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ตามที่งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัด โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดยมี

วัตถุประสงคเ์พื่อให้หัวหน้าภาควิชาได้ทราบถงึแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาค รวมทั้งตระหนัก

ถงึความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิต และส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เวที

โลก 

ภายหลังจากการด าเนินโครงการฯ งานพัฒนาและฝึกอบรมจะจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการฯ 

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน และเพื่อน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการไปปรับปรุงการด าเนินงาน

ในครั้งต่อไป โดยมิติในการประเมินแบ่งเป็น 2 มิติ ประกอบด้วย การประเมินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

ของการด าเนินงาน และการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ทั้งนี้ รูปแบบรายงานแบ่งเป็น 5 ส่วน 

ประกอบด้วย บทสรุปผูบ้รหิาร บทน า ผลการประเมินโครงการ สาระส าคัญที่ได้จากโครงการ และภาคผนวก ซึ่งผล

จากการประเมินโครงการฯ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาปรับปรุงงานของงานพัฒนาและฝึกอบรม และเป็น

ข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ของส านักงานประกันคุณภาพ 
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งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพื่อเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมก าพล  อดุลวิทย์ ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเพื่อให้หัวหน้า

ภาควิชาได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาค รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิต และส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก ซึ่งการด าเนิน

โครงการดังกล่าวได้เรยีนเชิญ อาจารย์ ดร.พีระพงศ์   ตริยเจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร

ซึ่งการสัมมนาคร้ังนีม้ีผู้เขา้รว่มจากทุกวิทยาเขตจ านวน 90 คน 

การด าเนินโครงการฯ มีคา่ใช้จา่ยทั้งหมด 8,096 บาท จากยอดที่ได้รับอนุมัติ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

53.97 และมีผู้เขา้รว่มสัมมนาทั้งหมดทุกวทิยาเขต จ านวน 90 คน (วิทยาเขตบางเขน 41 คน วิทยาเขตก าแพงแสน 27 

คน วิทยาเขตศรรีาชา 9 คน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร 13 คน) มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 55 คน 

คิดเป็นร้อยละ 61.11 โดยภาพรวมของการด าเนินโครงการฯ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .44 

ผลการประเมินโครงการฯ พิจารณาแยกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผลการประเมินการบรรลุ

เปา้หมายตามวัตถุประสงคก์ารอบรม และส่วนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยผลการประเมินฯ 

สรุปได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงคข์องการด าเนินงาน และประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมนิ 

1. มหีัวหน้าภาควชิาเข้าร่วมโครงการ ไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 80  

ไม่บรรลเุปา้หมาย (ร้อยละ 42.22) 

มผีู้เข้าร่วมท้ังหมด 90 คน เป็นหัวหน้าภาควชิา/

สาขาวิชา 38 คน คดิเป็นร้อยละ 42.22 และมี

ผู้เข้าร่วมกลุ่มอื่น 52 คน  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และความเขา้ใจการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพของ

กลุ่มอาเซียน (AUN Network) อยู่ในระดับมากขึน้ไป  

ไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 80 

ไม่บรรลเุปา้หมาย (ร้อยละ 49.09) 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม มีดังนี้ 

 ด้านเนื้อหา : ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์

มาก แต่ควรมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ด าเนินการในปัจจุบัน กับ AUN-QA ว่ามีความ

แตกต่างกันอย่างไร มีสิ่งใดที่ต้องด าเนินการเพิ่ม  

 ด้านกระบวนการด าเนินงาน : ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้ระดับผู้บริหาร

หน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังหารบรรยายอย่างจริงจัง ทั้งระดับ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และประธาน

โครงการต่างๆ รวมทั้งควรมีการอบรมประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้อาจารย์ที่สอน

ในภาควิชาด้วย เช่น ขอให้แต่ละภาควิชาส่งตัวแทนมา 2-3 คน 
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ที่มาของการด าเนินโครงการ 
 

ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพได้ด าเนินโครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน”เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร 

ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

ระดับภูมิภาค รวมทั้งเพื่อให้คณะวิชาสามารถเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะการประกัน

คุณภาพหลักสูตร เพื่อสรา้งมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับประชาคมอาเซยีน ซึ่งก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นรอง

อธิการบดี คณบดี รองคณบดีฝา่ยวิชาการ รองคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ ประธานหลักสูตรนานาชาติ และผู้บริหาร

หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง   

จากผลการประเมินโครงการฯ พบว่า ผู้รับบริการต้องการให้เพิ่มการบรรยาย และขยายกลุ่มเป้าหมายให้

กวา้งขึน้ เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีนด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์นอกจากนี้ 

เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงข้อมูลคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับในเวทีโลก ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพ

จึงได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

ครั้งที่ 2 ขึน้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าภาควิชาทุกคณะ ในทุกวิทยาเขต ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความส าคัญ

ในการขับเคลื่อนภารกิจการผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันกับสถาบันอื่นทั้งภายในประเทศและในกลุ่ม

ประเทศอาเซยีนได้ 

 

วัตถุประสงค์การประเมิน 
 

1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน คร้ังที่ 2 

2. เพื่อน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารว่มโครงการ ไปปรับปรุงการด าเนินงานในคร้ังต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

คา่เฉลี่ย 0.00-1.50     หมายถงึ     น้อยที่สุด 

คา่เฉลี่ย 1.51-2.50     หมายถงึ     น้อย 

คา่เฉลี่ย 2.51-3.50     หมายถงึ     ปานกลาง 

คา่เฉลี่ย 3.51-4.50     หมายถงึ     มาก 

คา่เฉลี่ย 4.51-5.00     หมายถงึ     มากที่สุด 
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กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตารางท่ี 2    จ านวนผู้เขา้รว่มโครงการจ าแนกรายหน่วยงาน 

หน่วยงานที่สังกัด เป้าหมาย เข้าจริง  หน่วยงานที่สังกัด เป้าหมาย เข้าจริง 

รวม 151 90  วิทยาเขตก าแพงแสน 31 27 

วิทยาเขตบางเขน 91 41  1. คณะเกษตร ก าแพงแสน 8 8 

ผู้บรหิาร 0 1  2. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 6 6 

1. คณะเกษตร 9 4  3. คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 14 3 

2. คณะบรหิารธุรกจิ 5 1  4. คณะศกึษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 3 3 

3.  คณะประมง 5 3  5. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 0 7 

4.  คณะวนศาสตร์ 6 3  วิทยาเขตศรีราชา 13 9 

5.  คณะวิทยาศาสตร์ 13 6  ผู้บรหิาร 0 1 

6.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 5  1. คณะวิทยาการจัดการ 9 2 

7.  คณะศกึษาศาสตร ์ 5 4  2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรรีาชา 4 1 

8.  คณะเศรษฐศาสตร์ 3 2  3. คณะวิทยาศาสตรศ์รรีาชา 0 2 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 0  4. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 0 1 

10.  คณะสังคมศาสตร์ 6 2  5. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 1 

11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 2  6. ส านักงานวิทยาเขตศรรีาชา 0 1 

12. คณะมนุษยศาสตร์ 8 5  วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 16 13 

13. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 1 0  ผู้บรหิาร 0 2 

14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 6 1  1.คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 2 2 

15. กองบรกิารการศึกษา 0 2  2. คณะวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ 6 2 

    3. คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาการจัดการ 8 4 

    4. ส านักงานวิทยาเขต ฉกส. 0 3 
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การบรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 

งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าภาควิชาได้ทราบถึง

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาค รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิต และส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก โดยผลการประเมินการบรรลุ

เปา้หมายตามวัตถุประสงคข์องการอบรม แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3  ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงคข์องการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมนิ 

1. มหีัวหน้าภาควชิาเข้าร่วมโครงการ ไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 80  

ไม่บรรลเุปา้หมาย (ร้อยละ 42.22) 

มผีู้เข้าร่วมท้ังหมด 90 คน เป็นหัวหน้าภาควชิา/สาขาวิชา 38 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.22 และมีผู้เข้าร่วมกลุ่มอื่น 52 คน ดังนี ้

- รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  3 คน 

- คณบดี และรองคณบดี  4 คน 

- ผู้อ านวยการ 2 คน 

- รองหัวหนา้ภาควิชา/สาขาวิชา  9 คน 

- อาจารย์  15 คน 

- บุคลากรสายสนับสนุน  19 คน 

2. ผู้เข้ารว่มโครงการฯ มีความรู้และความ

เข้าใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

แนวทางการประกันคุณภาพของกลุม่

อาเซียน (AUN Network) อยู่ในระดับ

มากขึน้ไป 

ไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 80 

ไม่บรรลุเป้าหมาย (รอ้ยละ 49.09) 

ระดับมากท่ีสุด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 

ระดับมาก 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.82 

ระดับปานกลาง 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

ระดับน้อย 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.09 

ระดับน้อยท่ีสุด 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.82 
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ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

การด าเนินโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

คร้ังที่ 2 ได้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้ารว่มโครงการ โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน

คุณภาพการให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้เข้าอบรม ส าหรับเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.81 อยู่ในระดับ

มาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 รายละเอียดแสดงได้ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 

รายการที่ประเมิน x  SD 

2.1.1 ความสามารถในการช้ีแจง / ตอบค าถาม / ให้ขอ้แนะน า ของวทิยากร 3.96 0.64 

2.1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการช้ีแจง และการตอบค าถาม 3.71 0.74 

2.1.3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบโครงการฯ 3.84 0.66 

2.1.4 ประโยชนท่ี์ได้รับเมื่อเทยีบกับความคาดหวัง 3.62 0.78 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ (เปา้หมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 3.68 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 

รายการที่ประเมิน x  SD 

2.2.1 ความเหมาะสมของช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 3.51 0.77 

2.2.2 ความเหมาะสมของช่วงเวลาการจัดโครงการฯ (ชว่งเชา้วันอังคาร) 3.67 0.67 

2.2.3 ความเหมาะสม/สะดวกในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผา่นแบบตอบรับ 3.85 0.68 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57   

รายการที่ประเมิน x  SD 

2.3.1 เจ้าหนา้ที่ให้ขอ้มูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับโครงการฯ ได้เป็นอยา่งดี 3.80 0.76 

2.3.2 เจ้าหนา้ที่ให้การตอ้นรับด้วยอัธยาศัยไมตรี 4.20 0.56 

2.3.3 เจ้าหนา้ที่ให้บริการ/อ านวยความสะดวกตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ 4.13 0.61 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 

รายการที่ประเมิน x  SD 

2.4.1 ความเหมาะสมของส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ 4.18 0.55 

2.4.2 ความเหมาะสมของอาหารว่าง 4.11 0.50 

2.4.3 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดโครงการในภาพรวม 4.11 0.57 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ค าชมเชย : เป็นการน าเสนอที่เป็นประโยชนม์าก ซึ่งได้ความรูแ้ละวิธีการด าเนนิการอยา่งดี รวมทัง้วิทยากร

สามารถบรรยายที่ท าให้เหน็ภาพและเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้เอกสารประกอบการสัมมนาเหมาะสมด ี 

 

 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

1) ควรบรรยายเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับระบบที่ปฏิบัติอยู่แล้วว่า AUN-QA ต่างจากระบบประกัน

คุณภาพปัจจุบันอย่างไร อะไรที่ต้องท าเพิ่ม หรือควรท าเพิ่มเติม 

2) เนื้อหาบรรยายมากเกินไป ควรเน้นเฉพาะประเด็นที่ส าคัญและเป็นไปได้ ควรมีการสรุปเอกสารให้

กระชับ ตรงประเด็นที่จะน าเสนอโดยเฉพาะในกรณีที่มีเอกสารให้ Download โดยให้ข้อมูลในภาพรวม

มากกว่า หากมีหลักสูตรใดที่มีศักยภาพและมีความพร้อม มหาวิทยาลัยและคณะควรประเมินเบื้องต้น 

และให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาไปสู่การขอการรับรองจาก AUN-QA 

 

 ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ 

1) ควรมีการจัดประชุมใหญ่ เพื่อชีแ้จงให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบถงึการเปลี่ยนแปลงนีใ้ห้ทั่วถึง 

2) การประชาสัมพันธ์น้อย ไม่ได้อธิบายว่าการสัมมนาเน้นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ท าให้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาน้อย 

ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึง AUN-QA ให้มากกว่านี้ก่อนจัดสัมมนา รวมทั้งควรอธิบาย

ความส าคัญ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องของการสัมมนาให้ชัดเจนมากกว่านี้  เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่

บุคลากรทั่วไป จะได้มีผู้สนใจเข้ารว่มมากยิ่งขึน้ ส่วนตัวยังคิดว่าการสัมมนาในวันนี้ เกี่ยวข้องกับวิธีการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC แต่เมื่อได้รับฟังจึงทราบว่าไม่ใช่ แต่ก็เห็นว่าเป็น

เรื่องที่ส าคัญที่ควรทราบเช่นกัน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้ตอบสนองต่อการเขา้สู่ AEC 

3) เวลาน้อยเกินไปเห็นแต่ภาพรวม ในรายละเอียดยังไม่เข้าใจนัก  ดังนั้น ควรมีเวลามากขึ้น เพื่อให้

รายละเอียดในแต่ละ Criteria ให้ชัดเจน 

4) ควรจัดท าเป็นสรุป หรือหนังสือคล้ายๆหนังสือประกันคุณภาพ เพื่อแจกให้อาจารย์และบุคลากร

สนับสนุนทราบ 
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5) ควรให้ระดับผู้บริหารหน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังหารบรรยายอย่างจริงจัง ทั้งระดับคณบดี รองคณบดี 

หัวหน้าภาควิชา และประธานโครงการต่างๆ เพื่อให้มีนโยบายจาก Top- Down จึงท าให้ Information 

กระจายสู่ อาจารย์/ บุคลากร/ นิสิต ทุกระดับ 

6) ควรมีการอบรมประกันคุณภาพให้อาจารย์ที่สอนในภาควิชาด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทาง QA มากขึ้น และสามารถน าไปใช้ได้จริง โดยขอให้แต่ละ

ภาควิชาส่งตัวแทนมา 2-3 คน 

7) การสมัครเข้าร่วมโครงการควรผา่น online 

 

 ด้านอื่นๆ  

1) ควรจะมีภาควิชาใดหรือคณะใดน ารอ่งโครงการนีก้อ่น การพัฒนาจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุน ทางคณะไม่ได้

มีเงินทุน ประเด็นแรกควรพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษให้ครบก่อน  

2) งบประมาณที่ภาควิชามีอยู่ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการพัฒนาหลายๆ ด้าน มหาวิทยาลั ยควรเพิ่ม

งบประมาณลงมาที่ภาควิชาให้มากขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุง infrastructure ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก 

3) การตรวจประกันในต่างประเทศจะไม่วุ่นวายเรื่องงานเอกสารและการตรวจหลักฐาน ในฐานะของการ

เป็นอาจารย์ผู้สอน พอสิ้นปีก็จะให้อาจารย์ตรวจสรุปภาระงานสอน งานวิจัย งานตีพิมพ์/น าเสนอ แล้ว

ลงนามรับรองเทา่นั้น 

4) การจัดงานวันนี้ก็ดี แต่ว่าสรุปสุดท้ายภาควิชาก็ต้องไปท า paper work วุ่นวาย คณะกับมหาวิทยาลัยก็

รอรวบรวมเอกสารสรุปเป็นผลงานของคณะกับมหาวิทยาลัย 

 
การสรุปรายจ่ายในการด าเนินโครงการ 

ล าดับ รายการ  จ านวนเงิน  หมายเหต ุ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด           8,096.00    

1 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม(สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)           2,450.00  เงินโอน 

2 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม(ก าแพงแสน)           1,200.00  

 3 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม(ศรีราชา)              646.00  

 4 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม(สกลนคร)              420.00  

 5 ค่าเอกสาร           3,380.00  

 ค่าใชจ้่ายเงินสด           5,646.00  

 ค่าใชจ้่ายเงินโอน           2,450.00  

 เงินท่ีขออนุมัตโิครงการ         15,000.00  

 คงเหลอืท้ังหมด           6,904.00  

 ยมืเงินสด            8,000.00  

 คงเหลอืเงินสด (เคลียร์เงินยมื)           2,354.00    
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การสะท้อนผลการด าเนินงาน 

 
นอกจากการประเมินผลโครงการฯ จากผลการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรมแล้ว งานพัฒนา

และฝกึอบรมในฐานะผูจ้ัดได้สะท้อนผลการด าเนินงานของผู้จัดเอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุง

การด าเนินงาน รายละเอียดดังนี ้
 

ด้านเนื้อหา : การบรรยายคร้ังนีม้ีเนือ้หาที่ค่อนข้างมากและเป็นเรื่องใหม่ แต่มีเวลาเพียงครึ่งวันจึงอาจท า

ให้ไม่สามารถสรา้งความเข้าใจให้กับผูเ้ข้ารว่มสัมมนาได้อย่างชัดเจนนัก ทั้งนี ้โดยความคาดหวังของผู้จัดต้องการแจ้ง

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพให้กับทุกคณะได้รับทราบ แต่ไม่ได้มีการบังคับว่าทุกหลักสูตรต้องไป

ด าเนินการให้ได้รับการรับรอง ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับหลายคณะว่าต้องด าเนินการในระบบประกันคุณภาพ

อย่างไรเพิ่มเติม ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีทิศทาง และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพื่อรองรับ AEC ให้

เป็นระบบ และถา่ยทอดนโยบายลงสู่คณะวิชาให้เข้าใจชัดเจน  

 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน : การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการด าเนินงานตามสภาวการณ์ที่ก าลังเป็น Hot 

Issue โดยเรื่อง AUN QA เป็นเนื้อหาที่เน้นการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ดังนั้น จึงก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ

สัมมนาเป็นหัวหน้าภาควิชาเป็นหลัก แต่อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป ท าให้มีหัวหน้าภาควิชาเข้าร่วม

น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพควรสร้างความเข้าใจเรื่อง AUN QA ให้ทั่วถึงและ

ต่อเนื่อง 
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การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ASEAN University Network  Quality Assurance: AUN – QA ได้

ด าเนินการพัฒนาระบบโดยผู้เช่ียวชาญในภูมิภาค ร่วมกับผู้เช่ียวชาญในยุโรป ซึ่งได้มีการจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ 

ได้แก่ Programme Assessment, Training the QA Experts of CLMV, Training the AUN-Assessors และ Training for 

Non-AUN Members การประเมินคุณภาพตามกรอบของ AUN-QA มีเกณฑ์การพจิารณา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของ AUN-QA เป็นลักษณะการผสมผสานระหว่าง การประเมิน

คุณภาพภายใน (IQA) และการประเมินคุณภาพภายนอก (EQA) กล่าวคือ เนื้องานการประเมินฯ จะเป็นลักษณะ IQA 

แต่ตัวผู้ประเมินจะเป็นผู้เช่ียวชาญจากภายนอกประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน

จาก AUN-QA จะได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค (Regional Recognition) 
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Criteria 

Criteria Sub-criteria 

1. Expected Learning Outcomes 

 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and translated 

into the program  

1.2 The program promotes life-long learning  

1.3 The  expected  learning  outcomes  cover  both generic  and specialized 

skills  and knowledge  

1.4 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

2. Program Specification 2.1 The university uses program specification  

2.2 The program specification shows the expected learning outcomes and how 

these can be achieved  

2.3 The program specification is informative, communicated, and made available 

to the stakeholders 

3. Program Structure and Content 

 

3.1 The program content shows a good balance between generic and specialized 

skills and knowledge  

3.2 The program reflects the vision and mission of the university 

3.3 The contribution made by each course to achieving the learning outcomes is 

clear  

3.4 The program is coherent and all subjects and courses have been integrated  

3.5 The program shows breadth and depth  

3.6 The program clearly shows the basic courses, intermediate courses, 

specialized courses and the final project, thesis or dissertation  

3.7 The program content is up-to-date 

4. Teaching and Learning Strategy 4.1 The faculty or department has a clear teaching and learning strategy  

4.2 The teaching and learning strategy enables students to acquire and use 

knowledge academically  

4.3 The teaching and learning strategy is student oriented and stimulates quality 

learning  

4.4 The teaching and learning strategy stimulates active learning and facilitates 

learning to learn 
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Criteria Sub-criteria 

5. Student Assessment 5.1 Student assessment covers student entrance, student progress and exit tests  

5.2 The assessment is criterion- referenced  

5.3 Student assessment uses a variety of methods  

5.4 The assessment reflects the expected learning outcomes and the content of 

the program  

5.5 The criteria for assessment are explicit and well-known  

5.6 The assessment methods cover the objectives of the curriculum  

5.7 The standards applied in the assessment are explicit and consistent 

6. Academic Staff Quality 6.1 The staff are competent for their tasks  

6.2 The staff are sufficient to deliver the curriculum adequately 

6.3 Recruitment and promotion are based on academic merits  

6.4 The roles and relationship of staff members are well defined and understood  

6.5 Duties allocated are appropriate to qualifications, experience and skills  

6.6 Staff workload and incentive systems are designed to support  the quality of 

teaching and learning  

6.7 Accountability of the staff members is well regulated  

6.8 There are provisions for review, consultation, and redeployment  

6.9 Termination and retirement are planned and well implemented  

6.10 There is an efficient appraisal system 

7. Support Staff Quality 7.1 The library staff are competent and adequate in providing a satisfactory level 

of service  

7.2 The laboratory staff are competent and adequate in providing a satisfactory 

level of service  

7.3 The computer facility staff are competent and adequate in providing a 

satisfactory level of service  

7.4 The student services staff are competent and adequate in providing a 

satisfactory level of service 

8. Student Quality 8.1 There is a clear student intake policy  

8.2 The student admission process is adequate  

8.3 The actual study load is in line with the prescribed load 

9. Student Advice and Support 9.1 There is an adequate student progress monitoring system  

9.2 Students get adequate academic advice, support and feedback on their 

performance  

9.3 Mentoring for students is adequate  

9.4 The physical, social and psychological environment for the student is 

satisfactory 
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Criteria Sub-criteria 

10. Facilities and Infrastructure 10.1  The lecture facilities (lecture halls, small course rooms) are adequate 

10.2  The library is adequate and up-to-date 

10.3  The laboratories are adequate and up-to-date 

10.4  The computer facilities are adequate and up-to-date 

10.5  Environmental  health and safety standards meet requirements in all aspects 

11. Quality Assurance of Teaching 

and Learning Process 

 

11.1  The curriculum is developed by all teaching staff members 

11.2  The curriculum development involves students 

11.3  The curriculum development involves the labor market 

11.4  The curriculum is regularly evaluated at reasonable time periods 

11.5  Courses and curriculum are subject to structured student evaluation 

11.6  Feedback from various stakeholders is used for improvement 

11.7  The teaching and learning process, assessment schemes, the assessment 

methods and the assessment itself are always subject to quality assurance  

and continuous improvement 

12. Staff Development Activities 12.1  There is a clear plan on the needs for training and development of both 

academic and support staff 

12.2  The training and development activities for both academic and support staff 

are adequate to the identified needs 

13. Stakeholders Feedback 13.1 There is adequate structured feedback from the labor market  

13.2 There is adequate structured feedback from the students and alumni 

13.3 There is adequate structured feedback from the staff 

14. Output 14.1  The pass rate  is satisfactory and dropout rate is of acceptable level 

14.2  Average time to graduate is satisfactory 

14.3  Employability of graduates is satisfactory 

14.4  The level of research activities by academic staff and students is satisfactory 

15. Stakeholders Satisfaction 15.1  The feedback from stakeholders is satisfactory 
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ภาคผนวกที่ 1 รายละเอียดโครงการ 
 

โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 

-----------------------------------------------------  

 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานประกันคุณภาพได้ด าเนินโครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ  สูตะ

บุตร ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพื่อให้คณะวิชาสามารถเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อสรา้งมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับประชาคมอาเซียน ซึ่งก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

เป็นรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดีฝา่ยวิชาการ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานหลักสูตรนานาชาติ และ

ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง   

จากผลการประเมินโครงการฯ พบว่า ผู้รับบริการต้องการให้เพิ่มการบรรยาย และขยายกลุ่มเป้าหมายให้

กวา้งขึน้ เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีนด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์นอกจากนี้ 

เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงข้อมูลคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับในเวทีโลก ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพ

จึงได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

ครั้งที่ 2 ขึน้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าภาควิชาทุกคณะ ในทุกวิทยาเขต ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความส าคัญ

ในการขับเคลื่อนภารกิจการผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันกับสถาบันอื่นทั้งภายในประเทศและในกลุ่ม

ประเทศอาเซยีนได้ 

 

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

เพื่อให้หัวหน้าภาควิชาได้ทราบถงึแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาค รวมทั้งตระหนักถึง

ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑติ และส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

หัวหน้าภาควิชาทุกคณะ ในทุกวทิยาเขต จ านวน 70 คน 
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วิธดี าเนินงาน 

บรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซยีน โดยมีการถ่ายทอดโครงการฯ ผ่านระบบ Teleconference ไปที่วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร  

 

วิทยากร 

อาจารย์ ดร.พีระพงศ์   ตรยิเจริญ    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

ระยะเวลา สถานที่ 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมก าพล อดลุวิทย ์ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ  

50 ป ี

 

การประเมินผลโครงการ/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. มีหัวหน้าภาควิชาเข้ารว่มไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกัน

คุณภาพของกลุ่มอาเซยีน (AUN Network) อยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะวิชามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรของกลุ่มอาเซียน 

(AUN Network) 

2. หัวหน้าภาควิชาตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 

งบประมาณ 

ใช้เงินรายได้ส่วนกลางส านักงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นค่าใช้จา่ย ดังนี้ 

1. คา่เอกสาร (100 บาท × 70 คน)    7,000 บาท 

2. คา่วัสดุ (40 บาท × 70 คน)     2,800 บาท 

3. คา่อาหารวา่งและเครื่องดื่ม (35 บาท × 70 คน)   2,450 บาท 

4. คา่ใช้จา่ยอื่นๆ         2,750 บาท 

         รวมท้ังสิ้น  15,000 บาท 

              (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยคา่ใชจ้่ายทุกรายการ 
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ภาคผนวกที่ 2 รายนามผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

วิทยาเขตบางเขน 

1 รศ.วเิชยีร กิจปรีชาวนิช ประธานกรรมการการศึกษา 

คณะเกษตร  

2 ผศ.สุดสายสิน แก้วเรือง หัวหน้าภาควชิาเกษตรกลวิธาน  

3 นายณัฏฐ  พชิกรรม หัวหน้าภาควชิาพชืสวน 

4 นายสมศิริ แสงโชต ิ หัวหน้าภาควชิาโรคพชื 

5 นางสาวสุธีลักษณ ์ไกรสุวรรณ หัวหน้าภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 

คณะบรหิารธุรกิจ 

6 ผศ.ดร.นรัินดร  ทัพไชย หัวหน้าภาควชิาการจดัการ 

คณะประมง 

7 ผศ.พงศ์เชฏฐ์ พชิติกุล หัวหน้าภาควชิาเพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

8 นางสาวศริสุดา จ านงทรง ประธานกรรมการคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภาควิชาการ

จัดการประมง 

9 ดร.จรวย สุขแสงจันทร์  รองหัวหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

คณะมนุษยศาสตร ์

10 ผศ.ดร.ประเวศ อนิทองปาน หัวหน้าภาควชิาปรัชญาและศาสนา 

11 ผศ.ดร.โกวิทย ์พิมพวง หัวหน้าภาควชิาภาษาไทย 

12 อ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน รองหัวหนา้ภาควิชาภาษาศาสตร์ 

13 ผศ.ภาคม  บ ารุงสุข อาจารย์ประจ าภาควิชาดนตรี 

14 อ.วราพรรณ อภศิุภะโชค อาจารย์ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

คณะวนศาสตร ์

15 รศ.ดร.วพิักตร์ จินตนา หัวหน้าภาควชิาการจดัการป่าไม้ 

16 ผศ.ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ รองหัวหนา้ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม ้

17 ผศ.ชัชชัย  ตันตสริินทร์ รองหัวหนา้ภาควิชาอนุรักษว์ทิยา 

คณะวิทยาศาสตร ์

18 นายดีเซลล์ สวนบุรี หัวหน้าภาควชิาวทิยาศาสตร์พืน้พิภพ 

19 รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว หัวหน้าภาควชิาเคม ี

20 รศ.ดร. มณจันทร์ เมฆธน หัวหน้าภาควชิาสัตววทิยา 

21 ดร.สุริยา ณ หนองคาย หัวหน้าภาควชิาคณิตศาสตร์ 

22 ผศ.ดร.วันวิสา สุดประเสริฐ หัวหน้าภาควชิารังสีประยุกตแ์ละไอโซโทป  

23 ผศ.ศริิกร จันทร์นวล หัวหน้าภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

24 รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี  หัวหน้าภาควชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

25 ผศ.ชนินทร์ ปัญจพรผล รองหัวหนา้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

26 รศ.ดร.กฤษณะ  ไวยมัย รองหัวหนา้ภาควิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์  

27 อ.ดร.อัมพกิา บันสทิธ์ิ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

28 รศ.ชวลิต กิตตชิัยการ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า  

คณะศึกษาศาสตร ์

29 ผศ. พรีะ มาลีหอม หัวหน้าภาควชิาพลศกึษา 

30 รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล หัวหน้าภาควชิาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว 

31 อ.ปิยะนันท์ หิรัณยช์โลทร อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษา 

32 น.ส.พาขวัญ พุม่สาหร่าย นักวชิาการศึกษา ภาควิชาอาชวีศึกษา 

คณะเศรษฐศาสตร ์

33 ผศ.ดร.วศิษิฐ์ ลิม้สมบุญชัย หัวหน้าภาควชิาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 

34 นางกนกอร  สีมานนท์ นักวชิาการศึกษา ภาควิชาสหกรณ์ 

คณะสังคมศาสตร ์

35 อ.อภิชา ชุติพงศพ์สิิฏฐ์ เลขานุการภาควิชาประวัตศิาสตร์ 

36 อ.ธีรพัฒน์ วงศ์คุม้สนิ อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวทิยา  

คณะสัตวแพทยศาสตร ์

37 รศ.ดร.อาภัสสรา ชูเทศะ หัวหน้าภาควชิาสรีรวทิยา 

38 ผศ.ดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์ หัวหน้าภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

39 ผศ.กรทิพย ์วัชรปัญญาวงศ ์ เตชะเมธีกุล หัวหน้าภาควชิาวทิยาการสิ่งทอ 

กองบริการการศกึษา 

40 น.ส.ลิลา วุฒวิาณิชยกุล หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  

41 น.ส.พนิท์ุสุดา ดีช่วย นักวชิาการศึกษา  

วิทยาเขตก าแพงแสน 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 

42 ผศ.สิรินทร์พร สินธุวณชิย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวชิาการ  

43 ผศ.ชัชชัย แก้วสนธิ หัวหน้าภาควชิาสง่เสริมและนเิทศศาสตร์เกษตร 

44 ผศ.อรรถศษิฐ์ วงศ์มณีโรจน ์ หัวหน้าภาควชิาปฐพีวทิยา 

45 ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร หัวหน้าภาควชิาโรคพชื 

46 อ.บุบผา คงสมัย รองหัวหนา้ภาควิชาพืชไร่นาฝา่ยกิจกรรมนสิิตและฝึกงาน  

47 รศ.ดร.เนรมติ สุขมณี รองหัวหนา้ภาควิชาสัตวบาล 

48 น.ส.จอมสุรางค์ ดวงธสิาร นักวชิาการเกษตร 

49 นาง สุปราณี สระทองฮ่วม เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน 

50 นายยุทธนา ตาละลักษมณ ์ รองหัวหนา้ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 

51 อ.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ หัวหน้าภาควชิาวศิวกรรมเครื่องกล  

52 รศ.อนุพันธ์ เทอดวงศว์รกุล หัวหน้าภาควชิาวศิวกรรมเกษตร 

53 รศ.รังสินี โสธรวทิย์ หัวหน้าภาควชิาวศิวกรรมการอาหาร  

54 อ.กมล อมรฟา้ อาจารย์ประจ าภาควิชาชลศาสตร์และอุทกวิทยา กพส.  

55 อ.ปริญญา พัฒนวสันต์พร อาจารย์ประจ าสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 

คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์

56 ผศ.คมกรชิ เชาวพ์านชิ หัวหน้าภาควชิาพลศกึษาและกฬีา  

57 นางสุพรทิพย ์พูพะเนยีด รองหัวหนา้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

58 น.สเมธาพร ฮ่งกอื นักวชิาการศึกษา 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์ 

59 รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธ์ุ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  

60 ผศ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์  

61 น.ส.กัญญาพัชร ชุมพงศ ์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน 

62 นาย วโิรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อ านวยการ  

63 น.ส.วรรณนา ว่องไววุฒิ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

64 น.ส.พชิากรณ์ เพง่พศิ นักวชิาการศึกษา  

65 นางสรรค์วรา โมกขะสมิต ผู้ปฏบัิตงิานบริหาร 

66 นางจินตนา  ออ่นศริิ เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 

67 น.ส.ปรียานุช พิมสน นักวชิาการศึกษา  

68 นายสุธี ชาวนาฟาง ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

วิทยาเขตศรรีาชา 

69 รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 

คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา 

70 อ.วรยศ ละม้ายศรี อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

คณะวิทยาการจดัการ 

71 ผศ.วารุณ ีตันตวิงศ์วาณิช รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

72 อ.รักสกุล ชวีะโกเศรษฐ อาจารย์ประจ าคณะวทิยาการจดัการ 

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม 

73 อ.ชัยสิทธ์ิ ทับทิมทอง อาจารย์ประจ าคณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม 

74 นายธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์ นักวชิาการศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

75 อ.ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธ์ิด า หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีศรรีาชา 

76 พล.ร.อ.สุพทิย์  อ านวย คณบดี 

ส านักงานวทิยาเขตศรรีาชา 

77 นางพมิพจ์ันทร์ นุม่หอม ผู้อ านวยการส านักงานวทิยาเขต 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร 

78 ผศ.อภิชาต  แจ้งบ ารุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

79 อ.อัญชสา ประมวลเจรญิกิจ ผู้ช่วยรองอธิการบดี 

คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร 

80 อ.ศุภสิทธ์ิ  สิทธาพานิช หัวหน้าสาขาทรัพยากรเกษตรชวีภาพ 

81 อ.เกรยีงไกร พัทยากร หัวหน้าสาขาเทคโนโลยกีารอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์

82 อ.นารีรัตน์ กิตศิรีปัญญา หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ 

83 อ.ธนกิา ขันอาสา กรรมการงานวิชาการ 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจัดการ 

84 อ.พมิพอ์มร นิยมค้า หัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว 

85 อ.จาริตา หินเธาว์ หัวหน้าสาขาการตลาด 

86 อ.นัฐนันท์  ศักดิ์สัมฤทธ์ิ หัวหน้าสาขาการจัดการ 

87 อ.นรัินดร์ ทรงนรัินดร์ หัวหน้าสาขาสังคมศาสตร์ 

ส านักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร 

88 น.ส.วชิราภรณ์ ทะคะทิน นักวชิาการศึกษา 
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