรายจ่ายอ่ืนที่ถูกยกเลิก จํานวน 2 โครงการ จํานวน 79,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังน้ี 

  
งบรายจ่ายอื่น 
ประจําปี 2560 

จําแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 593,800 2,257,080 149,120 3,000,000 
ผลการดําเนินงาน 499,200 1,580,173 75,994 2,348,247 

ยอดคงเหลือ 94,600 676,907 73,126 651,753 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากผลการดําเนินงานโครงการงบรายจ่ายอ่ืนที่มีการดําเนินงานแล้วเสร็จ จํานวน 14 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 87.50 และผลการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 78.27 โดยสรุปรายละเอียดของการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละ
โครงการดังตารางต่อไปน้ี      
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ลํา 
ดับ
ที่ 

หน่วยงาน-ชื่อโครงการ 
กล
ยุทธ์ 

ตัว 
ชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละความ
พึงพอใจ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ
โครงการ
แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 

วัน/เดือน/ปี ที่
ดําเนินโครงการ  

จําแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย 

เป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
บริการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  1,043 891 80 90  593,800 2,257,080 149,120 3,000,000 
  ผลการดําเนินงาน   354 435 80 90 - 499,200 1,580,173 75,994 2,348,247 

  ยอดคงเหลือ   689 456 - - - 94,600 676,907 73,126 651,753 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย 

  1,043 891 80 90  593,800 2,257,080 149,120 3,000,000 

  ผลการดําเนินงาน  - 354 435 80 90  499,200 1,580,173 75,994 2,348,247 

  ยอดคงเหลือ   689 456 - - - 94,600 676,907 73,126 651,753 

1.1 โครงการการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 

  100 87 80 90 17-19 พ.ค. 60 14,400 344,000 41,600 400,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน 2.3 2.3.1 100 89 80 90 29-31 พค.60      71,600       321,550       6,850     400,000  

  ผลการดําเนินงาน                    63,200       316,900       6,000     386,100  

  ยอดคงเหลือ                          13,900  
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ลํา 
ดับที่ 

หน่วยงาน-ชื่อโครงการ กลยุทธ์ 
ตัว 
ชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ
ความพึง
พอใจ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ
โครงการ
แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 

วัน/เดือน/ปี ที่
ดําเนินโครงการ  

จําแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย 

เป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
บริการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจยั
ของประเทศ (NRMS) เพื่อเสนอขอ
งบประมาณประจําป"ี 

  70 60 80 90 26-28 ก.ค. 60 28,800 109,700 1,500 140,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน 2.1 2.1.1 70 60 80 90 25-27 ก.ค.60 37,800 98,200 4,000 140,000 

 ผลการดําเนินงาน        23,400 46,754 4,000 74,154 

 ยอดคงเหลือ           65,846 

1.3 โครงการจัดทําวารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

  100 90 80 90 ธ.ค.59 
มิ.ย. 60 

60,500 199,500 10,000 270,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน        30,250 99,750 10,000 140,000 

 ผลการดําเนินงาน        22,400 107,600 9,726 139,726 

 ยอดคงเหลือ           274 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน        30,250 99,750 - 130,000 

 ผลการดําเนินงาน        22,000 99,750 - 121,750 

 ยอดคงเหลือ           8,250 
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ลํา 
ดับที่ 

หน่วยงาน-ชื่อโครงการ กลยุทธ์ ตัว 
ชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ
ความพึง
พอใจ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ
โครงการ
แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 

วัน/เดือน/ปี ที่
ดําเนินโครงการ 

จําแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย 

เป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
บริการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.4 โครงการจัดทําวารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

  100 90 80 90 ธ.ค./มิ.ย. 60 60,500 199,500 10,000 270,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน        30,250 99,750 10,000 140,000 

 ผลการดําเนินงาน        22,400 107,600 9,726 139,726 

 ยอดคงเหลือ           274 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน        30,250 99,750 - 130,000 

 ผลการดําเนินงาน        19,500 99,750 - 119,250 

 ยอดคงเหลือ           10,750 

1.5 โครงการการแสดงสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในงาน Thailand 
Research Expo 2017 

  315 300 80 90 23-27 ส.ค.60 - 177000 23,000 200,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน            

 ผลการดําเนินงาน     80 90 23-27 ส.ค.60 - 119,450 23,000 142,450 

 ยอดคงเหลือ           57,550 
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ลํา 
ดับที่ 

หน่วยงาน-ชื่อโครงการ กลยุทธ์ 
ตัว 
ชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ
ความพึง
พอใจ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ
โครงการ
แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 

วัน/เดือน/ปี ที่
ดําเนินโครงการ  

จําแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย 

เป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
บริการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.6 โครงการแสดงนิทรรศการวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ในการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 9 และการประชุม
วิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 

  20 20 80 90 ส.ค.60 - 220,000 - 220,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน   35 20 80 90 7-9 สค.60 - 220,000 - 220,000 

 ผลการดําเนินงาน         184,665 - 184,665 

 ยอดคงเหลือ           35,335 

1.7 โครงการประชุมพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ
ประจําปี 2562 

  45 45 80 90 1-3 มี.ค. 60 78,000 164,000 8,000 250,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน       29-31 มี.ค. 60     

 ผลการดําเนินงาน   47 47 80 90  93,000 81,340 - 174,340 

 ยอดคงเหลือ           75,660 
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ลํา 
ดับที่ 

หน่วยงาน-ชื่อโครงการ กลยุทธ์ 
ตัว 
ชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ
ความพึง
พอใจ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ
โครงการ
แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 

วัน/เดือน/ปี ที่
ดําเนินโครงการ  

จําแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย 

เป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
บริการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรที่
มีคุณภาพ" 

  17 14 80 90  32,400 77,600 - 110,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน                       

 ผลการดําเนินงาน   102 148 240 270  32,400 77,600 - 110,000 

 ยอดคงเหลือ            

 - การจัดการความรู้สู่สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

      3 ก.พ. 60 และ 
30 พ.ค. 60 

8,400 40,600 - 49,000 

 ผลการดําเนินงาน   76 128 160 180      

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน ครั้งที่ 1       3-4 เม.ย.60 8,400 28,600 - 37,000 

 ผลการดําเนินงาน   38 64 80 90 3-4 เม.ย. 60 8,400 27,636 - 36,036 

 ยอดคงเหลือ           964 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน ครั้งที่ 2       3-4 เม.ย.60 - 12,000 - 12,000 

 ผลการดําเนินงาน  38 64 80 90 3-4 เม.ย. 60 - 8,000 - 8,000 
 ยอดคงเหลือ           4,000 
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ลํา 
ดับที่ 

หน่วยงาน-ชื่อโครงการ กลยุทธ์ 
ตัว 
ชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ
ความพึง
พอใจ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ
โครงการ
แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 

วัน/เดือน/ปี ที่
ดําเนินโครงการ  

จําแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย 

เป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
บริการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

  - การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

      19-20 ม.ค. 60 7,800 21,200 - 29,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน                       

 ผลการดําเนินงาน ไม่ได้จัด เนื่องจากมีการปรับแผนหลายขั้นตอนจึงทําให้ดําเนินการจัดไม่ทัน 

 - การอบรมประกันคุณภาพการศกึษา
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

      26-27 ม.ค. 60 9,600 25,900 4,500 40,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน       22-23 มิย.60 16,200 15,800 - 32,000 

 ผลการดําเนินงาน   26 20 80 90 22-23 มิ.ย.60 16,200 14,702 - 30,902 

 ยอดคงเหลือ           1,098 

1.9 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  16 13 80 90  24,000 32,090 3,910 60,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน 5.7 5.7.1 16 14 80 90           
 ผลการดําเนินงาน   - - - - - 24,000 22,659 960 47,619 

  ยอดคงเหลือ                       
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ลํา 
ดับที่ 

หน่วยงาน-ชื่อโครงการ กลยุทธ์ 
ตัว 
ชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ
ความพึง
พอใจ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ
โครงการ
แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดําเนิน
โครงการ  

จําแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย 

เป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
บริการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมใน
การตรวจประเมินภายในของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

      6-7 ก.ค. 60 , 19,200 18,250 550 38,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน     80 90 28-29 ส.ค.60 19,200 18,250 550 38,000 

 ผลการดําเนินงาน        19,200 11,043 480 30,723 

 ยอดคงเหลือ           7,277 

 กิจกรรมที่ 2 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

      17 ส.ค. 60 4,800 13,840 3,360 22,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน     80 90 30 ส.ค.60 4,800 16,650 550 22,000 

 ผลการดําเนินงาน        4,800 11,616 480 16,896 

 ยอดคงเหลือ           5,104 

1.10 โครงการประชุมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและเพิ่มศักยภาพใน
การทํางานของบคุลากรในสถาบันวิจัย
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

  15 13 80 90 28-29 พ.ย. 
59 

14,400 26,100 9,500 50,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน                       
ผลการดําเนินงาน ไม่ได้จัด เนื่องจากมีการปรับแผนหลายขั้นตอนจึงทําให้ดําเนินการจัดไม่ทัน 
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ลํา 
ดับที่ 

หน่วยงาน-ชื่อโครงการ กลยุทธ์ 
ตัว 
ชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ
ความพึง
พอใจ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ
โครงการ
แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 

วัน/เดือน/ปี ที่
ดําเนินโครงการ  

จําแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย 

เป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
บริการ 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
เขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย" 

  40 25 80 90 10-11 พ.ย. 59 67,200 122,620 10,180 200,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน             8-9 ธ.ค. 59         

 ผลการดําเนินงาน   40 53 80 90  46,800 111,888 5,436 164,124 

 ยอดคงเหลือ           35,876 

1.12 โครงการประชุมพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อของบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปี 2561 

  45 30 80 90 27-29 ต.ค. 59 78,000 164,000 8,000 250,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน                       

 ผลการดําเนินงาน   45 56 80 90 27-29 ต.ค. 59 89,400 151,980 7,216 248,596 

 ยอดคงเหลือ           1,404 

1.13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่" 

  40 25 80 90 16-18 พ.ย. 59 38,400 154,000 7,600 200,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน            

 ผลการดําเนินงาน        31,200 154,500 4,451 190,151 

 ยอดคงเหลือ           9,849 
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ลํา 
ดับที่ 

หน่วยงาน-ชื่อโครงการ กลยุทธ์ 
ตัว 
ชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ
ความพึง
พอใจ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ
โครงการ
แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 

วัน/เดือน/ปี ที่
ดําเนินโครงการ  

จําแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย 

เป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
บริการ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.14 โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย   20 13 80 90 22-23 ธ.ค. 59 28,800 78,100 3,100 110,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน            

 ผลการดําเนินงาน   20 27 80 90 22-23 ธ.ค. 59 43,200 40,020 - 83,220 

 ยอดคงเหลือ           26,780 

1.15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา : เทคนิคการยกร่างคําขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” 

  50 33 80 90 16-17 มี.ค. 60 50,400 139,070 10,530 200,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน                       

 ผลการดําเนินงาน   50 52 80 90 16-17 มี.ค.60    192,880 

 ยอดคงเหลือ           7,120 
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ลํา 
ดับที่ 

หน่วยงาน-ชื่อโครงการ กลยุทธ์ 
ตัว 
ชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ
ความพึง
พอใจ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ
โครงการ
แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ดําเนิน
โครงการ  

จําแนกงบประมาณตามค่าใช้จ่าย 

เป้า 
หมาย 

ผู้รับ 
บริการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.16 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

  50 33 80 90 16-17 มี.ค. 60 18,000 49,800 2,200 70,000 

กรอกในกรณีที่ทีการปรับแผน            

 ผลการดําเนินงาน   50 52 80 90 16-17 มี.ค.60 7,800 57,217 5,479 70,496 

 ยอดคงเหลือ            
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ภาพกิจกรรมโครงการงบรายจ่ายอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ผู้บรหิารเข้าร่วมรับรางวัลขอบคุณ 
 
 
 
 
นักวิจัยผู้เข้าร่วมนําเสนอผลงานได้รับรางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการย่อยท่ี 6 โครงการแสดงนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 8” 

วันท่ี 7 - 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  อิมแพ็ค  เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี 
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โครงการ “การแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน Thailand Research Expo 2017” 
วันท่ี 23 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ  ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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โครงการ “การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ” 
กิจกรรมท่ี 3  การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
วันท่ี 22-23 มิถุนายน  พ.ศ. 2560 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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โครงการ “การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ” 
กิจกรรมการจัดการความรู้สู่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วันท่ี 3-4 เม.ย. 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย" 
วันท่ี 19-20 ธ.ค. 2560 

ณ โรงแรมบูติค ซิต้ีโฮเทล พัทยา จังหวัดชลบุรี 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS) เพ่ือเสนอของบประมาณประจําป"ี  

วันท่ี 26-28 ก.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : เทคนิคการยกร่าง
คําขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก”

วันท่ี 16-17 มี.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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โครงการจัดทําวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

โครงการจัดทําวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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2.4 ผลการดาํเนินงานโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
ประจําปี 2560 

งานบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักหน่ึงในสี่ด้านของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก มีนโยบายในการให้บริการวิชาการโดยการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยี 
เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 1 มหาวิทยาลัย 1 ชุมชน โดยได้กําหนดชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ คือ ชุมชน
เนินแสนสุข ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานสนับสนุนกํากับ
ติดตามการดําเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม ประจําปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดในการ
ดําเนินงาน ประกอบด้วย   

1) หลักการและเหตุผลของการจัดโครงการ   
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
3) ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
4) จํานวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานจากแต่ละคณะ  
5) ประวัติชุมชนเนินแสนสุข ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
6) โครงการบริการวิชาการภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ 2560     
7) ภาพกิจกรรม 
8) รายงานผลการประเมินความสําเร็จของงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก ปีงบประมาณ 2560     
 
1)  หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากงานบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักหน่ึงในสี่ด้านของสถาบันอุดมศึกษา งานบริการวิชาการ         
และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีนโยบายในการให้บริการวิชาการโดย
การเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยี เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 1 มหาวิทยาลัย 1 ชุมชน และ
สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป้าหมาย นอกจากน้ีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
ผลงานวิจัยและการเรียนการสอนเป็นเร่ืองสําคัญอีกเรื่องหน่ึง เพ่ือการนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการ
เผยแพร่งานวิจัยนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

เพ่ือให้การบริการวิชาการเกิดประโยชน์แก่สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงจัดทําโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม ประจําปีงบประมาณ 
2560 โดยให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามที่ได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนเป้าหมาย (ชุมชนเนินแสนสุขตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี) ได้แก่ 
การทําปุ๋ยหมักจากเปลือกสับปะรด และจากขลุยมะพร้าว การทําประมงพ้ืนบ้าน การขยายพันธ์ุปลา การดูแล
ระบบนํ้า  การควบคุมศัตรูพืช และแมลงที่มีประโยชน์และโทษกับพืช  การปรับแนวทางสู่เกษตรอินทรีย์ แปร
รูปผลิตผลในชุมชน  ออกแบบหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด ธนาคารขยะ  ขบวนการ



60 

คัดแยก และรีไซเคิล (RECYCLE)  ปรับภูมิทัศน์ (บ้านน่าอยู่) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และอายุวัฒนะ เที่ยว
สนุกสุขเพลิดเพลินบ้านเนินแสนสุข สุขอนามัย เป็นต้น 

ซึ่งในปีที่ผ่านมาจากท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการโดยมีทุกคณะดําเนินการ และชุมชน
ได้นําองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดอย่างเห็นได้ชัด เช่น โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนและการนํามูล
ไส้เดือนมาใช้ประโยชน์ส่งผลให้ชุมชนเนินแสนสุข สามารถผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนเพ่ือใช้ในการเกษตร มีปุ๋ย
หมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสําหรับการใช้ในครัวเรือน โครงการผลิตผักและผลไม้ปลอดภัย ชุมชนสามารถ
ผลิตพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษส่งจําหน่ายให้แก่ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นของบริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลด้ิง: J-Park) และอบรมการผลิตนํ้าผลไม้และนํ้าสมุนไพรพร้อมด่ืมที่ชุมชนสามารถนําไปปรับใช้ กับ
การนําวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาผลิตเป็นนํ้าพร้อมด่ืมได้ นอกจากน้ียังสามารถสร้างศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
“ศูนย์แมข่องแผ่นดิน”  และชุมชนยังได้จัดต้ังกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และอายุวัฒนะบ้านเนินแสนสขุ ซึ่ง
ได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือการพัฒนาชุมชนจนเกิดเป็นชุมชน
เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้น้ันจึงจําเป็นต้องดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดยความร่วมมือจากทุกคณะที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป              
 2)  วัตถุประสงค์การดําเนินงาน 

เพ่ือการพัฒนาชุมชนจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองโดยความร่วมมือจากทุกคณะที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3)  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 
 

ผลลัพธ ์
ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 
- ผู้เข้ารับบริการสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 80  
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 90  
ผลผลิต 
ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 
- จํานวนผู้เข้ารับบริการ  30 คน 
- จํานวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมดําเนินงาน 123 คน 
- จํานวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  50 คน 
- จํานวนชุมชนที่ดําเนินงานบริการวิชาการ 1 ชุมชน  
ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ ให้บริการ ร้อยละ 85.93  
ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา  ร้อยละ 85  
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,964,628 บาท  
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4)  จํานวนอาจารย์ที่มีส่วนรว่มในการดําเนินงานจากแต่ละคณะ 
 

 
 

5) ประวัติชุมชนเนินแสนสุข ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา 

                องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม ได้จัดต้ังขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 2515 (มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 
ตําบลหนองขาม) และได้ปรับสภาพเป็นสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และได้รับการ
ประกาศจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล จากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เดิมมี
สํานักงานอยู่ที่ ที่ว่าการอําเภอศรีราชา ต่อมาย้ายที่ทําการสํานักงานมาอยู่ที่ ที่ทําการกํานัน (สภาตําบล) หมู่ที่ 
7 ต. หนองขาม ในปี 2541 มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งหมู่ที่ 7 ออกเป็น 2 หมู่ โดยใช้ถนนศรีบุญ
เรือนเป็นแนวเขตในการแบ่งหมู่บ้าน ดังน้ี  หมู่ที่ 7 บ้านเนินแสนสุข หมู่ที่ 11 บ้านหนองเลง ปัจจุบันพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตําบลเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรี องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองขาม จึงมีพ้ืนที่ในการปกครอง 4 หมู่  คือ หมู่ที่ 6, 7, 8, และ 11 เท่าน้ัน 

 
 

คณะ จํานวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมของแต่ละคณะ 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ        19 คน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 12 คน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              4 คน 
คณะสัตวแพทยศาสตร์                            9 คน 
สถาบันเทคโนโลยีการบิน                          8 คน 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ      10 คน 
คณะศิลปศาสตร์                                    9 คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   14 คน 
คณะเทคโนโลยีสังคม                               26 คน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร          12 คน 

รวม 123 คน 
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พื้นที ่

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขามเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาเล็ก ๆ และภูเขา
กระจายอยู่ทั่วไป 

เขตพืน้ที ่

ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา และอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
ทิศใต้ ติดกับ ตําบลบ่อวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลสุรศักด์ิ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

อาชีพ 

ทําสวน / ทําไร่ 
 

สาธารณูปโภค 
พ้ืนที่ส่วนใหญใ่นเขต อบต. สาธาณูปโภค ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร โดยถนนส่วนใหญ่ยังเป็น

ลูกรัง ลาดยางเฉพาะ เส้นทางหลัก ๆ เท่าน้ัน ไฟฟ้า ประชาชนบางส่วนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ การประปามีแค่  2 
แห่งเท่าน้ัน ส่วนเร่ืองโทรศัพท์สาธารณะยังมีไม่เพียงพอ  
 

การเดินทาง 
การเดินทางเข้าสู่ตําบล (ระบุเส้นทาง ถนน ระยะทาง เดินทางไปยังตําบลด้วยเส้นทางใด) 

ตําบลหนองขาม อยู่ห่างจากอําเภอศรีราชาไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 11 กม. ตามเส้นทางศรี
ราชา – หนองค้อ (ทางหลวง 3241) โดยอยู่บริเวณ กม. ที ่11  
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ผลิตภัณฑ์ 
1. หัวผักกาดหวานกรอบ หัวผักกาดปรุงรส (หัวไชโป้ว)  เป็นลักษณะหัวผกักาดแช่อ่ิม ซึง่

สามารถใช้ในการประกอบอาหารได้เป็นอย่างดี 
2. ไม้กวาดไทย 
3. ดอกไม้เกลด็ปลา ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา 
4. การบูร ใช้ใส่ตู้เสื้อผ้า,รถ เพ่ือปรับกลิ่นอับ 
5. สมุนไพรสุขภาพและความงาม 
6. หัตถกรรมกระดาษ   กระดาษใยสับปะรด บรรจุภัณฑ์ทําจากกระดาษ 

สถานทีส่าํคัญ 
1. สํานักงาน อบต. หนองขาม  
2. วัดเนินแสนสุข หลวงพ่อบุญลือ อภิชาโต วัดเนินแสนสขุ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี                               
3. สนามบินหนองค้อ  กิจกรรมกระโดดร่ม 
4. อ่างเก็บนํ้าหนองค้อ  
5. กองทุนแมข่องแผ่นดิน สถานที่ฝึกอบรม สง่เสริมอาชีพชุมชนและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน                    
6. วัดโค้งดารา โรงเรียนโค้งดารา 
7. สถานีอนามัยบ้านโค้งดารา       

 
6) โครงการบริการวิชาการภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ 2560     
 

หน่วยงาน/คณะ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ   
 

โครงการย่อยที่ 1 การผลิตพืชและการเกษตรแบบ
อินทรีย์ด้วยระบบการรบัรองอย่างมีส่วนร่วม PGS 
ของเกษตรกรชุมชนบ้านเนนิแสนสุข ต.หนองค้อ  
อ.ศรีราชา  จ.ชลบรุี  
กิจกรรมย่อยที ่1 การจัดภูมิทศัน์เพ่ือการผลิตและ
จําหน่ายผลผลติผักและผลไมอิ้นทรีย์ด้วยระบบการ
รับรองอย่างมีส่วนร่วม PGS 
กิจกรรมย่อยที ่2 การผลิตพืชอินทรีย์ด้วยระบบการ
รับรองอย่างมีส่วนร่วม PGS เพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือนและจัดจําหน่ายในท้องถิ่น 
กิจกรรมย่อยที ่3 การผลิตเครื่องย่อยเศษพืชเพ่ือการ
ผลิตปุ๋ยหมักในชุมชน 
กิจกรรมย่อยที ่4 การผลิตทางการประมงที่ปลอดภัย
ด้วยระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม PGS เพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือนและจัดจําหน่ายในท้องถิ่น 
กิจกรรมย่อยที ่5 การบริการวิชาการทางการเกษตร
ที่ปลอดภัยตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที ่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
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หน่วยงาน/คณะ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

 

โครงการย่อยที่ 2  โครงการย่อยโครงการอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเชิง 
ปฏิบัติการใหแ้ก่ผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชน  

นายณฤพลวัทน์  โชติทุม 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โครงการย่อยที่ 3  โครงการบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชนเปา้หมาย 
กิจกรรมที ่1 บริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชนเนินแสนสุข  
กิจกรรมที ่2 บริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชนนาพุ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์
  

โครงการย่อยที่ 4 โครงการสัตว์เลี้ยงเนินแสนสขุ 
สุขภาพดี  
ครั้งที่ 1 การอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าและการ
ควบคุมประชากรและออกหน่วยในพ้ืนที่ 
บริการ ให้วัคซนีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
ครั้งที่ 2 การให้บริการผ่าตัดทําหมัน ณ โรงพยาบาล
สัตว์ มทร.ตะวันออก                   

อ.น.สพ.ดร. พรรษวุฒิ  สุดใจดี 

สถาบนัเทคโนโลยีการบนิ   
 

โครงการย่อยที่ 5  โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ
จัดการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์  
กิจกรรมที ่1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านเนินแสนสุขสถาบัน
เทคโนโลยีการบิน  
กิจกรรมที ่2  โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตของ
ชุมชนบ้านนาพุ   

นางนพอนันต์ เพียรมั่นคง 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร 

โครงการย่อยที่ 6  ชุมชนเขม้แข็งเนนิแสนสุข  
กิจกรรมย่อยที ่1 โครงการขยายพันธ์ุพืช  
กิจกรรมย่อยที ่2 โครงการขยายพันธ์ุกล้วยไม้  
กิจกรรมย่อยที ่3 การทําเช้ือไตรโคเดอร์มาและเช้ือบิว
เวอเรียเพ่ือกําจดัเช้ือราและหนอนในพืชผักและไม้ผล  
กิจกรรมย่อยที ่4 โครงการผลติปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุ
เหลือใช้ในชุมชน 
กิจกรรมย่อยที ่5 โครงการนําปุ๋ยมูลไส้เดือนมาใช้ใน
การปลูกผักแบบซับสเตรท         

ผศ.รัตนา  ไชยช่วย    
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หน่วยงาน/คณะ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
คณะเทคโนโลยีสังคม   โครงการย่อยที่ 7 โครงการวางแผนธุรกิจ มูลค่าเพิ่ม 

และสื่อการขายผลิตภัณฑ์   
กิจกรรมที ่1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การค้า  
ครั้งที่ 1 พัฒนาแผ่นพับเป็นภาษาอังกฤษ 
ครั้งที่ 2 พัฒนาแผ่นพับเป็นภาษากัมพูชา 
ครั้งที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการค้าโดยสื่อ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่
กิจกรรมที่ 2 โครงการ Story และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านเนินแสนสุข    
กิจกรรมที ่3 โครงการสร้างสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์เพ่ิม
ช่องทางการตลาดบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตน์
จรรย์ อาจไธสง 
นายทรงวุฒิ บุญส่ง   
 

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

โครงการย่อยที่ 8  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารธรุกิจชุมชน  
กิจกรรมย่อยที ่1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
บริหารคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
กิจกรรมย่อยที ่2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สื่อสารการตลาดเพ่ือชุมชน  

ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ  (นางสาวพณี
พรรณ วงค์เป็ง) 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
 

โครงการย่อยที่ 9 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ
การจัดการตนเองทางการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
กิจกรรมที ่1 ลงพ้ืนที่สนทนากลุ่มย่อย และจัดทํา
แผนการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการ และชุมชน บ้านเนินแสนสุข ตําบล
หนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
กิจกรรมที ่2 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
บ้านเนินแสนสขุ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  
กิจกรรมที ่3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่
ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชน
ห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมที ่4 โครงการอบรมภาษาจีนแก่ผู้ประกอบการ
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชนห้วยขวาง 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 
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หน่วยงาน/คณะ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

 

โครงการย่อยที่ 10 โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน  
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์และ 
Display ชุมชนแสลง จังหวัดจันทบุรี  
         ครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสํารวจ
ชุมชนเพ่ือพัฒนามูลค่าสินค้าอย่างย่ังยืน  
      ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และDisplay  ชุมชนแสลงจังหวัดจันทบุรี  
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ Displayชุมชนบ้าน 
เนินแสนสุขจังหวัดชลบุรี  

ผศ.สารดา  จารุพันธ์ 
ผศ.พรจิต   พีระพัฒนกุล 

สํานักงานวิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ  
 

โครงการย่อยที่ 11 โครงการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
กิจกรรมที ่1 โครงการ ราชมงคลตะวันออกร่วมใจ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมที ่2 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

งานพัฒนานักศึกษา   

 
 
 
 

 
      

 
 
 
 

 

ภาพกิจกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
Display ชุมชนบ้านเนินแสนสุขจังหวัดชลบุรี และบ้านแสลง  จังหวัดจันทบุรี 
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การพัฒนา
ศักยภาพชุมชน
เพื่อการจัดการ
ตนเองทางการ
ท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารคณุภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
และ การฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการการสื่อสารการตลาดเพ่ือชุมชน

บรรยาการศกิจกรรมขยายพันธุ์พืช  
กิจกรรมขยายพันธุ์กล้วยไม้  
กิจกรรม การทําเชื้อไตรโคเดอร์มาและเชือ้บิวเวอเรยีเพือ่ 
กําจัดเชื้อราและหนอนในพชืผักและไม้ผล  
กิจกรรม โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวสัดุเหลือใช้ในชมุชน 
และ กิจกรรมนําปุ๋ยมูลไสเ้ดือนมาใชใ้นการปลูกผักแบบซับสเตรท    
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กิจกรรมการอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนขับา้และการควบคุมประชากรและออกหน่วยในพืน้ที่บริการ ให้
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับา้  การให้บรกิารผ่าตัดทําหมัน ณ โรงพยาบาลสัตว์ มทร.ตะวันออก 
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8) รายงานผลการประเมินความสําเร็จของงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ 2560   
   

สรุปผลความสําเร็จตัวชี้วัดกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจําปีงบประมาณ 2560 
พันธกิจ : บริการวิชาการแก่สังคมโดยนําความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ใหบ้ริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป้าหมาย  
เป้าประสงค์ : เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งด้วยภูมิปัญญาและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง  
ตัวชี้วัดเปา้ประสงค์ : จํานวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งและดําเนินการตามอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืน 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุระบุแนวทาง

พัฒนาปรับปรงุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ 1. 
บริการวิชาการ
ตอบสนองตาม
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

   
 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
วิชาการ 
 

ร้อยละ  
85 คน 

 
 
 

(สรุปรายละเอียดจากการดําเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับ และ
ผลกระทบจากการดําเนินงาน รายวิชาหรืองานวิจัยที่บูรณาการ 
พร้อมทั้งระบุชุมชนจํานวนนักเรียนและอาจารย์)........... 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ดําเนินงานบริการ
วิชาการ โดยระบุเขตพื้นที่เป้าหมาย และดําเนินการให้บริการวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในแต่ละศาสตร์จาก
ทุกคณะ ดําเนินงานแก่ชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
โดยเริ่มดําเนินงานตั้งแต่ปี 2558 พัฒนาชุมชนจนสามารถจดทะเบียน
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
อายุวัฒนะบ้านเนินแสนสุข” มีผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างชัดเจน เช่น ผัก
ปลอดอินทรีย์ชุมชนบ้านเนินแสนสุข มฐีานเรียนรู้ 4 ฐาน 1. ฐานขยะ
ให้เป็นทอง 2. ผักสวนครัวรั้วกินได้ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุระบุ

แนวทางพฒันาปรับปรุง บรรล ุ ไม่บรรล ุ
   3. เกษตรทฤษฎีใหม่ 4. แปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปสิขริน 

จําหน่ายในตลาดนัดชุมชน  และห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน และ
กิจกรรมออกร้านกับทางหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และ
จังหวัด  นอกจากนี้ชุมชนยังมีสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมธนาคารขยะ การจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์แปรรูป ทํา
ให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ ร้อยละ 90 

   

 ร้อยละความรู้ความ
เข้าใจที่เพิ่มขึ้นของ
ผู้รับบริการวิชาการ 

ร้อยละ 80 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดําเนินงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย  อยู่ในระดับ ร้อยละ 90  

 
 

 

  

กลยุทธ์ 2. พัฒนา
ชุมชนเป้าหมาย
อย่างยั่งยืน โดย
เน้นการเกษตร
และ โลจสิติกส์ 

จํานวนชุมชนที่
ได้รับการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชน
เป้าหมาย 
 

จํานวน
ชุมชน  1  
ชุมชน 

1. ชุมชนบ้านเนินแสนสขุ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี (วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และอายุวัฒนะบ้าน
เนินแสนสุข) 
2. ชุมชนบ้านแสลง ตําบลแสลง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
(สิขรินวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรงบ้านแสลง) 

   

กลยุทธ์ 3. พัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็น
ศูนย์กลางการ
บริการวิชาการ
และส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ
และส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80    
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน 
ผลการประเมิน กรณีไม่บรรลุระบุ

แนวทางพฒันาปรับปรุง บรรล ุ ไม่บรรล ุ
 ร้อยละของ

ผู้รับบริการวิชาการ
ที่นําความรู้ไปใช้
ประโยชน์หรือ
ขยายผลต่อได้ 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 70 
 

   

กลยุทธ์ 4. 
การบูรณาการ
องค์ความรู้สู่
บริการวิชาการ
ชุมชนในภูมิภาค
อาเซียน 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ
ภูมิภาคอาเซียน 

ร้อยละ 65 
 

- 
 

  เนื่องจากระเบียบยังไม่
รองรับหรือสนับสนุนการ
ดําเนินงานกับ
ต่างประเทศ หน่วยงาน
ควรสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและดําเนินงาน
ร่วมกันภายใต้ความ
ร่วมมือนั้น 

 ร้อยละของ
ผู้รับบริการวิชาการ
ที่นําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในพื้นที่
ภูมิภาคอาเซียน  

ร้อยละ 30 
 

-   
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ผลสําเร็จของการดําเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 

ชุมชนบ้านเนนิแสนสุข -    ชุมชนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดชลบุรี  
- จดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชมุชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และอายุวัฒนะ

บ้านเนนิแสนสุข” 
- ชนะเลิศการประกวดผลไม้ ในงานเกษตรแห่งชาติ 2560 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
- มีกิจกรรมชุมชน การทํากระดาษจากใยสับปะรด ดอกไม้เกล็ดปลา ตุ๊กตา

การบูร จักสานจากทางมะพร้าวและใบมะพร้าว  
- มีตลาดรองรับผักจากชุมชนอย่างชัดเจน ตลาดนัดชุมชน และศูนย์ส่งเสริม

วัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง: J-Park  
- มีฐานการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือการพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนท่องเที่ยวในอนาคต

ต่อไป คือ  
ฐานแปรรปู (ชิมไอศกรีมมะพร้าวอ่อน เรียนรู้งานจักสานจากทางมะพร้าว  
และใบมะพร้าว ฝึกทํากระดาษจากใยสับปะรด ) 
ฐานเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เรียนรู้วิธีการทํา
ปุ๋ยหมัก การเพาะเลี้ยงเพ่ือยังชีพและสร้างรายได้ ฝึกทํานํ้าหมักจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง) 
ฐานเปลี่ยนขยะให้เป็นทอง (เรียนรู้วิธีเก็บและการแยกขยะ และวิธีการนําขยะ
มารีไซเคิลเป็นของมีค่า) 
ฐานผักสวนครัวรั้วกินได้  (เช็คอินชิมนํ้าพริกรสเด็ด อาหารพ้ืนบ้าน ผักริมรั่ว
อาหารเพ่ือสุขภาพและอายุวัฒนะ) 
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2.4  สรุปยอดสนับสนุนเงินรางวัลของกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  
ประจําปี 2560 
 
ที่ รายการ จํานวนผลงาน จํานวนเงิน (บาท) 
1 ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ISI 1            18,000  
2 ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ Q1 3            54,000  
3 ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ Q2 1            18,000  
4 ตีพิมพ์วารสาร TCI 1 35          210,000  
5 ตีพิมพ์วารสาร TCI 2 14            70,000  
6 ตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 21            63,000  
7 อนุสิทธิบัตร 1             3,000  
8 ตีพิมพ์สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 32            64,000  
9 นําเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติต่างประเทศ 4          120,000  
10 นําเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายในประเทศ 1            10,500  
11 ค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ Q2 1        27,211.83  
12 สนับสนุนงบวิจัยร่วมกับ สกว. (2 โครงการ) 2          284,000  

ยอดรวมทั้งสิน้      941,711.83  
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2.5  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจําปีงบประมาณ 2560 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ประจําปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ 
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน 24 ผลงาน และได้รับรางวัลทั้งสิ้น จํานวน  8  ผลงานวิจัย ดังน้ี 
 
กลุ่มเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ 
ประเภทรางวัล ผลงานวิจัยเรือ่ง คณะผู้วิจัย 

ระดับดี ไขรหัสเดนไดรติคเซลล์ของไกด้่วยการ
วิเคราะห์ไมโครอะเรย์เพ่ือการพัฒนา
วัคซีนยุคหน้า 

น.สพ.ดร.กาจ  โชคชัยอุสาหะ   
ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช          
Associate Professor  Denis Puthier   
Dr.Cathy  Nguyen 
 

ระดับชมเชย 1. การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพนํ้า
ในบ่อเลี้ยงปลากะพงขาวเชิงหนาแน่นสูง
ภายใต้แผนงานวิจัย การวิจัยพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตของการเลี้ยงปลากะพงขาวเชิง
อุตสาหกรรม 

ผศ.ประหยัด  กองสุข    
ดร.ทวีศิลป์  พืชพิสุทธ์ิ   
ผศ.มนัส  คงศกัด์ิ     
ดร.ธวัช  วิรัตติพงศ์  
นางสาวปฐมาภรณ์  ทลิารักษ ์
 

 2. การลดการสูญเสียคณุภาพของ
ข้าวเปลือก ระหว่างการเก็บรักษา 

ผศ.ดร.ใจทิพย์  วานิชชัง   
ผศ.ดร.ผดุงศักด์ิ วานิชชัง             
นางเพียงขวัญ  เครือภู่ 
 

 3. การเปรียบเทียบการแสดงออกของ
จีโนมระหว่างเซลล์ไข่ที่เจรญิภายนอกและ
ภายในร่างกายในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วย
การวิเคราะห์อภิมานระหว่างชนิดสัตว์ 

สพ.ญ.ดร.ธนิดา  สน่ันเมือง 
น.สพ.ดร.กาจ  โชคชัยอุสาหะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับด ี: กลุ่มเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยชีีวภาพ 

ระดับชมเชย : กลุ่มเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีชวีภาพ 
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กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

ประเภทรางวัล ผลงานวิจัยเรือ่ง คณะผู้วิจัย 
ระดับชมเชย 1. ความคิดเหน็ของประชาชนต่อการ

ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ  อําเภอ    
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

นางวรฤทัย  ช่ังเย็น   
ดร.ภทรพร  ยุทธาภรณ์พินิจ                
ผศ.รุ่งโรจน์  ไพศาลสมบัติรัตน์ 
ผศ.พิรพัฒน์  เพียรมั่นคง  
นางสาวสุภาภรณ์ บุญเจริญ 

 2. การประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ครัวเรือน กรณีศึกษา : บ้านหนองกก ตําบล
ทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

นางณชภัทร  พิชญมหุตม์    
นางสาวอัมภิณี  ลาภสมบูรณดี์ 

 3. การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

นายกําพล  ดวงพรประเสริฐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชมเชย : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 
ประเภทรางวัล ผลงานวิจัยเรือ่ง คณะผู้วิจัย 
ระดับชมเชย การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของเล่น

สนาม:กรณีศึกษาเด็กออทิสติก 
ผศ.ย่ิงยง  รุ่งฟ้า   
ผศ.พรชัย  อัจฉริยเมธากร 
นายวิทยาภรณ์  จรัสด้วง 
นายชุมสิทธ์ิ  โรจน์สกุลพานิช 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับชมเชย : กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ระดับชมเชย : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์
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2.6  ผลงานการขออนุสทิธิบัตร/สิทธิบัตร/ลขิสทิธิ์    
 

สรุปการขอยื่นอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ปี 2557 – 2560) 
 

ปี 
งบประมาณ 

เลขที่คําขอ ประเภทการ
ยื่น 

ชื่อผลงาน ชื่อผู้ยื่น ปีที่ยื่น ปีที่ออกใบรับรองการยื่นจด 

2557 1403000677 อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตน้ําตาล
เงาะ 

นางกรรณิการ์  เจรญิสุข 
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ วิทยา
เขตจันทบุรี) 
 

30 มิ.ย. 
2557 

30 พ.ย.2558 
หมดอายุ 17 มิ.ย.2563 
 

2558 1603000325 อนุสิทธิบัตร แป้งฝุ่นที่มแีป้ง
เท้ายายม่อมเป็น
ส่วนประกอบ 

น.ส.พิรดา  สุดประเสริฐ  
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาเขตบางพระ) 
 

4 ธ.ค.2558 9 พ.ย. 2559 
หมดอายุ 3 ธ.ค.2564 

 

 
 
 

1503000688 อนุสิทธิบัตร ไซโลน็อกดาวน์ ผศ.ดร.ใจทิพย์  วานิชชัง 
(คณะเกษตรศาสตร์ฯ) 
(อาจารย์เกษียณราชการ เดือน ต.ค. 
59 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ) 
 

30 เม.ย.
2558 

9 ต.ค. 2559 
หมดอายุ 29 เม.ย.2564 

 

2560 1703001928 อนุสิทธิบัตร แป้งฝุ่นสีที่มแีป้งยายม่
อมและสารสกัดจาก
ขมิ้นชันเป็น
ส่วนประกอบ 

น.ส.พิรดา  สุดประเสริฐ  
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาเขตบางพระ) 

24 ส.ค. 
2560 

อยู่ระหว่างการรอ 
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88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

2.7 สรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจัย ประจาํปี 2560   
  

คณะ/สถาบัน 
จํานวน
อาจารย์
ประจํา 

จํานวน
ผลงาน
วิชาการ 

ค่าถ่วงน้ําหนัก 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1. เกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

61.50 20 3 - 3 10 4 

2. เทคโนโลยีสังคม 
    - สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
    - สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

56 
15 
41 

19 
17 
2 

3 
2 
1 

12 
11 
1 

3 
3 
- 

1 
1 
- 

- 
- 
- 

3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร 

86 24 12 2 - 9 1 

4. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    - สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
    - สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

105 
47 
58 

19 
12 
7 

12 
11 
1 

6 
1 
5 

1 
- 
1 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

43.5 14 4 - 9 1 - 

6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71 17 4 7 1 5 - 
7. วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

91.5 18 6 9 - 2 1 

8. ศิลปศาสตร์ 48.5 8 6 - 2 - - 
9. สัตวแพทยศาสตร์ 
    - สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
    - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

30 
5 
25 

23 
8 
15 

2 
2 
- 

17 
5 
12 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

4 
1 
3 

10. สถาบันเทคโนโลยีการบิน 7 5 4 - - 1 - 
รวม 600 167 56 53 19 29 10 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดนับรวมที่ลาศึกษาต่อ 
จํานวน 61.50 คน 

   

 
 
 
 
 
 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ปท่ี
ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้าํหนัก 0.20) 

1. ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธ์ุด้วย
สารละลายจิบเบอเรลรินท่ีมีต่อการงอก
ของเมล็ดแตงไทยภายใต้สภาพ
ความเครียดเกลือ 

พรทิพย์  พรสุริยา 
ปราโมทย์  พรสุริยา  
พิสุทธ์ิ  สังข์ขาว 

รายงานสืบเนื่องการประชุมทาง
วิชาการเมล็ดพันธ์ุพืชแห่งชาติ คร้ังท่ี 
14 

30 พ.ค.- มิ.ย. 
2560 

2. ประสิทธิภาพของสารเคมี และสาร
ปฏิชีวนะในการควบคุมโรคแคงเกอร์ใน
มะนาว 
 

สุภาภรณ์ เอ่ียมเข่ง 
สุวิมล เว้ยยือกู่ 

การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ คร้ังท่ี 13 “ปฏิรูปอารักขา
พืชไทย สู่ประเทศไทย 4.0 เพ่ือ
ความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืน” 

21-23 พ.ค. 
25600 

3. ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธ์ุด้วย
สารละลายจิบเบอเรลรินท่ีมีต่อการงอก
ของเมล็ดแตงไทยภายใต้สภาพ
ความเครียดเกลือ 

พรทิพย์ พรสุริยา 
ปราโมทย์ พรสุริยา 
พิสุทธ์ิ สังข์ขาว 

รายงานสืบเนื่องการประชุมทา
วิชาการเมล็ดพันธ์ุพืชแห่งชาติ คร้ังท่ี 
14 

30 พ.ค.-2 มิ.ย. 
2560 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (ค่าน้าํหนัก 0.60) 

1.  Comparison of Sweet Melon 
(Cucumismelo L. var. makuwa 
Makino) Varieties and Their Hybrids 

Pramote Pornsuriya, 
Pornthip Pornsuriya, 
Patiyut Kwan-on 

The 8thRajamangala University of 
Technology International 
Conference (8th RMUTIC) 

2560 

2. ผลผลิตและความดีเด่นของลูกผสม
ระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป 

พรทิพย์ พรสุริยา  
ปราโมทย์ พรสุริยา  
อภิสิทธ์ิ ชิตวณิช 
ธนาวัฒน์ เยมอ 

ว. วิทย์. กษ. 2560 

3. สมรรถนะการรวมตัวของสายพันธ์ุ
แตงไทยจากการผสมระหว่างสายพันธ์ุกับ
พันธ์ุทดสอบ 
 

ปราโมทย์ พรสุริยา  
พรทิพย์ พรสุริยา  
อภิสิทธ์ิ ชิตวณิช 
ธนาวัฒน์ เยมอ  

ว. วิทย์. กษ. 2560 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ปท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (ค่าน้ําหนัก 0.80) 

1. ความแตกต่างทางพันธุกรรมของสาย
พันธ์ุถ่ัวฝักยาวท่ีคัดเลือกจากพันธ์ุพ้ืนเมือง 

ปราโมทย์ พรสุริยา 
พรทิพย์ พรสุริยา 
ทรงศักด์ิ จันทร์อุดม 
วณาลี ศักด์ิสุริยผดุง 
ภาณุ เอ่ียมต่อม 

วารสารพืชศาสตร์สงขลา
นครินทร์ปีท่ี4 ฉบับท่ี3 
(กรกฎาคม-กันยายน): 13-18, 
2560 

ก.ค.-ก.ย. 2560 

2. การแสดงออกของสายพันธ์ุแตงไทย
และพันธ์ุสวีทเมล่อนในหลาย
สภาพแวดล้อม 

พรทิพย์ พรสุริยา  
ปราโมทย์ พรสุริยา 
อนุชา จุลกะเสวี  
ทรงศักด์ิ จันทร์อุดม  
นิตยา เรืองยุวนนท์ 

วารสารพืชศาสตร์สงขลา
นครินทร์ปีท่ี4 ฉบับท่ี3 
(กรกฎาคม-กันยายน): 19-28, 
2560 

ก.ค.-ก.ย.2560 

3. ความดีเด่นของลูกผสมในลักษณะผล
และผลผลิตของสวีทเมล่อน 

ปราโมทย์ พรสุริยา 
พรทิพย์ พรสุริยา 
ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน 

แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ  
1: 873-879 

25-26 ม.ค. 
2560 

4. การจัดจําแนกเชื้อรา 
Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอน
แทรคโนสในกล้วยไม้สกุลรองเท้า 

สุภาภรณ์ เอ่ียมเข่ง  
ภูษณิศา เชษฐาพงศ์ 

แก่นเกษตร 44 (พิเศษ 1): 
1417-1423. 
 

25-26 ม.ค. 
2560 

5. ผลของสารเคมีและสารชีวภาพต่อการ
เกิดโรคโคนเน่าและการงอกของแก่น
ตะวัน 

รัตติกาล เสนน้อย 
รัตนจิรา รัตนประเสริฐ 
ณัฐหทัย แซ่ย่าง 

แก่นเกษตร 45 (พิเศษ 1): 
1039-1044 
 

25-26 ม.ค. 
2560 

6. ผลของน้ําสารสกัดชีวภาพจากพืชต่อ
การคลายการพักตัวของเมล็ดพันธ์ุ
ผักกาดหอม 

รัตนากร กฤษณชาญดี แก่นเกษตร 45 (พิเศษ 1): 
1283-1288 

25-26 ม.ค. 
2560 

7. การจําแนกเชื้อราสาเหตุโรคพืชในเมล็ด
พันธ์ุข้าวไร่ในภาคใต้และภาคเหนือ 

รัตนากร กฤษณชาญดี แก่นเกษตร 45 (พิเศษ 1): 
1424-1429 

25-26 ม.ค. 
2560 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ปท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

8. การทดสอบพันธ์ุข้าวโพดข้าวเหนียวใน
การปลูกแบบอินทรีย์ 

พรทิพย์  พรสุริยา 
ปราโมทย์  พรสุริยา  
จินตนา มุงคุณโคตร 

แก่นเกษตร 45 (พิเศษ 1)ซ 
1253-1258 

25-26 ม.ค. 
2560 

9. ศักยภาพการให้ผลผลิตองค์ประกอบ
ผลผลิตและสหสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ผลผลิตกับผลผลิตของมันเทศ 5 พันธ์ุ 
 

รัตนจิรา รัตนประเสริฐ 
รัตติกาล เสนน้อย  
กนกวรรณ ใจแม่น 
ณัชชา แม่นศรี 
สุพัชชา ชัยทอง 

แก่นเกษตร 45 (พิเศษ 1):  
977-984. 
 

2560 

10. Effects of Arachidonic Acid 
Supplementation in Maternal Diet 
on  Low-salinity Tolerance of  
Newly Hatched Larvae of Giant 
Freshwater Prawns (Macrobrachium 
rosenbergii  De Man) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์พิมพ์  
กังพานิช 

International Journal of 
Agricultural Technology   
Vol.13 No.1 pp.59-72 ref.26 
 

2017 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556 (ค่าน้ําหนกั 1.00) 

1. Performance of packed bed 
column using Chara aculeolata 
biomass for removal of Pb and Cd 
ions from wastewater 

Najjapak Sooksawat 
Metha Meetam  
Maleeya Kruatrachue 
Prayad Pokethitiyook 
Duangrat Inthorn   

JOURNAL OF 
ENVIRONMENTAL SCIENCE 
AND HEALTH, PART A 
2017, VOL. 0, NO. 0, 1–8 

02 March 2017 

2. Eating quality evaluation of Khao 
Dawk Mali 105 rice using 
nearinfrared spectroscopy 

Pornarree Siriphollakul, 
Kazuhiro Nakano 
Sirichai Kanlayanarat  
Shintaroh Ohashi 
Ryosuke Sakai 
Ronnarit Rittiron 
Phonkrit Maniwara 

LWT - Food Science and 
Technology 79 (2017) 70-
77 

9 January 2017 
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คณะเทคโนโลยีสังคม 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดนับรวมท่ีลาศึกษาต่อ จํานวน 41 คน 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ป  
ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร ่

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.20) 
1.  การปรับตัวและการจัดการทางวัฒนธรรม
ชุมชนรอบวัด เพ่ือการดํารงอยู่ของวัฒนธรรม
ไทย 

นางชญาดา  ร่วมโพธ์ิรี การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มศว.วิจัย คร้ังท่ี 10 ณ อาคาร
นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

20-21 ก.ค. 2560 

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ     
(ค่าน้ําหนัก 0.40) 
1. ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความสําเร็จของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในจังหวัดตราด 

น.ส.รุ่งรัศมี  ดีปราศัย Business Administration 
National & International 
Conference : The 1 st 
Business Administration 
International Conference 
“Research for Business 
Innovation and 
Advancement” 

19 ธ.ค. 2560 

 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ปท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

3. Histological and Biochemical 
Traits of Chilling-injured Pulp 
Tissues as Affected by Cold Storage 
of Mango Fruit 

WilawanKumpoun, Takashi 
Nishizawa, 
YoshieMotomura, 
TanidchayaPuthmee and 
Toshiyuki Aikawa 

HORTSCIENCE 52 
(10):1380–1384. 2017. doi: 
10.21273/HORTSCI11928-
17 

August 2017 

4. Does the thickness of net tissues 
affect the water-proofing ability of 
musk melon (Cucumismelo L.) 
fruit? 

T. Nishizawa, T. Puthmee, 
R. Kawamata, T. Aikawa 
and Y. Motomura 

ActaHortic. 1179. ISHS 
2017. DOI 
10.17660/ActaHortic.2017.
1179.9 Proc. III Southeast 
Asia Symp. on Quality 
Management in 
Postharvest Systems Eds.: 
A.L. 

2017 
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สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดนับรวมท่ีลาศึกษาต่อ จํานวน 15 คน 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ป  
ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร ่

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ําหนัก 0.20) 
1.  ระบบจัดการข้อมูลการรับบริจาคอวัยวะ
และการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นออนไลน์ 
โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

นายณรงค์ฤทธ์ิ  วังคีรี ระชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 ณ 
รร.เคพี แกรนด์ จันทบุรี 

2-4 ม.ค.2560 

2.  A Simple Text Region Detection in 
Document Images using Classification-
based Techniques 

นายคณภร  ควรรติกุล IEE 4th Intl.Conference on 
soft Computing & Machine 
Intelligence (ISCMI 2017) 

2017 

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ     
(ค่าน้ําหนัก 0.40) 
1.  อาหารชองแนวทางสู่การตลาดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  

เจตน์จรรย์ อาจไธสง 
สาคร บัวบาน 
ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์  
ธวัช พงษ์ตระกูล 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
คร้ังท่ี 10 มทร.ตะวันออก  
(น.341-343)  

2560 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตําบลแม่แฝก อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558-2560  

พิมพ์ชนก สังข์แก้ว  
นารินจง วงศ์อุต 
เบญจวรรณ จันทร์แก้ว 

การประชุมวิชาการ ประจําปี 
2560 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ (น.196) 

2560 

3. ความพร้อมของผู้ประกอบการส่งออกผลไม้
สดและแปรรูปในการใช้สิทธิประโยชน์ทาง
การค้าตามกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน 

ธนพงษ์ ร่วมสุข 
พูลศิริ ประคองภักด์ิ 
นลินี ชนะมูล 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
คร้ังท่ี 10 มทร.ตะวันออก  
(น. 419-428)  

2560 

4. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยด้วยโลจิสติกส์
เพ่ือการขนส่งสินค้า  

พัชราวไล แก้วปลั่ง 
นุกุล ชูแก้ว 
สุจิตตา หงส์ทอง 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
คร้ังท่ี 10 มทร.ตะวันออก  
(น. 381-386)  

2560 

5. การเพ่ิมศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์
กล้วยไข่ไทย : กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

นุกุล ชูแก้ว 
พัชราวไล แก้วปลั่ง 
สุจิตตา หงส์ทอง 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
คร้ังท่ี 10 มทร.ตะวันออก  
(น. 387-402)  

2560 

6. ระบบแจ้งเตือนการเข้าร่วมกิจกรรม และ
การเข้าเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1  

ทรงวุฒิ บุญส่ง 
สมมาตร พรหมพุฒ 
กฤษฎา ตุลารักษณ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
พิบูลสงครามวิจยัคร้ังท่ี 3 
(น.230-237) 

2560 

7. The house bookkeeping Conceptual 
Framework for Supporting Adaptability 
by using Three Dimensions Layering. 

Meennapa Rukhiran  
Paniti Netinant 

The 2nd International 
Conference on Data, 
Internet & Education 
Technologies 2017 
 
 
 

1-2 เม.ย. 2560 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร ่

8. การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง 

มีนนภา รักษ์หิรัญ 
พงช์ศนัญ ชาญชยัชินวรฒ์ 
ศรีวารี สุจริตชัย 
อธิคม พฤกษ์ศศิธร 

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 
รร.เคพี แกรนด์ จันทบุรี อ.เมือง 
จ.จันทบุรี 

2-4 พ.ค. 2560 

9. Supporting the Design of Knowledge 
Management System (KMS) for 
RMUTTO. 

Meennapa Rukhiran  
Manassanan 
Bunplanwong 
Songwoot Bunsong 
Sommart  Promput 

The 8th International 
Conference of Rajamangala 
University of Technology. 
หน่วยงาน : RMUTCon 

7-9 ส.ค. 2560 

10. The Concept Design of House 
Bookkeeping Software using Aspect 
Oriented Approach  

Meennapa Rukhiran  
Paniti Netinant 

International Conference 
on Information Technology 
หน่วยงาน : ICIT published 
by ACM 

27-29 ธ.ค. 2560 

11. An Aspect Oriented Approach for 
supporting House Bookkeeping 
Software Design. 

Meennapa Rukhiran  
Paniti Netinant 

International Conference 
on Software and e-Business 
(ICSEB 2017) หน่วยงาน: ICPS 
published by ACM 

28-30 ธ.ค. 2560 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (ค่าน้ําหนัก 0.60) 
1. บริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการ
หลวงบวกเต๋ย จํากัด 

พิมพ์ชนก สังข์แก้ว  
นารินจง วงศ์อุต 
เบญจวรรณ จันทร์แก้ว 

วารสารราชภัฎเพชรบูรณ์สาร 
19 (1) (น.1-36) 

2560 

2. สถานะทางการเงินและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ ของสมาชิกสหกรณ์โครงการหลวงแม่โถ 
จํากัด 

พิมพ์ชนก สังข์แก้ว  
เบญจวรรณ จันทร์แก้ว 
นารินจง วงศ์อุต 

วารสารศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 (1)  
(น.97-104) 

2560 

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้พลังงาน
ทางเลือกของชาวสวน 

นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ ์ วารสารสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก (น.98-106) ปี
ท่ี 7 ฉบับท่ี 2 

ก.ค. – ธ.ค. 2560 

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  
(ค่าน้ําหนัก 0.80) 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
(The Development of Information 
System of Cooperative Education) 

นางมนัสนันทน์  บุญปาลวงศ ์ วารสารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี ปีท่ี7 ฉบับท่ี 2 

มิ.ย.ธ.ค. 2560 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดนับรวมท่ีลาศึกษาต่อ จํานวน 86 คน 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร ่

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
1. การชดเชยแรงดันด้านโหลดสําหรับ
ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ 

วุฒิไกร จันทร์ขามเรียนกฤษณ์
ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ 

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 
(EENET2017) (น.164-167) 

2-4 พ.ค.60 

2. การเปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศระหว่างวิธีการ
ติดต้ังชุดพ่นหมอกและคลูลิ่งแพดให้กับชุด
คอนเดนเซอร์ 

ชญาดา ร่วมโพธ์ิรี 
มลฤดี วัฒนอังคาร 
ยุบุญ พฤหัสไพลิน 
พันธ์ุเดช นนท์แสงโรจน์ 

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 
(EENET2017) (น.875-878) 

2-4 พ.ค.60 

3. การปรับตัวและการจัดการทาง
วัฒนธรรมชุมชนรอบวัด เพ่ือการดํารงอยู่
ของวัฒนธรรมไทย 

ชญาดา ร่วมโพธ์ิรี 
มลฤดี วัฒนอังคาร 
ยุบุญ พฤหัสไพลิน 
พันธ์ุเดช นนท์แสงโรจน์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มศว. วิจัยคร้ังท่ี 10 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

20-21 ก.ค. 60 

4.  การออกแบบและสร้างเคร่ืองเก็บใบไม้
พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 

ไกรสร  รวยป้อม 
บุญฤทธิ์  บัวระบัติ 
ชาญณรงค์  ชูสุย 

การประชุมวิชการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี คร้ังท่ี 11 (น.359-
366) 

19-20 ธ.ค. 60 

5. เคร่ืองอัดปุ๋ยเม็ดจากทางใบปาล์ม
สําหรับเกษตรกรรายย่อย 

อัคฆพงศ์  สถาวรินทุ 
ร้อยทิศ ญาติเจริญ 
สุรพงษ์  โซ่ทอง 

การประชุมวิชการระดับชาติวิจัย
รําไพพรรณี คร้ังท่ี 11 (น.395-
402) 

19-20 ธ.ค. 60 

6. ผลของการใช้สารซิลิกาเจลและวิธีการ
บรรจุแบบสูญญากาศต่อคุณภาพของขนม
จาก 

บุณฑริกา  สุมะนา 
วรรณศิริ  หิรัญเกิด 
รุ่งโรจน์  ตับกลาง 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติพะเยาวิจัย คร้ังท่ี 6 
พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา  
(น.659-671) 

2560 

7. การปรับตัวและการจัดการทาง
วัฒนธรรมชุมชนรอบวัดเพ่ือการดํารงอยู่
ของวัฒนธรรมไทย 

ชญาดา ร่วมโพธ์ิรี 
มลฤดี วัฒนอังกูร 
ยุบุญ  พฤหัสไพลิน 
พันธ์ุเดช นนท์แสงโรจน์ 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ มศว. วิจัยคร้ังท่ี 10  

20-21 ก.ค.2560 

8. การออกแบบและพัฒนาผ้าบาติกด้วย
เทคนิคการกระจายหน้าท่ีทางคุณภาพ 
(QFD) 

รุ่งอรุณ พินิจกลาง 
ทิพย์สุดา  ชมกลาง 
วัชนะชัย  จูมผา 
ศราวุธ  จันทร์กลาง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วิชาการ คร้ังท่ี 1  สุรินทร์:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
(น. B462-B475) 

25-26 ธ.ค. 2560 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ 

9.  การปรับปรุงอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าใน
การลดของเสียสําหรับโรงงานผลติน้ําผลไม้
กระป๋อง  

สุธาสินี เชื้อแก้ว 
องค์พัฑรา กาญจนสาลักษณ ์
พัชราวไล  แก้วปลั่ง 
นุกุล ชูแก้ว 
วัชนะชัย จูมผา 

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ คร้ังท่ี 44 (น.1258-
1271). อุบลราชธานี : 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

19-20 ต.ค. 2560 

10. การเพ่ิมผลิตภาพการประกอบเบาะรถ
กระบะด้วยหลักการลีน 

องค์พัฑรา กาญจนสาลักษณ ์
นุกุล ชูแก้ว 
พัชราวไล  แก้วปลั่ง 
เจตน์จรรย์  อาจไธสง 
วัชนะชัย จูมผา 

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ คร้ังท่ี 44 (น. 938-
950). อุบลราชธานี : 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

19-20 ต.ค. 2560 

11. แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ผลไม้ไทย กรณีศึกษาทุเรียนจังหวัด
จันทบุรี 

จิรวัฒน์  ณ พัทลุง 
ย่ิงยศ  ทิพย์ศรีราช 
พันธ์ุเดช นนท์แสงโรจน์ 

การประชุมวิชาการราชมงคล
ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการ คร้ังท่ี 2 (น.302-308). 
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

7-8 ธ.ค. 2560 

12. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
สินค้าคงคลัง กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่ง
หนึ่งในจังหวัดจันทบุรี 

สิริวรรณ  ด้วงพลู 
สมมารถ  ศรีประเทือง 

การประชุมวิชาการราชมงคล
ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการ คร้ังท่ี 2 (น.302-308). 
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

7-8 ธ.ค. 2560 

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ     
(ค่าน้ําหนัก 0.40) 
1. The effect of temperature and 
time during deodorization on the 
quality of used plam oil. Proc. 

Aksorn, N. and Srikalong, p. The 19th Food Innovation 
Asia conference 2017 (FIAC 
2017) 

15-17 June 2017 

2.  Effect of Shelf life on 
Germination Percentage and Some 
Nutritional Value of Germinated 
Native Black Rice 

ผศ.นฤมล  มงคลธนวัฒน์ 5th International 
Conference on Chemical, 
Agricultural, Biological and 
Environmental Science 
(CAFES-17) ท่ี Kyoto 

18-19 April 2017 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
(ค่าน้ําหนัก 0.80) 
1.  ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของพ่อ
แม่พันธ์ุปลาเลียหิน (Garra 
cambodgiensis) เพ่ือการฟ้ืนฟูประชากร
ในแม่น้ํากอน จ.น่าน 

เชาวลีย์  ใจสุข 
อมรชัย  ล้อทองคํา 
พัชรา  นิธิโรจน์ภักดี 

วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
10(3) (น.59-66) 

2017 

2.  Variation in stable-isotope ratios 
between fin and muscle tissues can 
alter assessment of resource use in 
tropical river fishes. 

Hayden, B., Tongnunui, S., 
Beamish, F.W.H., 
Nithirojpakdee, P., & Cunjak, 
R.A.  

Journal of Fish Biology. 91, 
577-586 

2017 

3. Revision of the horseface 
loaches (Cobitidae, Acantopsis), 
with descriptions of three new 
species from Southeast Asia 

Boyd, D.A., Nithirojpakdee, 
P.,et al. 

Zootaxa 4341 (2) 151-192 2017 

4.  Adjustment of medium 
composition and iso-osmotic 
potential in direct-shoot 
organogenesis produces true-to-
type oil palm (Elaeis guineensis 
Jacq.) 

Romyanon, K., Wattana,  
K.,& Krirdmanee, C.  

Horticulture, Environment, 
and Biotechnology, 58(6), 
601-612 

2017 

5. Technique for chromosome 
investigation of Aerides falcate L. In 
Chanthaburi province. In P. 
Traiperm, & S.C. Swangpol (Eds.)  

Limlee, N., Moonsarn, 
S.,Wattana, 
K., Bamrung, P., 
Charroenmoon, K.,& 
Puramongkon, P. 

The 11th Botanical 
Conference of Thailand : 
Mahidol Unnversity. 

14-16 June 
2017 

6. ผลการเสริมยีสต์สกัดในอาหารต่อ
สมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก
ในไก่เนื้อ 

ปาริชาติ ปุระมงคล  
เทอดศักด์ิ  ปุระมงคล 
 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
10(2) 193-201 

ก.ค.-ธ.ค. 2017 

7. การใช้กากมันสําปะหลังจากการผลิตเอ
ทานอลต่อปริมาณการกินได้การย่อยได้ 
สมรรถะการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก
ของโคเนื้อ 

เทอดศักด์ิ  ปุระมงคล 
กังวาน ธรรมแสง 
ปาริชาติ ปุระมงคล  
 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
10(2) 193-201 

ก.ค.-ธ.ค. 2017 

8. ผลของชนิดปลาทะเลต่อลักษณะ
คุณภาพของไส้กรอกปลาเวียนนา 

สุนทรณ์  ฟักเฟ่ือง  วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2560 

9. ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณแร่ธาตุในรําข้าว
ท่ีผ่านการสกัดไขมัน 

สืบตระกูล  วานิชศรี 
ประมวล ศรีกาหลง 

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 
35(1) (น.44-50) 

2560 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป 

ท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (ค่าน้ําหนัก 1.00) 
1. Formulation, Sensory and Pulp 
stability of Durian (Durio zibethinus 
Murr) Juice. 

Kannikar Charoensuk 
La-ongdao Wongekalak 
Naruemon 
Mongkontanawat 
Waranyo Nonmoung 
Amonrat Suwanposri 
Phudhanai Tanmanee 
Manus Kongsuk 

International Journal of 
Agricultural Technology. 
13 (7.1): 1437-1447  

2017 

 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดนับรวมท่ีลาศึกษาต่อ จํานวน 58 คน 
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสุกลเจ้าของ

ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร่ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
1. คุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานใน
สายการผลิตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน
ยนต์ 

คมกริช นันทะโรจพงศ์ 
สันติธร ภูริภักดี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
คร้ังท่ี 9 

7-9 ส.ค. 2560 
 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรานงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพเส้นทางการ
รวบรวมและจัดส่งข้าวโพดหวาน กรณีศึกษา 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน อําเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

นายณัฐพงศ์  ชูโชติถาวร การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติราชภัฎสุราษร์ธานี
วิจัย คร้ังท่ี ๑๓ 

14-15 ธ.ค. 2017 

2.  การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การปลูก
ข้าวหอมมะลิโดยใช้ระบบต้นทุนฐาน
กิจกรรม กรณีศึกษาชาวนาเกษตรอินทรีย์
บ้านธาตุทอง อ.ศรีณรงค์  
จ.สุรินทร์ 

นางสาวเกศินี สือนิ การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติราชภัฎสุราษร์ธานี
วิจัย คร้ังท่ี 13 

14-15 ธ.ค. 2017 

3. แนวทางการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ กรณีศึกษาร้านสนอง
เฟอร์นิเจอร์ 
 
 

น.ส.รัฐยา  พรหมหิตาทร การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ          ราชภัฎ
สุราษร์ธานีวิจัย คร้ังท่ี 13 

14-15 ธ.ค. 2017 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสุกลเจ้าของ

ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร่ 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเส้นทาง
การเดินรถขนส่งโดยใช้วิธี Saving 

Algorithm กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้ผลิต
และค้าน้ําแข็งเขตบางเขน 

นายณัฐพงศ์  ชูโชติถาวร การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติราชภัฎสุราษร์ธานี

วิจัย ครั้งท่ี 13 

14-15 ธ.ค. 2017 

5. การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ผลิตภัณฑ์น้ําจิ้มสุก้ีโดยวิธีการวิเคราะห์
ต้นทุน ฐานกิจกรรม กรณีศึกษาบริษัท 

The Best Sauce 

นายกุลบัณฑิต  แสงดี การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฎสุราษร์

ธานีวิจัย ครั้งท่ี 13 

14-15 ธ.ค. 2017 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
1.  องค์ประกอบของคุณลักษณะการมีภาวะ
ผู้นํา เพ่ือการพัฒนานักศึกษาบริหารธุรกิจ
ในยุคประเทศไทย 4.0  

คมกริช นันทะโรจพงศ์ 
ประสพชัย พสุนนท์  
ธีระวัฒน์ จันทึก. 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนา 9(2) (น.179-203) 
 

2560 

 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดนับรวมท่ีลาศึกษาต่อ จํานวน 47 คน 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสุกลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร่ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
1. การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วย
เทคนิคอินโฟกราฟิกเร่ืองการให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริจาคเลือดของสุนัขและแมว
ให้แก่ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

น.ส.วรัญญา  เดชพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ คร้ังท่ี 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายสหวิทยากร ภาคกลางฯ  

31 มี.ค. 2560 
 
 

2. การใช้เทคโนโลยีคลาวด์แบบร่วมมือโดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเชิงรุก ตามหลัก
ความดีสากล เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมของ
เยาวชน 

นายวีระ  สุภะ การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ คร้ังท่ี 2 และการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายสหวิทยากร ภาคกลางฯ  

31 มี.ค. 2560 
 
 

3. การผลิตมิวสิกวีดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคกลุ่มไม่
ติดต่อเร้ือรัง(NDCs) โดยใช้เทคนิคอินโฟ
กราฟิกแบบ ๒ มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี 

น.ส.ดลฤดี  ศรีมันตะ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คร้ังท่ี ๙  

29-31 พ.ค. 2560 

4. การพัฒนาระบบจัดกลุ่มคะแนนประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรแบบ
อัตโนมัติด้วยเทคนิคดาต้าไมนิ่ง โมเดล K-
MEANS 

น.ส.มณีรัตน์  ภารนันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
ประยุกต์และการประชุมวิชาการ
ด้านบริหารธุรกิจ คร้ังท่ี ๑๒ 
 
 

19-20 ธ.ค.2560 



101 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสุกลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร่ 

5. รูปแบบกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์
เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้และเพ่ิมทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

น.ส.มณีรัตน์  ภารนันท์ การประชุมวิชาการทางการศึกษา
ระดับชาติ การพัฒนา
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิต
จริง 

16 มิ.ย. 2560 

6. ฐานความรู้ออนโทโลยีสําหรับออกแบบ
การเรียนการสอนแบบเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้เป็นฐานในยุคไทยแลนด์ 4.0 

น.ส.มณีรัตน์  ภารนันท์ การประชุมวิชาการทางการศึกษา
ระดับชาติ การพัฒนา
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิต
จริง 

16 มิ.ย. 2560 

7. ระบบบริหารและยืนยันตนเพ่ือเข้าใช้งาน
ลานจอดรถโดยใช้เทคโนโลยีข่ายสื่อสาร
ระยะใกล้ 

นายพนา  จันทิวาสน์ National Conference on 
Information Technolog 2017 
: NCIT 2017 

2017 

8. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือค้นหา
ร้านค้าบริเวณใกล้เคียงบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ 

นายพนา  จันทิวาสน์ National Conference on 
Information Technolog 2017 
: NCIT 2017 

2017 

9. การจัดกระบวนการ ETL จากข้อเท็จจริง
ท่ีเป็นช่วงเวลาสู่คลังข้อมูลเชิงเวลา 

นายธนพล  พ่ึงตัวเอง National Conference on 
Information Technolog 2017 
: NCIT 2017 

2017 

10. การผลิตสื่อผสมระหว่างอินโฟกราฟิก
และแอนิเมชั่น 3 มิติ นําเสนอโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของรัชการท่ี 9 
ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

น.ส.วรัญญา  เดชพงษ์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 10 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

23 พ.ย.2560 

11. การผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยเทคนิค 3D 
Camera mapping เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
ลักษณะของช้างเผือกไทย 

น.ส.วรัญญา  เดชพงษ์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ คร้ังท่ี 10 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

23 พ.ย.2560 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรานงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 
1. A Multi-database Access System 
with Instance Matching 

นายธนพล  พ่ึงตัวเอง 9 th Asian Conference on 
intelligent information and 
Database Systems 
Kanazawa, Japan 

3-5 April 2017 

 
 
 
 



102 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดนับรวมท่ีลาศึกษาต่อ จํานวน 43.5 คน 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ป ท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้าํหนัก 0.20) 
1. L1 Code-switching in EFL Task-
based Learning of an Undergraduate 
Class at Rajamangala University of 
Technology Tawan-ok, Chanthaburi 

อาริสาย์ รุ่งเรืองผล 
ปวีร์นุช สดคมขํา 
วรินทร  แดนดี 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก คร้ังท่ี10 (น. 97-112) 

29-31 พ.ค. 2560 

2. การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาชุมชน
อย่างย่ังยืน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
โดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

กฤตยชล ทองธรรมสถิต 
เพชรรัตน์ พรหมทอง 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก คร้ังท่ี10 (น. 113-116) 

29-31 พ.ค. 2560 

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี 

สุชาติ ชัยวรกุล 
สมชาย โอฬารกนก 
วิชิต เกตุพงษ์พันธ์ุ 
ประภัสร์ สิริสัมพันธ์นาวา 
ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก คร้ังท่ี10 (น. 224-231) 

29-31 พ.ค. 2560 

4.  พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ด้วยจักรยานในเทศบาลตําบลบางพระ 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ผานิตย์ ถิรพลงาม 
อําไพ  ศักดานุกูลจิต 
สไลวินสกี้  
ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธ์ุ 
จงจิต ลิอ่อนรัมย์ 

การประชุมส่งเสริมการเดินและการ
ใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน คร้ังท่ี 
5 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 
พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 มี.ค.2560 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (ค่าน้ําหนัก 0.60) 
1. การพัฒนาแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
เทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

ผานิตย์ ถิรพลงาม 
ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธ์ุ 
ศุภวรรณ มาลีหวล 
วิลาสินี คชเดช 
ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์ 

วารสารสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
(น.9-17) 

ม.ค.– มิ.ย. 2560 
 

2. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของวิสาหกิจ
ชุมชนมันสําปะหลังในเขตภาคตะวันออก 

น้ําฝน ใจดี 
หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ 
 

วารสารสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1  
(น.34-42) 

ม.ค.– มิ.ย. 2560 
 

3. การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
พ้ืนท่ีตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 

วีรวรรณ ธานี 
สุพรรณี รัตนานนท์ 
ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ 
ชนาพร บุญเกิด 

วารสารสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1  
(น.43-54) 

ม.ค.– มิ.ย. 2560 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ป ท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

4. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ 
วรฤทัย ชั่งเย็น 
กฤตยชล ทองธรรมสถิต 
รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์ 

วารสารสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 หน้า 
74-80 

ม.ค.– มิ.ย. 2560 
 

5. การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาชุมชน
อย่างย่ังยืน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
โดยกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

กฤตยชล ทองธรรมสถิต 
เพชรรัตน์ พรหมทอง 

วารสารสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 หน้า 
17-25 

ก.ค. – ธ.ค. 2560
  
 

6. การจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร
ในเขตภาคตะวันออก 

น้ําฝน ใจดี 
 

วารสารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ปีท่ี 
6 ฉบับท่ี 2  
หน้า 99-106 

ก.ค. – ธ.ค. 2560
  
 

7. ผลของการใช้หญ้าขจรจบปรุงแต่งเป็น
อาหารหยาบในการเลี้ยงโคนมสาว 

วีระพล แจ่มสวัสด์ิ 
สมบูรณ์ หมุนแก้ว 
วรพล แจ่มสวัสด์ิ 

วารสารวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก  
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
หน้า 139-144 

ก.ค. – ธ.ค. 2560
  
 

8. ทัศนคติท่ีมีต่อสายการบินต้นทุนตํ่า
ภายในประเทศของผู้ท่ีไม่เคยโดยสารสาย
การบินต้นทุนตํ่าในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

กานต์กวี เทียมพะโยม 
ณัชพล กาดนอก 
ธนิก เบญจพงวิมล 
พงศ์เทพ กรีเดช 
วรพล แจ่มสวัสด์ิ 
ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม 

การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช คร้ังท่ี 7 
หน้า 85-93 

24 พ.ย. 2560 

9. Research on Efficiency of Using 
Cassava Chip as Based Energy and 
Local Legume as Protein 
Supplement in Concentrate for 
Feeding Dairy Heifer Replacement 

Jamsawat, V 
Piemphon, N 
Jamsawat, V 

International Journal of 
Agricultural Technology 2018 
Vol. 14(2): 193-200 

March 2018 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (ค่า
น้ําหนัก 0.80) 
1.George Orwell’s Animal farm: The 
weaknesses of the Windmill Plan in a 
Self-Sufficient Farm 

ผศ.ดร.คมเดือน  โพธิ
สุวรรณ 

Veridian E-Journal Silpakorn 
University :International 
Humanities, Social Sciences, 
and Arts. Vol.10 No.4 2017 
(หน้า 238-253)  

2017 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดนับรวมท่ีลาศึกษาต่อ จํานวน 91.5 คน 
ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสุกลเจ้าของ

ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร่ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
1. โครงการพัฒนาหุ่นยนต์ขนย้ายชิ้นงาน
เข้าเคร่ืองปั้มข้ึนรูปอัตโนมัติ 

นายชวลิต ปัญญาอิสระ  
นายอภิวัฒน์ จันโท  
นายทัศพันธ์ุ สุวรรณทัต 

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 
2017 คร้ังท่ี 9 

24 ก.ค. 2560 

2. การออกแบบและสร้างเคร่ืองบดละเอียด
เศษเปลือกหอยนางรม 

นายบุญฤทธิ์ ปินตาสี  
นายศิริชัย สมแสน 

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 
2017 คร้ังท่ี 9 

24 ก.ค. 2560 

3. การผลิตน้ําส้มสายชูหมักจากข้าวหอม
มะลิแดงและข้าวหน่วยเขือ 

นันทพร  พ่ึงสังวร  
อนุสสรณ์  วิเศษสิงห์ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
สวนสุนันทาวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชาติ คร้ังท่ี 1 

10 พ.ย.2560 
 
 
 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้บาร์ผสมมะเดื่อ
ฝร่ัง (Ficus carica L.) อบแห้ง  

สุพัตรา  พูลพืชชนม์ 
สายใจ  จริยาเอกภาส 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
คร้ังท่ี 9 (น.112-123) กทม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  

8-9 ส.ค. 2560 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรานงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 
1. Preparation and characterization 
of Pt/CeO2-ZrO2 nanoparticles by 
different methods 

ดร.สุณิสา ศุภคณาพิทักษ์ Pure and Applied Chemistry 
International Conference 
2017 

2-3 ก.พ. 2560 

2. ระบบควบคุมปัจจัยสําหรับการ
เจริญเติบโตของพืช : กรณีศึกษาแบบไฮโดร
โปนิกส์  

อภิสิทธ์ิ กิดาการไกล 
รชต สันธิศิริ 
อรรถนิติ วงศ์จักร  

The 5th ASEAN 
Undergraduate Conference 
in Computing (AUC2)  

2017 

3. Design and fabrication of scrap 
oyster shell milling machine  

บุญฤทธิ์ ปินตาสี 
ศิริชัย สมแสน 

การประชุมวิชาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังท่ี 9 
ECTI-CARD หน้า 983-986 

2017 

4. Comparison of Physicochemical 
and Microbiological Properties 
between Arrowroot Flours from 
Traditional and Modern Production 

นางสาวพิรดา  สุดประเสริฐ The 6th Burupha University 
international Conference 
2017 

2017 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสุกลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร่ 

5. The Prototype Development of 
Electronic Procurement Information 
System 

น.ส.สุกัลยา  ชาญสมร The 11th National 
Conference and 2017 – 1  
International Conference 
on Applied Computer 
Technology and 
Information Systems and 
2017 -1 National 
Conference on Business 
Administration 

2017 

6. Synoptic Weather Forecast 
System Using Classification 
technique and Micro-Controller 
Case Study : Rajamangala University 
of Technology Tawan-ok 

นายพงศ์พัฒน์  สิงห์ศรี The 11th National 
Conference and 2017 – 1  
International Conference 
on Applied Computer 
Technology and 
Information Systems and 
2017 -1 National 
Conference on Business 
Administration 

2017 

7. Development and 
Physicochemical Properties of 
Arrowroot Cosmetic Powder 

นางสาวพิรดา  สุดประเสริฐ The 8th International 
Conference of 
Ragamangala University of 
Technology  

วันท่ี 8-9 ส.ค. ๖๐ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
1. การเก็บรักษาดอกกล้วยไม้สกุลหวายใน
สภาพควบคุมบรรยากาศ 

กรรณพต  แก้วสอน   
วรินธร  พลศร 

Agricultural Sci. J. 48: 
3(Suppl.) : 315-318(2017) 

2017 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
พ.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 
1. พฤติกรรมโครโมโซมในการแบ่งเซลล์
แบบไมโอซิสของมวนลําไย 
(Tessaratoma papillosa)  

วิจิตร์ วิโสรัมย์ 
ม่ิงขวัญ นิพิฐวัธนะผลเลิศ
ลักษณ์ เงินศิริ 

วารสารวิจัย มหาวิทยา
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1  

ม.ค.-มิ.ย. 2560 

2. การสกัดยูเรเนียมจากน้ําทะเลโดยใช้
แผ่นพอลิเอธิลีนความหนาแน่นตํ่าและ
ความหนาแน่นสูงท่ีกราฟต์ด้วยหมู่ฟังก์ชัน
เอมีดอกซิม 

นางสาววรีภรณ ์รัตนิสสัย  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 3 ม.ค. 2560 

3. ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจาก
พืชสมุนไพร 5 ชนิดต่อการผ่อนคลาย
ความเครียด 

สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ 
อนงค์นาฎ โสภณณางกูร 
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ 
สุชาดา กรเพชรปาณ ี

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
10(2): 68-76. ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
 

ก.ค.-ธ.ค. 2560 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสุกลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร่ 

4. การหาแรงท่ีใช้ในการตัดผลผลิตทางการ
เกษตร 

สุเนตร สืบค้า 
บัณฑิต  หิรัญสถิตพร 
เสมอขวัญ ตันติกุล 
ระวิน สืบค้า 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
24 (2) :11-22 

2560 

5. การสกัดยูเรเนียมจากนํ้าทะเลโดยใช้
แผ่นพอลิเอธิลีนความหนาแน่นตํ่าและ
ความหนาแน่นสูงท่ีราฟต์ด้วยหมู่ฟังก์ชันเอ
มีดอกซิม 

น.ส.วรีภรณ์  รัตนิสสัย วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีท่ี 
22 ฉบับท่ี 1  

ม.ค.-เม.ย.2560 

 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดนับรวมท่ีลาศึกษาต่อ จํานวน 91.5 คน 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสุกลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร่ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
1. การศึกษาการเปรียบเทียบการถ่ายเท
ความร้อนและความชื้นภายในบ้านจําลองท่ี
ใช้ผนังแบบด้ังเดิมและแบบคอมโพสิต 

ดร.ทนงศักด์ิ อ่ิมใจ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 
22 ณ เดอะกรีนเนอร่ี รีสอร์ท 
เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 

18-20 ก.ค. 2560 

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผิว
ทางพอรัสแอสฟัลต์ท่ีปรับปรุงด้วยสารผสม
เพ่ิม TAFPACK SUPER(TPS) และยาง
แอสฟัลต์วีเมนต์ชนิด PMA 

ดร.ทนงศักด์ิ อ่ิมใจ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 
22 ณ เดอะกรีนเนอร่ี รีสอร์ท 
เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 

18-20 ก.ค. 2560 

3. การศึกษาการถ่ายเทความร้อนและ
ความชื้นและวิเคราะห์สภาวะน่าสบายของ
บ้านผนังคอมโพสิต กรณีศึกษา:บ้าน
ตัวอย่างในเขตพื้นท่ีฉะเชิงเทรา 

ดร.ทนงศักด์ิ อ่ิมใจ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 
22 ณ เดอะกรีนเนอร่ี รีสอร์ท 
เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 

18-20 ก.ค. 2560 

4. การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาค
ตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 

น.ส.จิตสุภา  สาคร การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คร้ังท่ี 9 

29-31 พ.ค. 2560 

5. การควบคุมคุณภาพรอยเชื่อมโลหะโดย
วิธีการทดสอบแบบไม่ทําลายชิ้นงาน 

นายสุรชัย นุ่มสารพัดนึก การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คร้ังท่ี 9 

29-31 พ.ค. 2560 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพทางกลของซีเมนต์
เพสต์ด้วยน้ําพลังแม่เหล็ก 

นายวันโชค  เครือหงษ์ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คร้ังท่ี 9 
 
 
 
 

29-31 พ.ค. 2560 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสุกลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร่ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรานงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 
1. EBR FRP-STERENGTHENED 
BEAMS:A FEA STUDY ON END-
PLATEEFFECTS 

ดร.ทนงศักด์ิ อ่ิมใจ APFIS 2017 -6th Asia-Pacific 
Conference on FRP in 
Structures 

2017 

2. STRUCTURAL ASSESSMENT OF A 
RC SLAB STRENGTHEND WITH CFRP 
COMPOSITE USING IN-SITU LOAD 
TESTING 

ดร.ทนงศักด์ิ อ่ิมใจ APFIS 2017 -6th Asia-Pacific 
Conference on FRP in 
Structures 

2017 

3. Strengthening of RC members 
using Post-Tensioned Metal Straps: 
state of the research 

ดร.ทนงศักด์ิ อ่ิมใจ International Convention 
on Civil Engineering – ICCE 
2017 

2017 

4. Fabrication of  Fiberglass Door 
with Natural Wooden Grains by Two 
Molds of Hand Lay Up Method 

นายสุรชัย  นุ่มสารพัดนึก The 8th International 
Conference of 
Ragamangala University of 
Technology  

8-9 ส.ค. 2560 

5. การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ลักษณะ
ข้อบกพร่องและผลกระทบในการประเมิน
ปัญหาในการประยุกต์ใช้สัญญา FIDIC ใน
งานก่อสร้าง 

น.ส.เทอดธิดา  ทิพย์รัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม คร้ังท่ี 12 

14 ธ.ค. 2560 

6. การเลือกระบบรางกว้าง 1.0 เมตร และ
ระบบรางกว้าง 1.435 เมตร ด้วย TOPSIS 
และ AHP 

น.ส.เทอดธิดา  ทิพย์รัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม คร้ังท่ี 12 

14 ธ.ค. 2560 

7. การแก้ปัญหาการเลือกวัสดุก่อสร้างเสา
และคานรับหลังคาด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไว
โกร์และกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคาะห์ 

น.ส.เทอดธิดา  ทิพย์รัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม คร้ังท่ี 12 

14 ธ.ค. 2560 

8. การวางแผนงานร่วมกับการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดในงานสถาปัตยกรรมโดยใช้การ
วิเคราะห์ฟอลท์ทรีและ PERT 

น.ส.เทอดธิดา  ทิพย์รัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม คร้ังท่ี 12 

14 ธ.ค. 2560 

9. การเลือกใช้บริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาด้าน
งานก่อสร้างตามระดับปัญหาในการใช้
ระบบคุณภาพ ISO 

น.ส.เทอดธิดา  ทิพย์รัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม คร้ังท่ี 12 
 
 
 
 
 
 

14 ธ.ค. 2560 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสุกลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/ 
เผยแพร่ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
พ.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 
1. สมบัติทางกลโครงสร้างจุลภาคการนํา
ความร้อนและการหดตัวแห้งของคอนกรีต
มวลเบาเซลลูล่าผสมเถ้าชานอ้อย 

วันโชค  เครือหงษ์ วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปี ท่ี 13 ฉบับท่ี 2  

พ.ค.– ส.ค 2560 

2. ประสิทธิภาพของผิวทางพอรัสแอสฟัลต์
ท่ีปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารผสมเพ่ิม 
TAFPACK-SUPER PERFORMANCE OF 
POROUS ASPHALT PAVEMENT WITH 
TAFPACK-SUPER ADDITIVES 

ดร.ทนงศักด์ิ อ่ิมใจ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและ
พัฒนา Vol 28 No 1   

January-March 
2017 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร (1.00) 
1.  Bend Strength of FRP Bars: 
Experimental Investigation and Bond 
Modeling 

ดร.ทนงศักด์ิ อ่ิมใจ journal of materials in civil 
engineering.Volume 29 
Issue 

7 July 2017 

 
คณะศิลปศาสตร์  
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดนับรวมท่ีลาศึกษาต่อ จํานวน 48.5 คน 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ปท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้าํหนัก 0.20) 
1. ผลกระทบของการท่องเที่ยวชุมชนท่ีมีต่อ
ชุมชนบ้านหินร่ม จุดชมวิวเสม็ดนางชี 
จังหวัด 

อรรถพงศ์  ศรีตะลาลัย งานประชุมวิชาการท่องเที่ยว
ระดับชาติ คร้ังท่ี 1 

20-21 พ.ค. 2560 

2. การท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา 4.0 ณักฐกิตต์ิ  ตันสมรส งานประชุมวิชาการท่องเที่ยว
ระดับชาติ คร้ังท่ี 1 

20-21 พ.ค. 2560 

3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
เชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรี 

พณิชา  จิระสัญญาณสกุล การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มทร.ตะวันออก คร้ังท่ี 10 

29-31 พ.ค. 2560 

4. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทักษะด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศลิปศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจักรพงภูวนารถ 

รุจิรา  เจริญสวัสด์ิ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มทร.ตะวันออก คร้ังท่ี 10 

29-31 พ.ค. 2560 

5. A Study of THAI-TO-ENGLISH 
Translation Techniques Used in The 
Children’s Novelkwaw The Playful 
 

ชนุช  คล้ายสุวรรณ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มทร.ตะวันออก คร้ังท่ี 10 

29-31 พ.ค. 2560 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ปท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

6.  ความคาดหวังของครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคลากรของโรงเรียนวัดบาง
ประทุนนอกกรุงเทพมหานคร 

ชนุช  คล้ายสุวรรณ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติคร้ังท่ี 
5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

27 พ.ค. 2560 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (ค่าน้ําหนัก 0.60) 
1. รูปแบบเชิงท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาด
น้ําทาคาสําหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ 

ญาดา  ชอบทําดี วารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 

ม.ค.-มิ.ย. 2560 
ฉบับท่ี 1 

2. ศักยภาพการให้บริการทางการท่องเที่ยว
ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

มนษิรดา ทองเกิด วารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 

ก.ค.-ธ.ค. 2560  

 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดนับรวมท่ีลาศึกษาต่อ จํานวน 5 คน 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ป  
ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร ่

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ  (ค่าน้ําหนัก 0.20) 
1. แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคปากและเท้า
เปื่อยของช้างเลีย้งเอเชีย 

รศ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป ์
ผศ.จเร  อุดมยิง 
อ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกําพล 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มทร.ตะวันออก คร้ังท่ี 10 

29-31 พ.ค.
2560   

2. ฤทธ์ิในการรักษาบาดแผลและด้านอนุมูล
อิสระของประดู่ป่าในไก่ชน 

อ.ธาริณี ทับทิม 
อ.ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ 
อ.กุลชัย  นาคบุปผา 
รศ.ดร.เตือนตา  ชาญศิลป์  

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี9 

7-9 ส.ค. 2560 

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับ ชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ค่าน้ําหนัก 0.40) 
1. Current Autimicrobial Drug 
Resistance Status in Bacteria Isolated 
From Vaginal Discharge of Sows in 
Chonburi Province 
 
 
 

อ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกําพล 
อ.เอมอร โอฬารรัตน์มณี 

The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2017. 47 
(suppl): 23-24 

22-24 March 
2017 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ป  
ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร ่

2. Intra-abdominal Acinetobacter 
lwoffii infection in a dog : case report 

อ.วีณา  จูงพันธ์ 
อ.กุลชัย นาคบุปผา 

The  10th VPAT REGIONAL 
VETERINARY CONGRESS 2017 

2017 
 

3. The Antibiotics Bathing Technique 
for Broken Carapace in Aquatic Turtle 
: Case Report 

อ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกําพล 
 

The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2017. 47 
(suppl): 283-284 

22-24 March 
2017 

 

4. Onset and Stages of Anesthesia in 
Nile Tilapia At Different 
Concentration of Eugenol 

อ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกําพล 
 

The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2017. 47 
(suppl): 287-288 

22-24 March 
2017 

 

5. Genetic characterization of 
reticuloendotheliosis virus in 
chickens in Thailand 2013-2015 

อ.ดร.สุวรักษ์ วรรณรัตน์ World Veterinary Poultry 
Association Congress 2017 

4-8 September  
2017 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (ค่าน้ําหนัก 1.00) 
1. Persistence of Chlamydia psittaci 
in Various Temperatures and Times 

อ.สุวรักษ์ วรรณรัตน์ Avian diseases 61:40-45 2017 
 

 
สาขาวิทย์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดนับรวมท่ีลาศึกษาต่อ จํานวน 25 คน 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ป  
ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร ่

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับ ชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ค่าน้ําหนัก 0.40) 
1. The  Association  among  Age  of  
Mummified  Fetus,  Backfat  at  
Farrowing  and  Parity  Number  in  
Thai  Swine  Commercial  Herds 

อ.เอมอร โอฬารรัตน์มณี The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2017. 47 
(suppl): 5-6 

22-24 March 
2017 

 

2. Current Autimicrobial Drug 
Resistance Status in Bacteria Isolated 
From Vaginal Discharge of Sows in 
Chonburi Province 

อ.ณ พัทธ์ ปัณฑุกําพล 
อ.เอมอร โอฬารรัตน์มณี 

The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2017. 47 
(suppl): 23-24 

22-24 March 
2017 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร ่

3. The  Effect  of  Backfat  Thickness  
at  Farrowing  on  the  Percentage  of  
Mummified  Fetus  and  Stillborn  
Piglet  per  Litter  in  Swine  
Commercial  Herds 
 

อ.เอมอร โอฬารรัตน์มณี The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2017. 47 
(suppl):  25-26 

22-24 March 
2017 

 

4. RNA-sequencing transcriptome 
analysis of genes encoding cell 
attachment molecules of porcine 
enteric coronavirus and porcine 
enterrotoxigenic Escherichia coli 

อ.ดร.กาจ โชคชยัอุสาหะ The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2017. 47 
(suppl): 95-96 

22-24 March 
2017 

 

5. Segmental aplasia of uterine horn 
in bitch : Case report 

อ.ดร.ธนิดา สนั่นเมือง The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2017. 47 
(suppl): 197-198 

22-24 March 
2017 

 
6. Vaginal Fold Prolapse in Bitch : 
Case report 

อ.ดร.ธนิดา สนั่นเมือง The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2017. 47 
(suppl): 215-216 

22-24 March 
2017 

 
7. The Transcription factor Oct-4 and 
Sox-2 Proteins determination in 
Canine Cutaneous Mast Cell Tumors 
by Western Blot Technique 

อ.ศิริลักษณ์  มีสุวรรณ The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2017. 47 
(suppl):  205-206 

22-24 March 
2017 

 

8. Differential expressed genes 
categorized by novel gene families in 
pre-implanted bovine embryos and 
maternal endometrium 

อ.ดร.กาจ โชคชยัอุสาหะ 
อ.ธนิดา  สนั่นเมือง 

The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2017. 47 
(suppl): 253-254 

22-24 March 
2017 

 

9. Co-expression of embryonic 
transcription factors OCT-4 and SOX-
2 genes in recurrent Canine 
cutaneous mast cell tumors 

อ.ศิริลักษณ์  มีสุวรรณ COMPENDIUM ASIAN 
VETERINARY PATHOLOGY 
CONGRESS-2017 

9-11 November 
2017 

 

10. Canine pseudomembranous 
cystitis due to persistent urinary tract 
infection 

อ.ธนิดา  สนั่นเมือง The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2018. 48 
(suppl): 43-44 

25-27 April 
2018 

 

11. Cervical subcutaneous dermoid 
cyst in domestic cat 

อ.ธนิดา  สนั่นเมือง The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2018. 48 
(suppl):23-24 
 
 
 
 

25-27 April 
2018 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ป 
ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร ่

12. Targeted gene functional 
enrichment analysis of the milk 
miRNome acquired from dairy cow 
and nursing mother during 2-4 
months of lactation 

อ.กาจ  โชคชัยอุสาหะ The Thai Journal of 
Veterinary Medicine 2018. 48 
(suppl):143-144  

25-27 April 
2018 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (ค่าน้ําหนัก 1.00) 
1. Expression  of  oxytocin, 
progesterone, and estrogen receptors  
in  the  reproductive  tract  of  
bitches  witth  pyometra 

อ.เอมอร โอฬารรัตน์มณี An International Jounal of 
Animal Reproduction 
,Theriogenology .p.131-139 

February 
2017 

 

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

อ.กาจ  โชคชัยอุสาหะ Asian-Australasian Journal of 
Animal Sciences  Vol.31 
No.5~6   

2560 
 

3. Molecular and phylogenetic 
characterization of bovine 
coronavirus isolated from dairy cattle 
in Central Region, Thailand 

อ.กนกวรรณ  สิงห์อาษา Trop Anim Health Prod 
(2017) 49:1523-1529 

2017 
 
 

 
สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
สาขามนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมดนับรวมท่ีลาศึกษาต่อ จํานวน 7 คน 

ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ปท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้าํหนัก 0.20) 
1. สมรรถนะของแรงงานก่อนวัยเกษียณอายุ
ท่ีส่งผลต่อการเลือกจ้างงานหลังเกษียณอ
อายุของธุรกิจบริการในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

นายปรีชา  คํามาดี 
นายสมพงษ์  อัศวริยธิปัติ 

การประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัย
พายับ พ.ศ.2560 

10 ก.พ. 2560 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อการเลือกใช้บริการสายการบิน
ภายในประเทศของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา(ระยอง-พัทยา) 

นางนพอนันต์ เพียรม่ันคง 
นายเคน ตัณฑสุวรรณ 

การประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัย
พายับ พ.ศ.2560  

10 ก.พ. 2560 

3. การศึกษาสาเหตุและแนวทางการป้องกัน
อากาศยานอุบัติเหตุ ตามหลักนิรภัยการบิน 
กรณีศึกษา อุบัติเหตุท่ีเกิดกับอากาศยาน
แบบปีกตรึง (Fixed wing) ภายใต้การ
สอบสวนดูแลของสํานักงานบริหารการบิน
แห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (FAA) 

นายบุญญวัฒน์ อักษรกิตต์ิ 
นางสาววรรษมนต์ สันติศิริ 

การประชุมวิชาการการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัย
พายัพ พ.ศ.2560 

10 ก.พ. 2560 
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ชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชื่อนามสกุลเจ้าของ
ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ว/ด/ปท่ีตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันในธุรกิจ
บริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพ้ืนท่ี

ภาคตะวันออก 

นายสมพงษ์  อัศวริยธิปัติ 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 7 
“มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม
พลัง ขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ยุค 

4.0” 

6-7 ก.ค. 2560 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (ค่าน้ําหนัก 
0.80) 
1. การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ ด้านวัตกรรมองค์การและ
ความสามารถในการจัดการความรู้ 

นายปรีชา  คํามาดี วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 

พ.ค.-ส.ค. 2560 
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จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2558-2560) 
 

จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ปี 2558 
 

คณะ/สถาบัน 

จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ปี 2558 

รวม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 15 1 2 8 3 
                    29 

คณะเทคโนโลยีสังคม 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0           4 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 6 1 4 12 1 
                    24 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 0 2 0 1 
0 0 3 0 0           11 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           1 0 3 0 0           4 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 4 0 2 4 

                    22 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 5 3 2 5 

4                   41 
คณะศิลปศาสตร์ 5 2 0 0 1 

                    8 
คณะสัตวแพทยศาสตร์                     3 2 0 3 5 13 
สถาบันเทคโนโลยีการบิน           4 0 0 0 0           4 

รวม 65 13 11 24 15 10 2 6 1 0 3 2 0 3 5 160 
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จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ปี 2559 
 

 
 
 
 

คณะ/สถาบัน 
จํานวน
อาจารย์
ประจํา 

จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ปี 2559 

รวม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 55 6 1 6 6 4 
                    

23 

คณะเทคโนโลยีสังคม 58 4 0 1 2 0 1 0 2 1 1           12 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 79.5 6 1 6 11 2 
                    

26 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 94.5 16 8 1 3 0 14 1 4 0 0 
          

47 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47.5           0 0 4 1 0           5 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70 18 5 3 5 2 
                    

33 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

89.5 16 3 0 2 6 
                    

27 

คณะศิลปศาสตร์ 39.5 5 0 1 0 1 
                    

7 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 25.5 2 3 0 1 0           1 5 4 0 1 17 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน 8           10 0 0 0 0           10 

รวม 567 73 21 18 30 15 25 1 10 2 1 1 5 4 0 1 207 
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จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ปี 2560 
 

คณะ/สถาบัน 
จํานวน
อาจารย์
ประจํา 

จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ปี 2560 

รวม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 61.5 3 0 3 10 4 
                    

20 

คณะเทคโนโลยีสังคม 56 2 11 3 1 0 1 1 0 0 0           19 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 86 12 2 0 9 1 
                    

24 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 105 11 1 0 0 0 1 5 1 0 0 
          

19 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 43.5           4 0 9 1 0           14 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71 4 7 1 5 0 
                    

17 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

91.5 6 9 0 2 1 
                    

18 

คณะศิลปะศาสตร์ 48.5 6 0 2 0 0 
                    

8 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 30 2 5 0 0 1           0 12 0 0 3 23 

สถาบันเทคโนโลยีการบิน 7           4 0 0 1 0           5 

รวม 600 46 35 9 27 7 10 6 10 2 0 0 12 0 0 3 167 
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ตารางเปรียบเทียบจํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย แยกตามคณะ (3 ปีย้อนหลงั 2558-2560) 
 

ลําดับ คณะ/สถาบัน 
จํานวนผลงานทางวิชาการแยกตามคณะ 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 29 23 20 
2 คณะเทคโนโลยีสังคม 4 12 19 

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 24 26 24 

4 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 47 19 

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 5 14 

6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 33 17 
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 41 27 18 

8 คณะศิลปศาสตร์ 8 7 8 

9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 13 17 23 

10 สถาบันเทคโนโลยีการบิน 4 10 5 

 รวม 160 207 167 
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119 

2.8 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน การบรรล ุ

1.1 กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาหน่วยงาน  

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 

 

2.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 

 

2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 

 

2.3 การบริหารความเสี่ยง 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 

 

2.4 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 

 

2.5 ระดับความสําเร็จของการให้บริการ
ของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 

 

3.1 การจัดทํารายงานทางการเงิน 3 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 

 

3.2 ระดับความสําเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผน  

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

50 

ร้อยละ 
59.169 

2 คะแนน 
ตอ้งปร ับปร ุง 

 

 

4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 

 

4.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
เพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภาพของ
หลักสูตรคณะและมหาวิทยาลัย  

3.51 3.51 4.24 คะแนน 
ด ี 
 

 

5.1  ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 

 

5.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

3.51 คะแนน 3.78 คะแนน 3.78 คะแนน 
ดี 

 

5.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย  

3.51 คะแนน 3.19 คะแนน 3.19 คะแนน 
ดี 
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ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
คะแนน การบรรล ุ

5.4  การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 
ดี 

 

คะแนนภาพรวม 3.57 คะแนน 
ระดับดี 

4.42 คะแนน 
ระดับดี 

4.42 คะแนน 
ระดับดี 

 

 
ผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้เฉพาะของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2559 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
เป้าหมาย 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

คะแนน การบรรล ุ

2.1 ระบบและกลไกการ บริหารงาน
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 

 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

5 คะแนน 3.78 คะแนน 3.78 คะแนน 
ดี 

 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
และนักวิจัย  

5 คะแนน 3.19 คะแนน 3.19 คะแนน 
ดี 

 

2.4 การบริการวิชาการแก่สังคม  6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
ดีมาก 

 

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน 
 

4.24 คะแนน 
ระดับดี 

4.24 คะแนน 
ระดับดี 
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แบบเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปีการศกึษา 2559  
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2559 

องค์ประกอบที่ 1 แผนกลยุทธ ์ 1. ควรประเมิน KPI แผนกลยุทธ์ แผนประจําปีซึ่งยังไม่ชัดเจน 
2.  ควรมีรายงานการประเมิน KPI แผนกลยุทธ์ แผนประจําปีที่ชัดเจน 
 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ 1.  กระบวนการปรับปรุงแผนและการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์จาก
ผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการบริการ
วิชาการและการวิจัย 
2.  ขาดระบบการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีการเพ่ิม
ระบบพ่ีเลี้ยงการเรียนรู้ด้านการดําเนินการ 
3.  ควรเพ่ิมกลุม่ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
ของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 4 ระบบประกัน
คุณภาพ 

1.  ควรมกีารดําเนินการเกี่ยวกับการเขียนรายงานการดําเนิน SAR 
เป็นระยะเวลาท่ีกระชับขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 ผลการดําเนนิงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
สถาบนัวิจัยและพัฒนา 

1.  ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยเพ่ิมระบบ
บริหารงานอ่ืนๆ 
2.  เขียนสรุปผลการดําเนินงาน จํานวนโครงการ จํานวนสัญญาทุน 
งบประมาณทั้งหมด แยกข้อเป็นงบภายใน ผลประโยชน์ งบนอก 
งบประมาณแผ่นดิน 
3.  ควรนําผลจากการประเมินเสนอจากคณะกรรมการประจําที่
เสนอแนะ ไปใช้พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการในปีถัดไป 
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2557-2559) 
 

ตัวบ่งชี้พืน้ฐาน 2557 2558 2559 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
หน่วยงาน  

4 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 

2.1 ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2.3 การบริหารความเสี่ยง 2 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2.4 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 2 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

2.5 ระดับความสําเร็จของการให้บริการของหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ 

4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

3.1 การจัดทํารายงานทางการเงิน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

3.2 ระดับความสําเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผน  

ยังไม่มีตัวบ่งช้ี 
3.2 

ยังไม่มี ตัวบ่งช้ี 
3.2 

2 คะแนน 
 

4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

4.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริม
ระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรคณะและ
มหาวิทยาลัย  

ยังไม่มีตัวบ่งช้ี 
4.2 

ยังไม่มีตัวบ่งช้ี 
4.2 

4.24 คะแนน 
 

5.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  

5 คะแนน 
 

5 คะแนน 
 

5 คะแนน 
 

5.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 คะแนน 4.04 คะแนน 
 

3.78 คะแนน 
 

5.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  2.16 คะแนน 2.03 คะแนน 
 

3.19 คะแนน 
 

5.4  การบริการวิชาการแก่สังคม 3 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 

คะแนนภาพรวม 3.73 คะแนน 
ระดับดี 

4.19 คะแนน 
ระดับดี 

4.42 คะแนน 
ระดับดี 
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ผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้เฉพาะของสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2557-2559) 
 

ตัวบ่งชี้เฉพาะ 2557 2558 2559 

2.1 ระบบและกลไกการ บริหารงานและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  5 คะแนน 3.91 คะแนน 3.78 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย  2.16 คะแนน 2.03 คะแนน 3.19 คะแนน 

2.4 การบริการวิชาการแก่สังคม  5 คะแนน 2 คะแนน 5 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 4.05 คะแนน 
ระดับดี 

3.65 คะแนน 
ระดับดี 

3.99 คะแนน 
ระดับดี 
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สรุปคะแนนเงนิสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์แยกตามคณะ 3 ปีย้อนหลัง (ปกีารศึกษา 2557-2559) 
 

คณะ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.00 คะแนน 
(3,802,780 บาท) 

5.00 คะแนน 
(7,259,204 บาท) 

5.00 คะแนน 
(3,576,305 บาท) 

2. คณะเทคโนโลยีสังคม 3.84 คะแนน 
(2,273,100 บาท) 

3.93 คะแนน 
( 2,375,150 บาท) 

3.11 คะแนน 
( 2,324,750 บาท) 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร 

5.00 คะแนน 
(5,495,672บาท) 

5.00 คะแนน 
(6,692,950 บาท) 

5.00 คะแนน 
(6,726,160 บาท) 

4. คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.52 คะแนน 
(2,571,000 บาท) 

2.73 คะแนน 
( 1,435,500 บาท) 

2.50 คะแนน 
(1,542,000 บาท) 

5. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

5.00 คะแนน 
(1,987,057 บาท) 

3.73 คะแนน 
(830,500 บาท) 

5.00 คะแนน 
(1,570,950 บาท) 

6. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2.95 คะแนน 
(2,209,500 บาท) 

3.63 คะแนน 
(2,696,700 บาท) 

2.11 คะแนน 
(1,696,900 บาท) 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2.75 คะแนน 
(10,327,890 บาท) 

2.64 คะแนน 
(4,663,970 บาท) 

3.76 คะแนน 
(3,765,550 บาท) 

8. คณะศิลปะศาสตร์ 
 

3.05 คะแนน 
(580,000 บาท) 

2.48 คะแนน 
(409,200 บาท) 

5.00 คะแนน 
(892,800 บาท) 

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 

5.00 คะแนน 
(1,665,400 บาท) 

5.00 คะแนน 
(1,102,384 บาท) 

1.30 คะแนน 
( 372,020บาท) 

10. สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
 

5.00 คะแนน 
(227,900 บาท) 

5.00 คะแนน 
(270,000 บาท) 

5.00 คะแนน 
(294,800 บาท) 

คะแนนภาพรวม 
4.11 คะแนน 

( 31,140,299 บาท) 
ระดับดี 

3.91 คะแนน 
( 27,735,558 บาท) 

ระดับดี 

3.78 คะแนน 
( 22,762,235 บาท) 

ระดับดี 
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สรุปคะแนนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ตามปกีารศึกษา  
แยกตามคณะ 3 ปีย้อนหลงั (ปีการศึกษา 2557-2559) 

 

หน่วยงาน  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.71 คะแนน 
(30 เรื่อง) 

3.15 คะแนน 
(29 เรื่อง) 

4.24 คะแนน 
(23 เร่ือง) 

 

2. คณะเทคโนโลยีสังคม 0.56 คะแนน 
(3 เรื่อง) 

0.49 คะแนน 
(4 เรื่อง) 

2.52 คะแนน 
(12 เร่ือง) 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร 

2.97 คะแนน 
(18 เรื่อง) 

2.40 คะแนน 
(24 เรื่อง) 

3.35 คะแนน 
(26 เร่ือง) 

4. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.87 คะแนน 
(5 เรื่อง) 

0.67 คะแนน 
(11 เรื่อง) 

3.22 คะแนน 
(47 เร่ือง) 

5. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2.99 คะแนน 
(9 เรื่อง) 

0.97 คะแนน 
(4 เรื่อง) 

1.68 คะแนน 
(5 เรื่อง) 

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.40 คะแนน 
(9 เรื่อง) 

1.86 คะแนน 
(22 เรื่อง) 

3.19 คะแนน 
(33 เร่ือง) 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1.57 คะแนน 
(16 เรื่อง) 

1.97 คะแนน 
(41 เรื่อง) 

2.27 คะแนน 
(27 เร่ือง) 

8. คณะศิลปะศาสตร์ 0.12 คะแนน 
(2 เรื่อง) 

1.67 คะแนน 
(8 เรื่อง) 

1.65 คะแนน 
(7 เรื่อง) 

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5.00 คะแนน 
(6 เรื่อง) 

5.00 คะแนน 
(13 เรื่อง) 

4.78 คะแนน 
(17 เร่ือง) 

10. สถาบันเทคโนโลยีการบิน 2.50 คะแนน 
(1 เรื่อง) 

2.11 คะแนน 
(4 เรื่อง) 

5.00 คะแนน 
(10 เร่ือง) 

คะแนนภาพรวม 
 

2.16 คะแนน 
(110 เรื่อง) 
ต้องปร ับปร ุง 

2.03 คะแนน 
(160 เรื่อง) 
ต้องปร ับปร ุง 

3.19 คะแนน 
(207 เรื่อง) 

พอใช ้
 
 
 
 
 



 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ประธานกรรมการ 
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายบริหาร   กรรมการ 
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายวิชาการ  กรรมการ 
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝายพัฒนางานวิจัย กรรมการ 

 นางสาวประกาย  ขวัญหลาย 
 นางสาวเตือนใจ  สลับศรี 
 นางสาววรรณษา  บาลโสง 
 นางสาวสุวรรณา  ปดทาบาล 
 นางสาวนิราวัลย  ศรีทอง 
 นางสาววิลาวัลย  ฤทธิ์เรืองโรจน 
 นางสาวปุญณชา  สุริยะสาร 
       นางสาวอธิษฐาน  บุญเสริม 
       นางสาวลัคนามณี  บังเกิดสุข 

นางสาววรรณษา บาลโสง 
 นางสาวประกาย  ขวัญหลาย     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

  

กรรมการท่ีปรึกษา 

ผู้จัดทํา 

ฝ่ายศิลป์ รูปเล่ม และจัดพิมพ ์

คณะและหนวยงานตางๆ ท่ีใหความอนุเคราะหในการจัดทําขอมูลและภาพประกอบ 

ขอขอบคุณ 




