รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2563

โดย...คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน
เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564
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คํานํา
ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ที่ 2774/2564 ลงวั น ที่
12 พฤษภาคม 2564 และคําสั่งที่เพิ่มเติม ที่ 3624/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2563 ระดั บ สถาบั น ซึ่ ง คณะกรรมการดั ง กล า ว
ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2563 ตามระบบ
ประกัน คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน พ.ศ.2557 ของสํ า นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา หรือ
สํา นักงานปลัด กระทรวงการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ในปจจุบัน เมื่อวันที่ 26 – 27
สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนที่เรียบรอยแลว จึงไดจัดทํารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยตอไป
ดัง นั้น คณะกรรมการจึง ขอเสนอรายงานผลการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุว รรณภูมิ ประจําปก ารศึกษา 2563 หวัง เปน อยา งยิ่งวาเอกสาร
ฉบับนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจําปการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
ภาคผนวก

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมิน
 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน
 รายชื่อผูเขารับการสัมภาษณ
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บทที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1.1 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 2774/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2563 ระดั บ สถาบั น
รายนามดังนี้
1. รศ.ประดิษฐ มีสุข
ประธาน
กรรมการ
2. รศ. ดร.สุบิน ยุระรัช
3. ผศ. ดร.ศศิธร วชิรปญญาพงศ
กรรมการ
4. ผศ. ดร.ภัทรพงศ เกิดลาภี
กรรมการ
5. ผศ. ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสิริพร เรืองสุรัตน
ผูชวยเลขานุการ
7. นายพัฒนพล แกวยม
ผูชวยเลขานุการ
8. นายเสกสรรค คงพึ่งทรัพย
ผูชวยเลขานุการ
1.2 ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 มีฐานะเปนนิติ บุคคล และเปนสวนราชการภายใต การกํ ากับ ของ
สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา กระทรวงศึกษาธิการ ปจ จุบัน คือ สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม โดยเปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงสอด
รับการพัฒนาประเทศภายใตปณิธาน ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เปนคนดีมีความรูรักสูงาน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ จั ด การศึ ก ษา 4 ศู น ย 3 จั ง หวั ด ได แ ก
ศูนยพระนครศรี อยุธยา หันตรา ศูนยพระนครศรี อยุธยา วาสุกรี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ศูนยนนทบุ รี
จังหวัดนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีสํานักงานอธิการบดีตั้งอยูศูนยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา
ป การศึ กษา 2563 มหาวิ ทยาลั ย จัดการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี และระดับ บัณฑิตศึกษา 6 คณะ
แบงเปน 2 กลุมสาขาวิชา ดังนี้ 1) กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรกรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 2) กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปะศาสตร
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ปการศึกษา 2563 เปดสอน 46 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 40 หลักสูตร ระดับประกาศนี ย บั ตร
บัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
มีนักศึกษา 8,438 คน ระดับปริญญาตรี 8,246 คน ระดับปริญญาโท 103 คน ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 85 คน และระดับปริญญาเอก 4 คน
มีบุคลากร 1,094 คน สายวิชาการ 625.5 คน ปริญญาเอก 172 คน มีตําแหนงทางวิชาการ 169 คน
สายสนับสนุน 468.5 คน
มีงบประมาณป 2564 จํานวน 1,025.56 ลานบาท งบประมาณแผนดิน 790.68 ลานบาท งบรายได
234.88 ลานบาท
1.3 ผลการประเมิน
ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวมอยูในระดับดี (4.33 คะแนน) จําแนกตาม
องคประกอบคุณภาพ ดังนี้ 1) การผลิตบัณฑิต ระดับดี (3.85 คะแนน) 2) การวิจัย ระดับดี (4.21 คะแนน)
3) การบริการวิชาการ ระดับดีมาก (5.00 คะแนน) 4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับดีมาก (5.00
คะแนน) และ 5) การบริหารจัดการ ระดับดีมาก (4.80 คะแนน) จําแนกตามปจจัยนําเขา ระดับพอใช (3.03
คะแนน) ตามกระบวนการ ระดับดีมาก (5.00 คะแนน) และตามผลิตผลลัพธ ระดับดี (4.06 คะแนน)
1.4 ขอเสนอแนะในภาพรวม
 จุดเดนและแนวทางเสริมเดน
1) มีระบบการใหบริการทางวิชาการที่ทุกคณะมีสวนในการเปนเจาภาพและมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบรวมมือรวมพลังในการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม ทั้งนี้ ควรสนับสนุนใหมีการสราง
ผลงานวิจัยรับใชสังคมโดยเชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัยองคความรูและการวิจัยการเรียน
การสอน
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2) มีความรวมมือกับสถานประกอบการซึ่งเปนผูใชบัณฑิต ในการจัดการศึกษาเพื่อให การ
ผลิตบัณฑิตตรงตามความตองการของสถานประกอบการ โดยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบตางๆ
อาทิ หลักสูตรที่ใหนักศึกษาไดไปเรียนรูและฝกปฏิบัติจากสถานการณจริงในบางรายวิชาในสถานประกอบการ
และหลักสูตรรวมผลิต เปนตน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจเชื่อมโยงการทํางานนอกเวลาของนักศึกษาใหเปนสวน
หนึ่งของการเตรียความพรอมในการฝกปฏิบัติในสถานการจริง จะเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและหลักสูตร
3) ผู บ ริ ห ารมี วิ สัย ทั ศนในการพัฒ นามหาวิทยาลัย เนน การบริห ารและการพัฒนาคนและ
สงเสริมสนับสิ่งสนุนการเรียนรูของนักศึกษาทุกคณะ มีความมุงมั่นในการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่
สอดคลองกับนโยบายและความตองการของประเทศ ทั้งนี้ ควรถอดบทเรียนเกี่ยวกับประสบการณบริหาร
โดยเฉพาะดานการครองตน ครองคน ครองงานและขอคิดเรื่องความกตัญู เพื่อเปนองคความรูใหกันคนรุน
หลังไดแนวคิดและเลือกปฏิบัติตาม
 จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะการพัฒนา
1) อาจารยมีตําแหนงทางวิช าการร อยละ 27.18 ยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้
ควรเพิ่มแรงจูงใจพิเศษ ในกรณีที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นได
2) คุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารยมีคารอยละ 27.49 ยังไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้
ควรสงเสริมใหอาจารยรับทุนศึกษาตอ วางแผนพัฒนาเปนรายบุคล และมีการกํากับติดตามใหเปนไปตาม
เปาหมายอยางเปนรูปธรรม
3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมมีผลการประเมินภาพรวมระดับ พอใช และพบวา
รอยละ 50 ของจํานวนคณะวิชาไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคอยูในระดับตองปรับปรุงหรือ
พอใช ทั้งนี้ ควรสรางความรวมมือกับแหลงทุนวิจัยภายนอกใหมากขึ้น เชน หนวยงานเอกชน ภาคอุตสาหกรรม
สมาคมวิชาชีพ เปนตน เพื่อกระตุนใหเกิดการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่สามารถนําไปใช
ประโยชน
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ SAR
การรายงานแผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ปการศึกษา
2562 (ปที่แลว) ควรปรับ สรุปเปนตาราง 3 ชอง ดังนี้
ชองที่ 1 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ (ควรเลือกประเด็นสําคัญ เรียงตามองคประกอบ)
ช อ งที่ 2 แผนปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพตามข อ เสนอแนะของกรรมการประเมิ น (มี กิ จ กรรม /
โครงการพัฒนาอยางไร ใครรับผิดชอบ)
ชองที่ 3 ผลการดําเนินการงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งตอบโจทยตรงตามขอเสนอแนะ
ในประเด็นนั้นๆ
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1.5 วิธีการประเมิน
1.5.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน)
 การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจประเมิน
- ศึ กษาคู มือการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาภายใน ตามระบบประกัน คุณภาพการศึ ก ษา
ภายในของมหาวิทยาลัย
- ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับสถาบัน ประจําป
การศึกษา 2563 และเอกสารหลักฐานผานระบบ CHE QA Online
- คณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการกอนตรวจประเมิน และสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยวางแผนการตรวจประเมิน ดังนี้
วันที่ 26 ส.ค. 64
กําหนดการและกิจกรรม วันที่ 1
08.30-09.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการตรวจประเมินพรอมกําหนดประเด็น และ
รายการขอมูลที่ตองการตรวจสอบ
- คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานผลการดําเนินงานของสถาบันตามเกณฑ
มาตรฐาน
09.30-10.30 น. - พิธีเปดการประชุม / อธิการบดีกลาวตอนรับ แนะนําผูบริหาร และนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ และชี้แจงวิธีการประเมินฯ
10.30-11.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมที่ 1 : อธิการบดี
กลุมที่ 2 : คณบดี
กลุมที่ 3 : ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก
11.00-11.30 น.
กลุมที่ 4 : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
กลุมที่ 5 : ผูแทนชุมชน
กลุมที่ 6 : นักศึกษา ผูนาํ นักศึกษา และศิษยเกา
11.30-12.00 น.
กลุมที่ 7 : รองอธิการบดี และ ผูชวยอธิการบดี
กลุมที่ 8 : อาจารยประจําหลักสูตร และ อาจารยผูสอน
กลุมที่ 9 : ผูอํานวยการกอง และบุคลากรสายสนับสนุน
13.00-16.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบหลักฐาน (ตอ)
- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประจําวัน
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วันที่ 27 ส.ค. 64
กําหนดการและกิจกรรม วันที่ 2
08.30-09.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการประเมินฯ (ตอ)
10.00-12.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจประเมิน โดยตรวจสอบหลักฐาน (ตอ)
- คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน และเขียนรายงานผลการประเมิน
13.00-15.00 น. - พิธีปดการประชุม / คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมรายงานผลการตรวจประเมินฯ และ
ใหขอเสนอแนะ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตอผูบริหารมหาวิทยาลัย (ดวยวาจา)
- อธิการบดี และผูบริหารใหขอมูลยอนกลับ พรอมกลาวขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ
และกลาวปดการประชุม
 การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน
1. การดําเนินการ ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจเอกสารและหลักฐานตามองคประกอบคุณภาพตามที่ไดรับมอบหมาย
- สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย
2. การประชุมสรุปผลประจําวัน
3. วิเคราะหและประเมินผลตามระบบการประเมินเพื่อวิเคราะหถึงจุดเดนและแนวทางเสริม
จุดเดนจุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
 การดําเนินการหลังตรวจประเมิน
นํ า เสนอผลการประเมิ น ด ว ยวาจา พรอมรายงานผลการประเมิ น ต อผู บ ริห ารมหาวิท ยาลั ย
รับทราบและรวมอภิปรายผลการประเมิน สรุปรายงานผลการประเมิน นําสงใหมหาวิทยาลัยและไดบันทึกผล
การตรวจประเมินสงในระบบ CHE QA Online
1.5.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการประเมิ น ใช วิธีการตรวจสอบความสอดคลอ งและความถูก ตอ งของข อ มู ล
ระหวางรายงานการประเมินตนเอง ขอมูลพื้นฐาน หลักฐานเอกสาร ตลอดจนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งการสอบทานผลการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพื่อนํามาพิจารณาเปนผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
ผลการประเมิน
2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ และจําแนกรายองคประกอบคุณภาพ
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินงาน
คะแนน
ผลการ
ตัวตั้ง
ตัวบงชี้
คาเปาหมาย
ผลลัพธ
เฉลี่ย
ประเมิน
(%หรือสัดสวน)
ตัวหาร
162.97
ตัวบงชี้ที่ 1.1
3.51 คะแนน
3.54
3.54
ดี
46
27.498 x 5
รอยละ 16
ตัวบงชี้ที่ 1.2
3.44
3.44
พอใช
2.00 คะแนน
40
27.018 x 5
รอยละ 28.00
ตัวบงชี้ที่ 1.3
2.25
2.25
ตองปรับปรุง
2.33 คะแนน
60
ตัวบงชี้ที่ 1.4 6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
5.00
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 1.5 6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
5.00
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.1 6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
5.00
ดีมาก
20.38
ตัวบงชี้ที่ 2.2
5.00 คะแนน
3.40
3.40
พอใช
6
25.32
ตัวบงชี้ที่ 2.3
4.00 คะแนน
4.22
4.22
ดี
6
ตัวบงชี้ที่ 3.1 6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
5.00
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6 7
5.00
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 5.1 7 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6 7
5.00
ดีมาก
26.37
ตัวบงชี้ที่ 5.2
5 คะแนน
4.40
4.40
ดี
6
ตัวบงชี้ที่ 5.3 6 ขอ 5 คะแนน 1 2 3 4 5 6
5.00
ดีมาก
เฉลี่ยรวม
4.37
4.33
ดี
ผลการประเมิน
ดี
6

ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลีย่
คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
คุณภาพ
I
P
O
องคประกอบที่ 1

2.85

5.00

3.54

3.85

ดี

องคประกอบที่ 2

3.40

5.00

4.22

4.21

ดี

องคประกอบที่ 3

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 4

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

องคประกอบที่ 5

13
3.03
พอใช

5.00
3
5.00
ดีมาก

4.40
7
4.05
ดี

4.80
4.33
-

ดีมาก
ดี
-

รวม
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
หมายเหตุ :

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

การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
การดําเนินงานตองปรับปรุง
การดําเนินงานระดับพอใช
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก
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2.2 การวิเคราะหจุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางพัฒนา (รายองคประกอบ)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน ไดวิเคราะห
ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบ ดังนี้
 องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน
1. มีความรวมมือกับสถานประกอบการซึ่งเปนผูใช
บัณฑิต ในการจัดการศึกษาเพื่อใหการผลิตบัณฑิตตรง
ตามความตองการของสถานประกอบการ โดยการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบตางๆ อาทิ
หลักสูตรที่ใหนักศึกษาไดไปเรียนรูและฝกปฏิบัติจาก
สถานการณจริงในบางรายวิชาในสถานประกอบการ
และหลักสูตรรวมผลิต เปนตน
2. มีหลักสูตรที่ไดผลการประเมินระดับ ดีมาก 1
หลักสูตร คือ สาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
จุดที่ควรพัฒนา
1. หลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ําวา 3 คะแนนในตัว
บงชี้ที่สําคัญ ดังนี้
1.1 ดานการมีงานทําของบัณฑิต (เกณฑระดับ
หลักสูตร ตบช.2.2) มีหลักสูตรที่มีผลคะแนนต่ํากวา 3
ไดแก 1) หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
(หลักสูตร 5 ป) 2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ตอเนื่อง) 3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และ
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (ป.โท)
1.2 ดานอัตราการคงอยูและการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (เกณฑระดับหลักสูตร ตบช.3.3) มีหลักสูตร
ที่มีผลคะแนนต่ํากวา 3 ไดแก 1) หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม (ตอเนื่อง) 2) หลักสูตรวิทยาศาสตร
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แนวทางเสริมจุดเดน
1.1 มหาวิทยาลัยอาจเชื่อมโยงการทํางานนอกเวลาของ
นักศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของการเตรียความพรอมในการฝก
ปฏิบัติในสถานการณจริง จะเกิดประโยชนสูงสุดตอ
นักศึกษาและหลักสูตร

2.1 วางแผนถอดบทเรียน เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
บริหารจัดการหลักสูตร จากหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
ระดับดีมาก เพื่อใหหลักสูตรตางๆ มีผลการประเมินสูงขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.1 เรงคนหาสาเหตุที่ทําใหผลการประเมินเปนดังปรากฏ
แลวทําแผนพัฒนา โดยคณะตนสังกัดกํากับติดตามอยาง
ใกลชิด

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 3)หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่อ
อุตสาหกรรม 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการการจัดการขอมูล และ 5) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา (ป.เอก)
1.3 ดานคุณภาพอาจารย (เกณฑระดับหลักสูตร
ตบช.4.2) มีหลักสูตรที่มีผลคะแนนต่ํากวา 3 ไดแก
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 2) หลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา
(ตอเนื่อง)
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร (0.74 คะแนน)
4) หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิสถาปตยกรรม 5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ และ
6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
2. อาจารยวุฒิปริญญาตรีใน 5 คณะ มีจํานวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 1.84 โดย รอยละ 66.67 อยูในคณะ
ศิลปศาสตร ซึ่งมีหลักสูตรดานวิชาชีพเฉพาะ
โดยขอมูลภาพรวม พบวา เปนอาจารยชาวตางชาติ
6 คน มีตําแหนงทางวิชาการ 2 คน จะเกษียณอายุใน
อีก 3 ป ขางหนา 2 คน และจะเกษียณอายุในอีก 7 ป
ขางหนา 2 คน
3. อาจารยที่ไมไดเขาสูตําแหนงทางวิชาการรอยละ
72.98 ผูชวยศาสตราจารย รอยละ 24.30 และ
รองศาสตราจารย รอยละ 2.72 ของจํานวนอาจารย
ทั้งหมด และไมมี ศาสตราจารย เห็นไดวาอาจารย
ไมไดเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยูในสัดสวนที่สูงมาก
ทั้งที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลัก สูตร (รอยละ
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จัดรายวิชาสอนแบบควบคูกับผูที่มีวุฒิทเี่ ปนไปตาม
เกณฑการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความเหมาะสม
และสงเสริมใหอาจารยในกลุมดังกลาว มีผลงานวิชาการที่
เกี่ยวของอยูเสมอ และเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

มหาวิทยาลัยไดสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
โดยเชื่อมโยงกับการตอสัญญาจาง แตยังไมเกิดประสิทธิผล
เทาที่ควร อาจเพิ่มแรงจูงใจพิเศษดวย ในกรณีที่อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ได เชน
การสนับสนุนรางวัลแบบใหครั้งเดียว แบบใหเปนรายเดือน

15) ไดแก ปริญญาโท 4 หลักสูตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร

เพิ่มจากเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน การให
สิทธิพิเศษตางๆ การใหโอกาสสอนนักศึกษาภาคพิเศษ
เปนตน
4. การใหบริการขอมูลนักศึกษา และศิษยเกา ยังไมไป 4.1 การใหบริการขอมูลนักศึกษา ควรเพิ่มการใหบริการเชิง
ถึงนักศึกษาไดอยางทั่วถึง เชน มีสื่อประชาสัมพันธ
รุก ดังนี้
จํานวนมาก แตนักศึกษายังเขาถึงไดนอย ไมมีการ
1) ควรเพิ่มเทคนิคการใหขอมูลเชิงรุก เพื่อใหนักศึกษา
วิเคราะหผลการใหบริการเชิงคุณภาพ (จากการ
เขาถึงขอมูลการใหบริการแกนักศึกษาใหมากขึ้น เพื่อ
สัมภาษณ)
ประโยชนโดยตรงตอนักศึกษา
2) ดานการใหบริการขอมูลการทํางานนอกเวลาแก
นักศึกษา ควรเพิ่มการสนับสนุน อยางเปนระบบ เพื่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษา ซึ่งถือวาเปนสวน
หนึ่งของภาพลักษณมหาวิทยาลัย เชน มีการเตรียมความ
พรอมนักศึกษา กอนไปทํางานพิเศษ การติดตามผลการ
ทํางานทั้งจากสถานประกอบการและนักศึกษา เพื่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของนักศึกษา
3) การบริการใหขอมูลความรูแกศิษยเกา ควรสนับสนุนให
ศิษยเกา ไดมีโอกาสพัฒนา เพิ่มเติมความรูเดิมใหทันสมัย
(Up skill/Re skill) ครอบคลุมความตองการที่แทจริงของ
ศิษยเกา ไดแก การเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ กิจกรรมทาง
วิชาการตางๆ ที่จัดโดยหนวยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อเปด
โอกาสใหศิษยเกาไดเขามาเรียนรูเพิ่มเติม
5. การวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนที่
5.1 ควรเพิ่มผลวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนในเชิง
เกี่ยวของกับการพัฒนานักศึกษาในเชิงคุณภาพ ยังไม คุณภาพ เพื่อเปนประเด็นที่นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงที่เปน
ชัดเจน
รูปธรรมตอไป
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ควรพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่นําไปสูการวิจัยเชิงลึก เพื่อเนนการพัฒนางานวิจัยของ
อาจารยใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น สูการขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น (จากการสัมภาษณผูแทนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ)
2. อาจารยประจําใชศักยภาพในการเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประมาณรอยละ 64 ควรขยาย
การผลิตบัณฑิตเพื่อใหอาจารยไดใชศักยภาพเพิ่มขึ้น (ขอเสนอแนะจากรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ)
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 องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน
แนวทางเสริมจุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. รอยละ 50 ของจํานวนคณะวิชาไดรับทุนสนับสนุน 1.1 สรางความรวมมือกับแหลงทุนวิจัยภายนอกใหมากขึ้น
งานวิจัยและงานสรางสรรคอยูในระดับตองปรับปรุง เชน หนวยงานเอกชน ภาคอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ
หรือพอใช
เปนตน เพื่อกระตุนใหเกิดการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม
และงานสรางสรรคที่สามารถนําไปใชประโยชน
2. รอยละ 50 ของจํานวนคณะวิชา มีบางกลุม
2.1 มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดประชุมวิชาการใน
สาขาวิชา ที่ผลงานทางวิชาการของอาจารยและ
ระดับชาติ แตไมมีระดับนานาชาติ ควรสนับสนุนใหมีการ
นักวิจัยมีผลการประเมินอยูในระดับพอใช
จัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการ
ระดับชาติของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนใหจัดทํา
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใหเปนไปตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
3. มีการจัดกิจกรรมอบรมการทําผลงานวิชาการรับใช 3.1 ควรเชื่อมโยงและบูรณาการผลงานดานการบริการ
สังคมแกอาจารยและนักวิจัย แตไมปรากฏผลงานที่
วิชาการแกสังคมกับการวิจัยของอาจารยเพื่อนําไปสูการ
ชัดเจน
จัดทําผลงานวิจัยรับใชสังคม (Socially Engaged
Research) ที่สามารถนํามาขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการได
4. ผลงานที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเปนผลงานประเภท 4.1 ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจดทะเบียนผลงาน
อนุสิทธิบัตรทั้งหมด
ประเภทสิทธิบัตรใหมากขึ้น เพราะนอกจากจะแสดงความ
เชี่ยวชาญของอาจารยแลวยังสามารถนํามาใชขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการไดในประเภทผลงานทางวิชาการ
ลักษณะอื่น
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมีการประเมินผลกระทบของการวิจัยและนวัตกรรมที่มีตอการพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพ
ชีวิต การสรางมูลคาเพิ่ม และขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ดานการวิจัยและนวัตกรรม
2. ควรสงเสริมใหอาจารยพัฒนาโครงรางวิจัยตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน และ
สอดคลองตามโจทยของประเทศ และสนับสนุนใหมีการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกที่หลากหลาย
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 องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดเดน
แนวทางเสริมจุดเดน
1. มีระบบการใหบริการทางวิชาการที่ทุกคณะมีสวน 1.1 ควรสนับสนุนใหมีการสรางผลงานวิจัยรับใชสังคมโดย
ในการเปนเจาภาพและมีบรรยากาศการทํางานแบบ เชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคมกับการวิจัยองคความรู
รวมมือรวมพลังในการใหบริการทางวิชาการแก
และการวิจัยการเรียนการสอน
ชุมชนและสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ขอเสนอแนะทั่วไป
ควรมีการประเมินผลลัพธของการบริการวิชาการที่นําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืน
ของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาดานการบริการวิชาการ
 องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน
แนวทางเสริมจุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1.1 ควรปรับแผนฯ ที่แสดงถึงการเปนแผนงานหลักระดับ
ไมครอบคลุมหลักการขององคประกอบดาน
มหาวิทยาลัยในดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่กําหนด
ศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายตัวชี้วัด ที่เชื่อมโยงไปถึงระดับคณะหรือหนวยงานตางๆ
โดยกําหนดประเด็น ดังนี้
1) กําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด และการดําเนินงานดานศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ครอบคลุม การอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพร
วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบัน และ
สามารถวัดไดตามหลักการดังกลาว
2) การสงเสริม สนับสนุนการบูรณาการแผนดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในรายวิชาของแตละ
สาขาวิชา โดยอาจมีแนวปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลตอการเรียนการ
สอนของแตละหลักสูตร หรือสาขาวิชาอยางแทจริง
2. การวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนในเชิง 2.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ควรเพิ่มการ
คุณภาพ ยังไมชัดเจน มีการประเมินในระดับ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในสวนการประเมินผลตามแผน
โครงการ แตไมพบการประเมินในภาพรวมของ เพื่อใหไดประเด็นที่นําไปสูการพัฒนาปรับปรุง แลวแสดงผลการ
ระดับมหาวิทยาลัย
นําขอเสนอดังกลาวไปปรับปรุงที่เปนรูปธรรมตอไป
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 องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
1.ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเนนการบริหารและการพัฒนาคน
และสงเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ
นักศึกษาทุกคณะ มีความมุงมั่นในการพัฒนา
เปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่สอดคลองกับนโยบาย
และความตองการของประเทศ
2. ไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยคุณธรรม ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ปตอเนื่อง โดยมี
ผลการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใส
อยูในระดับดีมาก
จุดที่ควรพัฒนา
1. การบริหารแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การประจําป

แนวทางเสริมจุดเดน
1.1 ควรถอดบทเรียนเกี่ยวกับประสบการณบริหารโดยเฉพาะ
ดานการครองตน ครองคน ครองงานและขอคิดเรื่องความ
กตัญู เพื่อเปนองคความรูใหกันคนรุนหลังไดแนวคิดและเลือก
ปฏิบัติตาม

2.1 ควรสงเสริมพัฒนาตามเกณฑมหาวิทยาลัยคุณธรรมเพิ่มขึ้น
และใหเปนพื้นฐานในการพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว และ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล รวมทั้งเรงพัฒนา Big Data เขาระบบ
คอมพิวเตอรรองรับการพัฒนาดังกลาว
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.1 ควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปพรอมกับการทบทวน
แผนยุทธศาสตรแบบหมุนเหลื่อมป (Rolling plan) โดยมีแผน
15 ป หรือแผน 20 ป กํากับ ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย
1.2 ตองรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
2564 บรรลุเปาหมายตัวชี้วัดกี่ตัว คิดเปนรอยละเทาไร
2. เพิ่มการกํากับติดตตาม สงเสริมสนับสนุนให 2.1 เพิ่มการวิเคราะหสัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา
คณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินให อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะหความ
ครบทุกประเด็น นอกจากการวิเคราะหตนทุน คุมคาการบริหารหลักสูตร
2.2 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสใน
ตอหนวย
การแขงขัน อาจตองใชหลายฝายชวยสนับสนุน ไดแก ฝายแผน
ฝายบริหาร (การเงิน) ฝายวิชาการ ฝายประกันคุณภาพและ
คณะ
3. การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
3.1 ควรดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือ
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ที่สงผลตอการดําเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย หรือสงผลตอคาเปาหมายตัวบงชี้ตาม
แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากปจจัยภายนอกและ
ไมบรรลุคาเปาหมาย
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3.2 ตองรายงานและแสดงขอมูลระดับความเสี่ยง (โอกาส x
ผลกระทบ) ลดลงหรือไมในทุกประเด็น
4. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 4.1 ตองรายงานผลการดําเนินงานตามปที่ประเมินบรรลุคา
บริหารและพัฒนาบุคลากร
เปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนบริหารบุคลากรกี่ตัวบงชี้ คิดเปน
รอยละเทาไร
4.2 ตองรายงานผลการดําเนินงานตามปที่ประเมินบรรลุคา
เปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนพัฒนาบุคลากรกี่ตัวบงชี้ คิดเปน
รอยละเทาไร
5. การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
5.1 ปรับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน ให
ประเมินคุณภาพภายนอก ป 2565
ครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแปลง
มาตรการสูการปฏิบัติรวมทั้งเพิ่มตัวบงชี้อัตลักษณของสถาบัน
ตามความเหมาะสม
5.2 ศึกษาประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักการการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาใน
สวนที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564)
5.3 ศึกษามติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่
5/2564 และครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
เกี่ยวกับแนวทางสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
5.4 ควรศึกษาเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่
ประกอบ 5 ดาน 11 องคประกอบ 32 ประเด็นพิจารณาให
ครบถวน และเตรียมกรอกแบบสํารวจตนเอง เพื่อเตรียมความ
พรอมตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
6. การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 6.1 ศึกษากฎกระทรวง การจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2564 และพัฒนาสูการสงเสริมสถาบันอุดมศึกษา (มี 6 กลุม)
และเตรียมโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนเพิ่ม
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ภาคผนาก




คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 554/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2562
ระดับสถาบัน
รายชื่อผูเขารับการสัมภาษณ
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16

17

18
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รายชื่อผูเขารับการสัมภาษณ
กลุมที่ 1 อธิการบดี
เวลา 10.30 – 11.00 น. (30 นาที)
ผูสัมภาษณ ชุด A
1. รศ.ประดิษฐ มีสุข (ประธาน)
2. นายพัฒนพล แกวยม (ผูชวยเลขานุการ)
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1 ผศ.ไพศาล บุรินทรวัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผูประสานงาน : นายพัฒนพล แกวยม
ผูประสานงานดานระบบสารสนเทศ : นายสุวสันต กะมล
กลุมที่ 2 คณบดี 6 คณะ
เวลา 10.30 – 11.00 น. (30 นาที)
ผูสัมภาษณ ชุด B
1. รศ. ดร.สุบิน ยุระรัช (กรรมการ)
2. ผศ.ดร.ภัทรพงศ เกิดลาภี (กรรมการ)
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1 ผศ.เดชา พลเสน
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2 ผศ. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3 ผศ. ดร.สาลินันท บุญมี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ดร.สุวุฒิ ตุมทอง
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6 ผศ. วาที่ ร.อ.ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูประสานงาน : นายเสกสรรค คงพึ่งทรัพย
ผูประสานงานดานระบบสารสนเทศ : นายสุวสันต กะมล
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กลุมที่ 3 : ผูอํานวยการ สวพ./สวส./สวท./สอ.
เวลา 10.30 – 11.00 น. (30 นาที)
ผูสัมภาษณ ชุด C
1. ผศ. ดร.ศศิธร วชิรปญญาพงศ (กรรมการ)
2. ผศ.ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม (กรรมการและเลขานุการ)
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1 ดร.เอกชัย เนาวนิช
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 อาจารยศุภณัฐ แกนแกว
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผูแทน)
3 รศ.นภัทร วัจนเทพินทร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4 นายพัฒนพงศ วรรณวิไล
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูประสานงาน : น.ส.สิรัตติกาล ภานุศร
ผูประสานงานดานระบบสารสนเทศ : นายสุวสันต กะมล

กลุมที่ 4 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ / กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
เวลา 11.00 – 11.30 น. (30 นาที)
ผูสัมภาษณ ชุด A
1. รศ.ประดิษฐ มีสุข (ประธาน)
2. นายพัฒนพล แกวยม (ผูชวยเลขานุการ)
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1 ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2 รศ. ดร.กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิ
ผูประสาน : นายพัฒนพล แกวยม
ผูประสานงานดานระบบสารสนเทศ : นายสุวสันต กะมล
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กลุมที่ 5 ผูแทนชุมชน
เวลา 11.00 – 11.30 น. (30 นาที)
ผูสัมภาษณ ชุด B
1. รศ. ดร.สุบิน ยุระรัช (กรรมการ)
2. ผศ.ดร.ภัทรพงศ เกิดลาภี (กรรมการ)
ที่
ชื่อ-นามสกุล
1 นางปวีณา หงสโตสวัสดิ์
ประธานกลุมชุมชนบานไร
2 นายจักรพันธ เชื้อขํา
3 คุณอัมรินทร เซ็นเสถียร
4 วาที่ ร.อ.ณัฐธนพงษ ทองพลับ
ผูประสานงาน : นายเสกสรรค คงพึ่งทรัพย
ผูป ระสานงาน สวพ. : น.ส.น้ําทิพย แยมกลีบบัว โทร. 081-9910722
ผูประสานงานดานระบบสารสนเทศ : นายสุวสันต กะมล

ตําแหนง
-

กลุมที่ 6 ศิษยเกา / ผูนํานักศึกษา และนักศึกษา
เวลา 11.00 – 11.30 น. (30 นาที)
ผูสัมภาษณ ชุด C
1. ผศ. ดร.ศศิธร วชิรปญญาพงศ (กรรมการ)
2. ผศ.ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม (กรรมการและเลขานุการ)
- ศิษยเกา
ที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหนง
1 นายจรัญ นาคคําแหง
อาจารยแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
2 นายพงศกร สรอยคํา
3 นางสาวปยะวัลย ใยบัว
4 นาย จตุภูมิ พิณเสนาะ
5 นายจิเมล เปสตานโญ
-
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- ผูนํานักศึกษา
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายปฏิภาณ แปนเขียน
2 นายสุทิน สวางโคกกรวด

ตําแหนง
นายกสโมสรนักศึกษา
นายกสโมสรนักศึกษา

3

นายณัฐวัตร สุขสุด

4
5

นายวรพล ฤทธิสน
นายกสโมสรนักศึกษา
นางสาวญาณิศา เกียรตินิยกฤต นายกสโมสรนักศึกษา

6

นายศุภกาญจน ธนูสา

- นักศึกษา
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นางสาวนุดี แกวสระแสน
2 นายภูมิพงษ ปฏิเวช
3 นางสาวเมธีณีย พรหมศรี
4 นายสันติสุข ขําเรือง
5 นายปริญญา แสงไวย
6 นายสพลดนัย สีดํา
7 นางสาววิภาดา นพรัตน
8 นายทะเลภู เจนการขาย
9 นางสาวอธิติมา สวางกิจ
10 นายพันธกานต โนแกว
11 นางสาวเจนนิสา นกอินทรีย
12 นางสาวทานิชา มงคลจักวาฬ
13 นางสาวปาริชาติ พึ่งอู
14 นายเชิดชัย เวชประสิทธิ์
15 นายอภิเชษฐ มั่นใจ
16 นายทัศษดนัย โสตเมือง

นายกสโมสรนักศึกษา

นายกสโมสรนักศึกษา

คณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร

คณะ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
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ชั้นป
1
2
3
4
5
3
2
1
2
3
4
1
2
1
2
3

ที่
ชื่อ-สกุล
คณะ
17 นางสาวดาริกา ชาติไชย
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
18 นายณัฐพล สาดี
คณะศิลปศาสตร
19 นายณชพล พลเมืองดี
คณะศิลปศาสตร
20 นายณัฐนันท คงไพศาล
คณะศิลปศาสตร
ผูประสานงาน : น.ส.สิรัตติกาล ภานุศร
ผูประสานงานดานระบบสารสนเทศ : นายสุวสันต กะมล
กลุมที่ 7 รองอธิการบดี / ผูชวยอธิการบดี
เวลา 11.30 – 12.00 น. (30 นาที)
ผูสัมภาษณ ชุด A
1. รศ.ประดิษฐ มีสุข (ประธาน)
2. นายพัฒนพล แกวยม (ผูชวยเลขานุการ)
ที่
ชื่อ-นามสกุล
1 อาจารยพงศวิทย วุฒิวิริยะ
2 ผศ.กฤษฎี สุขฉายี
3 รศ. ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร
4 ผศ.ชลอ หนูอินทร
5 ดร.อนุรักษ เมฆพะโยม
6 รศ. ดร.ทรงวิทย เจริญกิจธนลาภ
7 ผศ.สุวิทย วงศยืน
8 อาจารยจิระวัฒน ใจออนนอม
9 ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน
10 ผศ. ดร.ศศิกานต สุวรรณประทีป
11 ผศ. ดร.อํานาจ จํารัสจรุงผล
12 อาจารยอนนท บูชาพันธ
13 อาจารยเรืองสิน ปลื้มปน
ผูประสานงาน : นายพัฒนพล แกวยม
ผูประสานงานดานระบบสารสนเทศ : นายสุวสันต กะมล
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ตําแหนง
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี

ชั้นป
4
1
2
3

กลุมที่ 8 อาจารยประจําหลักสูตร / อาจารยผูสอน
เวลา 11.30 – 12.00 น. (30 นาที)
ผูสัมภาษณ ชุด B
1. รศ. ดร.สุบิน ยุระรัช (กรรมการ)
2. ผศ.ดร.ภัทรพงศ เกิดลาภี (กรรมการ)
-อาจารยประจําหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คณะ
1 อาจารยเอกชัย รัตนบรรลือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2 อาจารยสุณิสา สุวรรณพันธ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3 อาจารย ดร.ทศพล ปรีชาศิลป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 อาจารยสุนทรี แกนแกว
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 อาจารยรวินธนัตถ ทิพยเสนา คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6 อาจารย ดร.ธารนี นวัสนธี
คณะศิลปศาสตร
-ผูแทนอาจารย
ที่
ชื่อ-สกุล
คณะ
1 อาจารย ดร.บัญชา พุทธากูล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
2 อาจารยวิญู บุญประเสริฐ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3 ผศ.กนกพร ภาคีฉาย
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 อาจารยยุวดี โฉมแดง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 อาจารยวิภูษณะ ฉายินทุ
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
6 อาจารยรุจิกา ธรรลักษมี
คณะศิลปศาสตร
ผูประสานงาน : นายเสกสรรค คงพึ่งทรัพย
ผูประสานงานดานระบบสารสนเทศ : นายสุวสันต กะมล
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กลุมที่ 6 ผูอํานวยการกอง / บุคลากรสายสนับสนุน
เวลา 11.30 – 12.00 น. (30 นาที)
ผูสัมภาษณ ชุด C
1. ผศ. ดร.ศศิธร วชิรปญญาพงศ (กรรมการ)
2. ผศ.ดร.ธนภูมิ ปองเสงี่ยม (กรรมการและเลขานุการ)
-ผูอํานวยการกอง
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1 นายอนันทรัตน อยูสบาย
ผูอํานวยการกองกลาง
2 นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ
ผูอํานวยการกองคลัง
3 นางสาวอุศนา อนงคเวช
ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน
4 นางสาววิยะดา นุชพันธุ
ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
5 อาจารยเฉลิม ขุนเอียด
ผูอ ํานวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
6 อาจารยปติชน เปยมบริบูรณ
ผูอ ํานวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
7 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
8 นางสาวมาลี ทวนทอง
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
ผูประสานงาน : น.ส.สิรัตติกาล ภานุศร
ผูประสานงานดานระบบสารสนเทศ : นายสุวสันต กะมล
-บุคลาการสายสนับสนุน
ที่
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

1 นางกัลปอรธ สิทธาภา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ กองกลาง

2 นายนพรัตน เนตรทิพย

นักวิชาการคอมพิวเตอร

กองนโยบายและแผน

3 นางสาวปวีณา เชิดสุข

นักวิชาการเงินและบัญชี

กองคลัง

4 นางสาววรางคณา เอมฉวี

บุคลากรปฏิบัติการ

กองบริหารงานบุคคล

5 นายชัชวาลย วิงวอน

นักวิชาการเงินและบัญชี

กองพัฒนานักศึกษา

6 นายประเสริฐศักดิ์ เอี่ยมใส

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

7 นางสาวรัตนา เพ็ชรสังวาลย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

8 นางสาวสุภาพร รุงกลาง

สํานักงานตรวจสอบภายใน

นักตรวจสอบภายใน
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

9 นางสาวออมใจ บุญหนุน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา

10 นางสาวขวัญใจ พุมแยม

หัวหนางานบริหารและพัฒนาระบบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

11 นางสาวเสาวลักษณ คีรีวงศ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

12 นางสาวสาวิตรี แปนทอง

หัวหนางานสํานักงานคณบดี

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

13 นางสาวอมนตรา ดนุจโรจน

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

14 นางสาวมณฑาทิพย เดือนสุกแสง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

15 นางสาวกานดาวดี โนชัย

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16 นางสาวศุภลักษณ บุญเชย

นักวิชาการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร

17 นางสาวมลฤดี ทับพรม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูประสานงาน : น.ส.สิรัตติกาล ภานุศร
ผูประสานงานดานระบบสารสนเทศ : นายสุวสันต กะมล
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คณะศิลปศาสตร
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