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สํานักประกันคุณภาพได้ดําเนินโครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 ครอบคลุม 4 วิทยาเขต ในช่วงเดือนธันวาคม 2553 ถึง

เดือนมกราคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีความเข้าใจใน

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในที่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสามารถเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2553 ได้อย่างทันการ ซึ่งมีรูปแบบการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง

แยกจากกัน คือ ช่วงที่หนึ่งเป็นการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ สําหรับคณะวิชา และช่วงที่สองเป็นการ

ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ สําหรับสํานัก สถาบัน โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน จํานวน 100-150 คน ต่อวิทยาเขต 

 การดําเนินโครงการครั้งนีม้ีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 774 คน ประกอบด้วย วิทยาเขตบางเขน 334 คน วิทยาเขต

ศรีราชา 96 คน วิทยาเขตกําแพงแสน 250 คน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 94 คน ซึ่งเป็นไป

ตามจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด และมีค่าใช้จ่ายดําเนินงานทั้งหมด  86,064 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.06 

จากยอดที่ได้รับอนุมัติ 100,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายของวิทยาเขตบางเขน 34,004 บาท วิทยาเขตศรีราชา 

8,267 บาท วิทยาเขตกําแพงแสน 7,195 บาท และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 36,598 บาท 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ พิจารณาจากการบันทึกข้อสังเกตของผู้จัดโครงการ และ

จากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 568 คน คิดเป็นร้อยละ 73.39 ซึ่งแบ่ง

ประเด็นการประเมินเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วม

โครงการในภาพรวม 4 วิทยาเขตมีความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ที่เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 

3.72 และมีความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 อยู่ในระดับดีเช่นกัน มีค่าเฉลี่ย 

3.78 ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ มีผลการประเมินในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.68 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .58 3) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีผลการประเมินในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 

3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .64 4) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลการประเมินในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.03  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .61 และ 5) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีผลการประเมินในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.03  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .59 รายละเอียดดังแผนภาพที่ 1 

ถ้าพิจารณาผลการประเมินภาพรวมทุกด้านใน 4 วิทยาเขต พบว่า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 ส่วนผลการประเมินในแต่ละวิทยาเขตก็อยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน โดยวิทยาเขตบางเขน  

วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตกําแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ .สกลนคร มีค่าเฉลี่ย 3.89, 3.51, 

3.77 และ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .52, .41, .40 และ .47 ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2 

อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมในการจัดโครงการครั้งนี้ที่มีผลประเมินต่ํา คือ การได้แนวทางการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีค่าเฉลี่ย 3.46 อยู่ในระดับพอใช้ และความเข้าใจวิธีการเขียนรายงานการ

ประเมินคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.53 อยู่ในระดับดี 
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แผนภาพท่ี 1 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการฯ ตามประเด็นการประเมินแยกตามวิทยาเขต  
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แผนภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินโครงการฯ ภาพรวม ระดบัคณะวิชา และระดับส านัก สถาบัน แยกตามวิทยาเขต 

 
สํานักประกันคุณภาพได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงที่สําคัญ ดังนี้ 1) ช่วงเวลาการจัดประชุม

ชี้แจงมีความล่าช้า (ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม) ทั้งที่ควรกําหนดหลักเกณฑ์ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ทําให้

หน่วยงานเหลือเวลาเพียง 4-5 เดือนในการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์

บางตัวเป็นเรื่องระยะยาวไม่สามารถทําให้สําเร็จได้ ซึ่งปัญหานี้ส่วนหนึ่งมีที่มาจากปัจจัยภายนอกที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ใหม่และเผยแพร่ช้า มีผลให้การจัดทําเล่มคู่มือตัวบ่งชี้สําหรับคณะวิชา/สํานัก-สถาบันมีความล่าช้าตามไปด้วย 

อย่างไรก็ตาม สํานักประกันคุณภาพได้นําข้อเสนอแนะนี้ไปกําหนดระยะเวลาในแผนปฏิบัติการปีต่อไปให้

รวดเร็วขึ้น 2) ขอให้รวบรวมประเด็นคําถาม คําตอบเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งผลการ

ประเมินโครงการฯ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการไว้ศึกษา ประเด็นนี้สํานักประกัน

คุณภาพได้ดําเนินการเผยแพร่ไว้ที่ www.qa.ku.ac.th เรียบร้อยแล้ว  

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

http://www.qa.ku.ac.th/
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ที่มาของการด าเนินโครงการ 

 โครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น

โครงการที่สํานักประกันคุณภาพดําเนินการเป็นประจําทุกปี ภายหลังจากที่ได้ปรับปรุงคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ประเมินคุณภาพภายในและได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 

วัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการเป็นไปเพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีความเข้าใจ

ในตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในที่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสามารถเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2553 ได้อย่างทันการ โดยรูปแบบการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ แบ่งเป็น 2 ช่วงแยก

จากกัน คือ ช่วงที่หนึ่งเป็นการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ สําหรับคณะวิชา และช่วงที่สองเป็นการชี้แจง 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯสําหรับสํานัก สถาบัน และมีนโยบายในการดําเนินงานครอบคลุม 4 วิทยาเขต 

เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในทุกวิทยาเขตมีความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายในร่วมกัน โดยเริ่มต้นจาก

วิทยาเขตบางเขน วันที่ 23 ธันวาคม 2553 วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 11 มกราคม 2554 วิทยาเขตกําแพงแสน 

วันที่ 13 มกราคม 2554 และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 28 มกราคม 2554   

 
วัตถุประสงค์การประเมิน 

 1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ

ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 

 2. เพ่ือนําข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งต่อไป 

   
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ ตัวบ่งชี้การประเมิน แหล่งข้อมูล 

1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

1.1 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานในทุก

วิทยาเขตมีความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับดี  

1.2 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานในทุก

วิทยาเขตมีความเข้าใจแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับดี 

แบบสอบถาม 

 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ 2.1 ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในเรื่องต่อไปนี้ 

      2.1.1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 

      2.1.2 หลักการประเมิน/การให้คะแนนตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และ

เชิงปริมาณ 

      2.1.3 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ที่เปลี่ยนแปลง 

      2.1.4 วิธีการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ 

 2.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 

      2.2.1 ความสามารถในการเตรียมพร้อมรับการประเมินตาม

กําหนดการ 

แบบสอบถาม 

บทน า 
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ ตัวบ่งชี้การประเมิน แหล่งข้อมูล 

      2.2.2 ได้แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

      2.2.3 ความสามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ภายใน 

หน่วยงาน 

      2.2.4 ประโยชน์ที่ได้รับในภาพรวมเมื่อเทียบกับความคาดหวัง 

3. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ

ให้บริการ 

3.1 ความเหมาะสมของช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

3.2 ความเหมาะสมของช่วงเวลาการจัดโครงการฯ (เดือนธันวาคม) 

3.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการบรรยาย การแลกเปลี่ยน และ

การตอบข้อซักถาม 

3.4 ความเหมาะสม/สะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วม  

แบบสอบถาม 

แบบบันทึก

จากผู้จัด 

4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.1 ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โครงการฯ 

4.2 ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ในการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี 
4.3 ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ/อํานวยความ

สะดวก 

แบบสอบถาม 

5. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 5.1 ความเหมาะสมของสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 

5.2 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 
5.3 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 

แบบสอบถาม 

แบบบันทึก

จากผู้จัด 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50     หมายถึง     การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50     หมายถึง     การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50     หมายถึง     การดําเนินงานระดับพอใช้ 

ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50     หมายถึง     การดําเนินงานระดับดี 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00     หมายถึง     การดําเนินงานระดับดีมาก  

 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารว่มโครงการ 

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละวทิยาเขตแยกตามเพศ และสังกัด 

วิทยาเขต เพศ สังกัด 

ชาย หญิง รวม คณะวิชา  ส านัก สถาบัน รวม 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

รวม 162 612 774 186 215 272 101 774 
บางเขน 68 266 334 83 99 95 57 334 
คณะวิชา 49 119 168 81 72 14 1 168 

สํานัก สถาบัน 19 147 166 2 27 81 56 166 

ศรีราชา 31 65 96 11 28 57 - 96 
คณะวิชา 7 32 39 11 28 0 - 39 

สํานัก สถาบัน 24 33 57 - - 57 - 57 
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วิทยาเขต เพศ สังกัด 

ชาย หญิง รวม คณะวิชา  ส านัก สถาบัน รวม 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ก าแพงแสน 42 208 250 57 69 87 37 250 
คณะวิชา 24 96 120 54 66 - - 120 

สํานัก สถาบัน 18 112 130 3 3 87 37 130 

เฉลิมพระเกียรติ 21 73 94 35 19 33 7 94 
คณะวิชา 10 45 55 33 19 3 - 55 

สํานัก สถาบัน 11 28 39 2 - 30 7 39 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดโครงการประชุมชี้แจงตัวบง่ชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ในภาพรวมทั้ง 4 วิทยาเขต 

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 774 คน เป็นเพศชาย 162 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 และเพศหญิง 612 คน คิด

เป็นร้อยละ 79.07 โดยโครงการที่จัด ณ วิทยาเขตบางเขนมีผู้เข้าร่วมมากที่สุด จํานวน 334 คน และเมื่อ

พิจารณาตามสังกัดของผู้เข้าร่วม พบว่า มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยมีผู้สังกัดคณะวิชาจํานวน 401 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 51.81 ในจํานวนนี้เป็นบุคลากรสายวิชาการ (สายอาจารย์) จํานวน 186 คน และสายสนับสนุน 

จํานวน 215 คน และมีผู้สังกัดสํานัก สถาบัน จํานวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 48.19  

ตารางที ่2 จํานวนและรอ้ยละของผู้เขา้ร่วมโครงการในแต่ละวิทยาเขตเปรียบเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิทยาเขต จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รวม 774 568 73.39 
บางเขน 334 241 72.16 
คณะวิชา 168 120 71.43 
สํานัก สถาบัน 166 121 72.89 
ศรีราชา 96 75 78.13 
คณะวิชา 39 32 82.05 
สํานัก สถาบัน 57 43 75.44 
ก าแพงแสน 250 181 72.40 
คณะวิชา 120 95 79.17 
สํานัก สถาบัน 130 86 66.15 
เฉลิมพระเกียรติ 94 71 75.53 
คณะวิชา 55 44 80.00 
สํานัก สถาบัน 39 27 69.23 

จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวมมีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 568 คน คิดเป็นร้อยละ 73.39 และเมื่อ

พิจารณาแยกตามวิทยาเขต พบว่า วิทยาเขตที่มีร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ วิทยาเขตศรีราชา 

คิดเป็นร้อยละ 78.13 รองลงมาคือวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ร้อยละ 75.53 สําหรับวิทยาเขต

กําแพงแสน และวิทยาเขตบางเขน มีร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 72.40 และ 

72.16 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 3  จํานวนและรอ้ยละของผู้เขา้ร่วมจริงในโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้คณะวชิา เปรียบเทยีบกับผู้แจ้งชือ่เข้า

ร่วมแยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมจริงทั้งหมด จ านวนผู้แจ้งชื่อ

เข้าร่วม เข้ารว่มตามที่

แจ้งชื่อไว้ 

เข้าร่วม 

หน้างาน 

รวม 

ภาพรวม 4 วิทยาเขต 290 92 382 348 

วิทยาเขตบางเขน 140 28 168 171 

1. กรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 2 - 2 2 

2. คณะเกษตร 1 - 1 1 

3. คณะประมง 11 2 13 11 

4. คณะวนศาสตร์ 5 - 5 9 

5. คณะวิทยาศาสตร์ 12 4 16 13 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 - 6 6 

7. คณะศึกษาศาสตร์ 18 5 23 20 

8. คณะเศรษฐศาสตร์ 6 - 6 8 

9. คณะสังคมศาสตร์ 5 5 10 7 

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 1 9 11 

11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 1 15 16 

12. คณะมนุษยศาสตร์ 20 3 23 20 

13. คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 1 - 1 1 

14. คณะบริหารธุรกิจ 8 4 12 8 

15. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 4 - 4 7 

16. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 3 - 3 3 

17. บัณฑิตวิทยาลัย 2 - 2 2 

18. สํานักงานอธิการบดี 0 2 2 2 

19. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 - 1 2 

20. สํานักทะเบียนและประมวลผล - - - 1 

21. สํานักหอสมุด - - - 1 

22. สํานักประกันคุณภาพ 11 - 11 11 

23. คณะเกษตรกําแพงแสน 1 - 1 4 

24. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ - - - 1 

25. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - 1 1 - 

26. สํานักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 - 1 1 

วิทยาเขตศรีราชา 33 6 39 40 

1. คณะวิทยาการจัดการ 7 2 9 8 

2. คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4 - 4 5 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 12 4 16 15 

4. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตศรีราชา  6 - 6 7 

5. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  4 - 4 5 
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หน่วยงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมจริงทั้งหมด จ านวนผู้แจ้งชื่อ

เข้าร่วม เข้ารว่มตามที่

แจ้งชื่อไว้ 

เข้าร่วม 

หน้างาน 

รวม 

วิทยาเขตก าแพงแสน 104 16 120 122 
1. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 7 2 9 7 
2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 - 9 10 
3. คณะเกษตร กพส 28 7 35 38 
4. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 21 1 22 22 
5. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 26 - 26 31 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส 13 4 17 14 
7. ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร - 2 2 - 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 13 42 55 15 

1. ผู้บริหารวิทยาเขต 4 - 4 4 

2. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 9 7 16 11 

3. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ - 13 13 - 

4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ - 19 19 - 

5. สํานักงานวิทยาเขต - 3 3 - 

 
ตารางที่ 4  จํานวนและรอ้ยละของผู้เขา้ร่วมจริงในโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้สํานัก สถาบัน เปรียบเทียบกับผู้แจ้งชื่อ

เข้าร่วมแยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมจริงทั้งหมด จ านวนผู้แจ้ง

ชื่อเข้าร่วม เข้าร่วมตามที่

แจ้งชื่อไว้ 

เข้าร่วม 

หน้างาน 

รวม 

ภาพรวม 4 วิทยาเขต 303 89 392 374 

วิทยาเขตบางเขน 138 28 166 187 

1. คณะประมง 4 - 4 4 

2. คณะวนศาสตร์ - - - 2 

3. คณะวิทยาศาสตร์ 1 - 1 5 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 2 2 

5. คณะศึกษาศาสตร์ 1 - 1 6 

6. คณะเศรษฐศาสตร์ 3 - 3 5 

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 - 3 8 

8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 6 - 6 7 

9. คณะมนุษยศาสตร์ 6 - 6 9 

10. บัณฑิตวิทยาลัย 2 - 2 2 

11. สํานักงานอธิการบดี 29 10 39 39 

12. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 14 14 28 14 

13. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ 3 - 3 3 

14. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 11 - 11 12 

15. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 8 - 8 9 
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หน่วยงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมจริงทั้งหมด จ านวนผู้แจ้ง

ชื่อเข้าร่วม เข้าร่วมตามที่

แจ้งชื่อไว้ 

เข้าร่วม 

หน้างาน 

รวม 

16. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 5 1 6 5 

17. สํานักทะเบียนและประมวลผล 12 1 13 13 

18. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 3 - 3 4 

19. สํานักหอสมุด 3 - 3 4 

20. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 17 - 17 18 

21. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ - - - 1 

22. สํานักหอสมุด กําแพงแสน - - - 1 

23. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร - 1 1 - 

24. สํานักประกันคุณภาพ 6 - 6 6 

วิทยาเขตศรีราชา 44 13 57 55 

1. สํานักงานวิทยาเขต 26 13 39 34 

2. สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา 18 - 18 21 

วิทยาเขตก าแพงแสน 112 18 130 122 
1. สํานักงานวิทยาเขต (งานธุรการ กองบริการการศึกษา) 24 3 27 26 
2. สํานักงานวิทยาเขต (งานอาคารฯ กองกิจการนิสิต)  30 - 30 32 
3. สํานักหอสมุด กําแพงแสน 11 - 11 12 
4. สํานักส่งเสรมิและฝึกอบรม กําแพงแสน 7 4 11 7 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตกําแพงแสน 22 1 23 24 
6. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 10 4 14 13 
7. งานประกันคุณภาพ 8 - 8 8 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส - 3 3 - 
9. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ - 3 3 - 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 9 30 39 10 

1. ผู้บริหารวิทยาเขต 4 - 4 4 

2. สํานักงานวิทยาเขต - 19 19 - 

3. สํานักวิทยบริการ 5 4 9 6 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนา - 7 7 - 

 
 จากตารางที่ 3 และ 4 พบว่า ในภาพรวมมีผู้เข้าร่วมโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้คณะวิชาตามที่แจ้งชื่อไว้

ล่วงหน้า จํานวน 290 คน จากที่แจ้งชื่อไว้ 348 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมีผู้เข้าร่วมหน้างานจํานวน 92 

คน รวม 382 คน และมีผู้เข้าร่วมโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้สํานัก สถาบันตามที่แจ้งชื่อไว้ล่วงหน้า จํานวน 303 คน 

จากที่แจ้งชื่อไว้ 374 คน คิดเป็นร้อยละ 81.02 และมีผู้เข้าร่วมหน้างานจํานวน 89 คน รวม 392 คน เมื่อ

พิจารณาในแต่ละวิทยาเขต พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ได้แจ้งชื่อมาล่วงหน้า ยกเว้นผู้เข้าร่วม ณ วิทยาเขตเฉลิม

พระเกียรติ จ.สกลนคร ที่ไม่ได้แจ้งชื่อมาล่วงหน้า ซึ่งอาจทําให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารโครงการเกี่ยวกับเรื่อง

เอกสาร สถานที่ และการเตรียมอาหารเลี้ยงรับรอง 

 

http://offic.admin.src.ku.ac.th/
http://www.vit.src.ku.ac.th/
http://offic.admin.src.ku.ac.th/
http://offic.admin.src.ku.ac.th/
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=85
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สํานักประกันคุณภาพประเมินโครงการในภาพรวมทั้ง 4 วิทยาเขตจากการบันทึกข้อสังเกตของผู้จัด

โครงการ และจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 568 คน คิดเป็นร้อยละ 

73.39 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 774 คน โดยพิจารณาแยกรายวิทยาเขต แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการชี้แจงตัวบ่งชี้

คณะวิชา และช่วงการชี้แจงตัวบ่งชี้สํานัก สถาบัน สําหรับประเด็นที่นํามาพิจารณามี 5 ด้าน คือ 1) ด้านการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการ 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ 3) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ

ให้บริการ 4) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 5) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยผลสัมฤทธิ์ของการดําเนิน

โครงการเป็นดังนี้ 

 1) ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม 4 วิทยาเขตมี

ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ที่เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.72 และมีความเข้าใจแนว

ทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 อยู่ในระดับดีเช่นกัน มีค่าเฉลี่ย 3.78 ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

2) ด้านคุณภาพการให้บริการ มีผลการประเมินในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .58 

3) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีผลการประเมินในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน .64  

4) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีผลการประเมินในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.03  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .61  

5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีผลการประเมินในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.03  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .59 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการใน 4 วิทยาเขตแยกรายด้าน 

วิทยาเขต ภาพรวม  

4 ด้าน 

ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการ

ให้บริการ 

ด้าน

เจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้บริการ 

ด้านสิ่ง 

อ านวยความ

สะดวก 

ภาพรวม ด้านความ

เข้าใจ 

ด้านประโยชน์

ที่ได้รับ 

x  SD. x  SD. x  SD. x  SD. x  SD. x  SD. x  SD. 
ภาพรวม  

4 วิทยาเขต 
3.82 .49 3.68 .58 3.68 .63 3.68 .59 3.79 .64 4.03 .61 4.03 .59 

บางเขน 3.89 .52 3.71 .64 3.71 .70 3.71 .65 3.87 .65 4.17 .59 4.12 .61 
คณะวิชา 3.92 .57 3.75 .67 3.77 .71 3.73 .70 3.88 .69 4.20 .63 4.13 .63 
สํานัก สถาบัน 3.87 .47 3.67 .61 3.65 .68 3.69 .59 3.85 .62 4.15 .59 4.12 .59 
ศรีราชา 3.51 .41 3.51 .47 3.53 .53 3.48 .49 3.26 .58 3.73 .61 3.64 .60 
คณะวิชา 3.67 .30 3.54 .50 3.48 .51 3.50 .47 3.44 .52 4.02 .49 3.98 .41 
สํานัก สถาบัน 3.40 .44 3.49 .46 3.62 .56 3.46 .52 3.13 .59 3.52 .63 3.38 .60 
ก าแพงแสน 3.77 .40 3.62 .50 3.61 .55 3.62 .51 3.79 .53 3.90 .53 4.01 .51 
คณะวิชา 3.80 .41 3.64 .53 3.66 .58 3.61 .55 3.85 .55 3.92 .54 4.04 .52 
สํานัก สถาบัน 3.73 .39 3.59 .46 3.57 .50 3.62 .46 3.73 .50 3.87 .52 3.97 .50 
เฉลิมพระเกียรติ 4.05 .47 3.95 .58 3.94 .63 3.96 .58 4.07 .59 4.18 .66 4.15 .50 
คณะวิชา 4.02 .45 3.92 .53 3.91 .57 3.93 .56 4.10 .56 4.15 .75 4.02 .43 
สํานัก สถาบัน 4.10 .50 3.99 .65 3.97 .74 4.01 .62 4.04 .64 4.22 .50 4.36 .54 

ผลการประเมินโครงการภาพรวม 4 วิทยาเขต 
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1. ด้านคุณภาพการให้บริการ 

1.1 ท่านเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554  

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

3.89 3.81 3.75 3.95

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

3.76 3.56 3.59
4.04

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 21 

(17.8%) 
66 

(55.9%) 
28 

(23.7%) 
3 

(2.5%) - 

ศรช. 4 
(12.5%) 

18 
(56.3%) 

10 
(31.3%) 

- - 

กพส. 6 
(6.3%) 

65 
(68.4%) 

19 
(20.0%) 

4 
(4.2%) 

1 
(1.1%) 

ฉกส. 6 
(13.6%) 

30 
(68.2%) 

8 
(18.2%) 

- - 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 16 

(13.2%) 
67 

(55.4%) 
32 

(26.4%) 
5 

(4.1%) 
1 

(0.8%) 
ศรช. 1 

(2.3%) 
22 

(51.2%) 
20 

(46.5%) 
- - 

กพส. 4 
(4.7%) 

44 
(51.2%) 

37 
(43.0%) 

1 
(1.2%) 

- 

ฉกส. 7 
(25.9%) 

15 
(55.6%) 

4 
(14.8%) 

1 
(3.7%) 

- 

 
1.2 ท่านสามารถเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ตามกําหนดการได้ทัน 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

3.69
3.31

3.49
3.84

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

3.64
3.37

3.57
4.04

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 20 

(17.1%) 
48 

(41.0%) 
43 

(36.8%) 
5 

(4.3%) 
1 

(0.9%) 
ศรช. 2 

(6.3%) 
11 

(34.4%) 
14 

(43.8%) 
5 

(15.6%) 
- 

กพส. 5 
(5.3%) 

45 
(47.4%) 

39 
(41.1%) 

4 
(4.2%) 

2 
(2.1%) 

ฉกส. 8 
(18.2%) 

21 
(47.7%) 

15 
(34.1%) 

- - 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 11 

(9.1%) 
61 

(50.4%) 
44 

(36.4%) 
5 

(4.1%) - 

ศรช. - 19 
(44.2%) 

21 
(46.5%) 

3 
(7.0%) 

- 

กพส. 4 
(4.7%) 

43 
(50.0%) 

37 
(43.0%) 

2 
(2.3%) 

- 

ฉกส. 6 
(22.2%) 

16 
(59.3%) 

5 
(18.5%) 

- - 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
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1.3 ท่านเข้าใจหลักการประเมิน/การให้คะแนนตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

3.79 3.59 3.69
4.09

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

3.65 3.49 3.58
4

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 23 

(19.5%) 
52 

(44.1%) 
39 

(33.1%) 
3 

(2.5%) 
1 

(0.8%) 
ศรช. 2 

(6.3%) 
16 

(50.0%) 
13 

(40.6%) 
1 

(3.1%) 
- 

กพส. 6 
(6.3%) 

58 
(61.1%) 

28 
(29.5%) 

2 
(2.1%) 

1 
(1.1%) 

ฉกส. 11 
(25.0%) 

26 
(59.1%) 

7 
(15.9%) 

- - 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 12 

(10.0%) 
62 

(51.7%) 
39 

(32.5%) 
6 

(5.0%) 
1 

(0.8%) 
ศรช. 1 

(2.3%) 
21 

(48.8%) 
19  

(44.2%) 
2 

(4.7%) 
- 

กพส. 4 
(4.7%) 

44 
(51.2%) 

36 
(41.9%) 

2 
(2.3%) 

- 

ฉกส. 7 
(25.9%) 

14 
(51.9%) 

5 
(18.5%) 

1 
(3.7%) 

- 

 
1.4 ท่านเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ที่เปลี่ยนแปลง 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

3.77 3.66 3.71 3.89

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

3.69 3.56 3.62
4.04

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 26 

(22.0%) 
47 

(39.8%) 
38 

(32.2%) 
6 

(5.1%) 
1 

(0.8%) 
ศรช. 3 

(9.4%) 
16 

(50.0%) 
12 

(37.5%) 
1 

(3.1%) 
- 

กพส. 7 
(7.4%) 

58 
(61.1%) 

26 
(27.4%) 

3 
(3.2%) 

1 
(1.1%) 

ฉกส. 7 
(15.9%) 

26 
(59.1%) 

10 
(22.7%) 

1 
(2.3%) 

- 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 11 

(9.1%) 
69 

(57.0%) 
35 

(28.9%) 
5 

(4.1%) 
1 

(0.8%) 
ศรช. 2 

(4.7%) 
21 

(48.8%) 
19 

(44.2%) 
1 

(2.3%) 
- 

กพส. 4 
(4.7%) 

46 
(53.5%) 

35 
(40.7%) 

1 
(1.2%) 

- 

ฉกส. 8 
(29.6%) 

13 
(48.1%) 

5 
(18.5%) 

1 
(3.7%) 

- 

 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
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1.5 ท่านได้แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

3.57
3.13

3.4
3.7

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

3.45 3.42 3.33
3.7

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 17 

(15.3%) 
40 

(36.0%) 
44 

(39.6%) 
9 

(8.1%) 
1 

(0.9%) 
ศรช. 1 

(3.1%) 
7 

(21.9%) 
20 

(62.5%) 
3 

(9.4%) 
1 

(3.1%) 
กพส. 6 

(6.3%) 
39 

(41.1%) 
39 

(41.1%) 
9 

(9.5%) 
2 

(2.1%) 
ฉกส. 10 

(22.7%) 
13 

(29.5%) 
19 

(43.2%) 
2 

(4.5%) 
- 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 10 

(8.4%) 
48 

(40.3%) 
49 

(41.2%) 
10 

(8.4%) 
2 

(1.7%) 
ศรช. - 19 

(44.2%) 
23  

(53.5%) 
1 

(2.3%) 
- 

กพส. 1 
(1.2%) 

30 
(34.9%) 

52 
(60.5%) 

2 
(2.3%) 

1 
(1.2%) 

ฉกส. 5 
(18.5%) 

11 
(40.7%) 

9 
(33.3%) 

2 
(7.4%) 

- 

 
1.6 ท่านเข้าใจวิธีการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

3.63
3.41 3.51 3.73

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

3.48 3.3
3.48

3.81

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 14 

(12.5%) 
50 

(44.6%) 
41 

(36.6%) 
6 

(5.4%) 
1 

(0.9%) 
ศรช. 1  

(3.13%) 
14 

(43.8%) 
14 

(43.8%) 
3 

(9.4%) 
- 

กพส. 5 
(5.3%) 

46 
(48.4%) 

37 
(38.9%) 

6 
(6.3%) 

1 
(1.1%) 

ฉกส. 6 
(13.6%) 

23 
(52.3%) 

12 
(27.3%) 

3 
(6.8%) 

- 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 9 

(7.6%) 
48 

(40.7%) 
54 

(45.8%) 
5 

(4.2%) 
2 

(1.7%) 
ศรช. - 16 

(37.2%) 
24 

(55.8%) 
3 

(7.0%) 
- 

กพส. 1 
(1.2%) 

44 
(51.2%) 

37 
(43.0%) 

3 
(3.5%) 

1 
(1.2%) 

ฉกส. 5 
(18.5%) 

14 
(51.9%) 

7 
(25.9%) 

1 
(3.7%) 

- 

 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
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1.7 ท่านสามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงานได้ 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

3.85 3.69 3.74 4.02

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

3.78 3.63
3.79

4.11

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 22 

(19.1%) 
59 

(51.3%) 
29 

(25.2%) 
5 

(4.3%) - 

ศรช. 2 
(6.3%) 

18 
(56.3%) 

12 
(37.5%) 

- - 

กพส.  8 
(8.4%) 

57 
(60.0%) 

27 
(28.4%) 

3 
(3.2%) 

- 

ฉกส. 8 
(18.2%) 

30 
(68.2%) 

5 
(11.4%) 

1 
(2.3%) 

- 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 13 

(11.1%) 
67 

(57.3%) 
35 

(29.9%) 
2 

(1.7%)  

ศรช. 3 
(7.0%) 

22 
(51.2%) 

17 
(39.5%) 

1 
(2.3%) 

- 

กพส. 7 
(8.1%) 

55 
(64.0%) 

23 
(26.7%) 

1 
(1.2%) 

- 

ฉกส. 7 
(25.9%) 

16 
(59.3%) 

4 
(14.8%) 

- - 

 
1.8 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ ตามที่คาดหวัง 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

3.81 3.72 3.83
4.16

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

3.92
3.58

3.8
4.19

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 21 

(18.1%) 
61 

(52.6%) 
28 

(24.1%) 
3 

(2.6%) 
3 

(2.6%) 
ศรช. 3 

(9.4%) 
17 

(53.1%) 
12 

(37.5%) 
- - 

กพส. 11 
(11.6%) 

57 
(60.0%) 

27 
(28.4%) 

- - 

ฉกส. 11 
(25.6%) 

28 
(65.1%) 

4 
(9.3%) 

- - 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 19 

(16.4%) 
70 

(60.3%) 
26 

(22.4%) 
1 

(0.9%) - 

ศรช. 1 
(2.3%) 

24 
(55.8%) 

17 
(39.5%) 

1 
(2.3%) 

- 

กพส. 5 
(5.8%) 

60 
(69.8%) 

20 
(23.3%) 

1 
(1.2%) 

- 

ฉกส. 10 
(37.0%) 

13 
(48.1%) 

3 
(11.1%) 

1 
(3.7%) 

- 

 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
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2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

2.1 ความเหมาะสมของช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

3.97

3.25

3.73 3.86

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

3.82

3.05

3.57 3.78

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 23 

(19.7%) 
73 

(62.4%) 
16 

(13.7%) 
5 

(4.3%) - 

ศรช. - 11 
(34.4%) 

19 
(59.4%) 

1 
(3.1%) 

1 
(3.1%) 

กพส. 11 
(11.6%) 

55 
(57.9%) 

21 
(22.1%) 

8 
(8.4%) 

- 

ฉกส. 8 
(18.2%) 

25 
(56.8%) 

8 
(18.2%) 

3 
(6.8%) 

- 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 24 

(20.0%) 
55 

(45.8%) 
36 

(30.0%) 
5 

(4.2%) - 

ศรช. - 12 
(27.9%) 

23 
(53.4%) 

6 
(14.0%) 

2 
(4.7%) 

กพส. 6 
(7.0%) 

41 
(47.7%) 

35 
(40.7%) 

4 
(4.7%) 

- 

ฉกส. 5 
(18.5%) 

13 
(48.1%) 

7 
(25.9%) 

2 
(7.4%) 

- 

 

2.2 ความเหมาะสมของช่วงเวลาการจัดโครงการฯ (เดือนธันวาคม-มกราคม) 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

3.71
3.22

3.81
4.11

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

3.76 3.56 3.59
4.04

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 28 

(23.3%) 
52 

(43.3%) 
21 

(17.5%) 
15 

(12.5%) 
4 

(3.3%) 
ศรช. 1 

(3.1%) 
14 

(43.8%) 
11 

(34.4%) 
3 

(9.4%) 
3 

(9.4%) 
กพส. 14 

(14.7%) 
57 

(60.0%) 
16 

(16.8%) 
8 

(8.4%) 
- 

ฉกส. 13 
(29.5%) 

26 
(59.1%) 

3 
(6.8%) 

1 
(2.3%) 

1 
(2.3%) 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 26 

(21.5%) 
57 

(47.1%) 
30 

(24.8%) 
6 

(5.0%) 
2 

(1.7%) 
ศรช. - 16 

(37.2%) 
20 

(46.5%) 
6 

(14.0%) 
1 

(2.3%) 
กพส. 7 

(8.1%) 
52 

(60.5%) 
24 

(27.9%) 
3 

(3.5%) 
- 

ฉกส. 7 
(25.9%) 

12 
(44.4%) 

7 
(25.9%) 

1 
(3.7%) 

- 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
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2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการบรรยาย การแลกเปล่ียน และการตอบขอ้ซักถาม 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

3.5
3.72

3.87
4.18

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

3.68
3.35

3.8
4.11

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 16 

(13.8%) 
49 

(42.2%) 
32 

(27.6%) 
15 

(12.9%) 
4 

(3.4%) 
ศรช. 1 

(3.1%) 
22 

(68.8%) 
8 

(25.0%) 
1 

(3.1%) 
- 

กพส. 16 
(16.8%) 

56 
(58.9%) 

18 
(18.9%) 

5 
(5.3%) 

- 

ฉกส. 16 
(36.4%) 

21 
(47.7%) 

6 
(13.6%) 

1 
(2.3%) 

- 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 16 

(13.3%) 
53 

(44.2%) 
47 

(39.2%) 
4 

(3.3%) - 

ศรช. - 20 
(46.5%) 

19 
(44.2%) 

3 
(7.0%) 

1 
(2.3%) 

กพส. 8 
(9.3%) 

55 
(64.0%) 

21 
(24.4%) 

2 
(2.3%) 

- 

ฉกส. 10 
(37.0%) 

10 
(37.0%) 

7 
(25.9%) 

- - 

 

2.4 ความเหมาะสม/สะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วม (กรณีบางเขนผ่านระบบ online) 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

4.3

3.56

4 4.23

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

4.11

2.95

3.83
4.33

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 52 

(43.7%) 
51 

(42.9%) 
16 

(13.4%) - - 

ศรช. 4 
(12.5%) 

13 
(40.6%) 

13 
(40.6%) 

1 
(3.1%) 

1 
(3.1%) 

กพส. 17 
(17.9%) 

63 
(66.3%) 

14 
(14.7%) 

1 
(1.1%) 

- 

ฉกส. 14 
(31.8%) 

26 
(59.1%) 

4 
(9.1%) 

- - 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 43 

(35.5%) 
51 

(42.1%) 
24 

(19.8%) 
3 

(2.5%) - 

ศรช. 1 
(2.3%) 

11 
(25.6%) 

20 
(46.5%) 

7 
(16.3%) 

4 
(9.3%) 

กพส. 9 
(10.5%) 

56 
(65.1%) 

18 
(20.9%) 

3 
(3.5%) 

- 

ฉกส. 10 
(37.0%) 

16 
(59.3%) 

1 
(3.7%) 

- - 

 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
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3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.1 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

3.98 3.88 3.77
4.09

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

4

3.47
3.76

4.11

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 32 

(27.4%) 
54 

(46.2%) 
28 

(23.9%) 
3 

(2.6%) - 

ศรช. 4 
(12.5%) 

20 
(62.5%) 

8 
(25.0%) 

- - 

กพส. 17 
(17.9%) 

49 
(51.6%) 

31 
(32.6%) 

2 
(2.1%) 

 

ฉกส. 16 
(36.4%) 

18 
(40.9%) 

8 
(18.2%) 

2 
(4.5%) 

- 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 27 

(22.3%) 
67 

(55.4%) 
27 

(22.3%) - - 

ศรช. - 24 
(55.8%) 

16 
(37.2%) 

2 
(4.7%) 

1 
(2.3%) 

กพส. 8 
(9.3%) 

51 
(59.3%) 

25 
(29.1%) 

2 
(2.3%) 

- 

ฉกส. 6 
(22.2%) 

18 
(66.7%) 

3 
(11.1%) 

- - 

 
3.2 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

4.34 4.16 4 4.2

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

4.22

3.56
3.91

4.3

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 48 

(40.0%) 
65 

(54.2%) 
7 

(5.8%) - - 

ศรช. 8 
(25.0%) 

21 
(65.6%) 

3 
(9.4%) 

- - 

กพส. 15 
(15.8%) 

66 
(69.5%) 

13 
(13.7%) 

1 
(1.1%) 

- 

ฉกส. 17 
(38.6%) 

21 
(47.7%) 

4 
(9.1%) 

2 
(4.5%) 

- 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 41 

(33.9%) 
67 

(55.4%) 
12 

(9.9%) 
1 

(0.8%) - 

ศรช. 1 
(2.3%) 

25 
(58.1%) 

15 
(34.9%) 

1 
(2.3%) 

1 
(2.3%) 

กพส. 11 
(12.8%) 

56 
(65.1%) 

19 
(22.1%) 

- - 

ฉกส. 9 
(33.3%) 

17 
(63.0%) 

1 
(3.7%) 

- - 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
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3.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการ/อํานวยความสะดวกตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

4.27
4.03 4 4.16

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

4.21

3.53
3.94

4.26

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 45 

(38.1%) 
60 

(50.8%) 
13 

(11.0%) - - 

ศรช. 6 
(18.8%) 

21 
(65.6%) 

5 
(15.6%) 

- - 

กพส. 14 
(14.7%) 

67 
(70.5%) 

14 
(14.7%) 

- - 

ฉกส. 16 
(37.2%) 

19 
(44.2%) 

7 
(16.3%) 

1 
(2.3%) 

- 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 40 

(33.1%) 
67 

(55.4%) 
14 

(11.6%) - - 

ศรช. 1 
(2.3%) 

24 
(55.8%) 

16 
(37.2%) 

1 
(2.3%) 

1 
(2.3%) 

กพส. 11 
(12.8%) 

59 
(68.6%) 

16 
(18.6%) 

- - 

ฉกส. 9 
(33.3%) 

16 
(59.3%) 

2 
(7.4%) 

- - 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 ความเหมาะสมของส่ือโสตทัศนูปกรณ์ 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

4.3
4.06 4.18

4.05

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

4.24

3.51

4.03
4.33

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 46 

(38.3%) 
65 

(54.2%) 
8 

(6.7%) 
1 

(0.8%) - 

ศรช. 5  
(15.6%) 

24 
(75.0%) 

3 
(9.4%) 

- - 
 

กพส. 25 
(26.3%) 

62 
(65.3%) 

8 
(8.4%) 

- - 
 

ฉกส. 7 
(15.9%) 

32 
(72.7%) 

5 
(11.4%) 

- - 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 42 

(34.7%) 
67 

(55.4%) 
11 

(9.1%) 
1 

(0.8%) - 

ศรช. 3 
(7.0%) 

20 
(46.5%) 

16 
(37.2%) 

4 
(9.3%) 

- 

กพส. 14 
(16.3%) 

61 
(70.9%) 

11 
(12.8%) 

- - 

ฉกส. 10 
(37.0%) 

16 
(59.3%) 

1 
(3.7%) 

- - 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
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4.2 ความเหมาะสมของอาหารว่าง / อาหารกลางวัน 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

4.07
3.59

3.95
3.82

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

4.03

3.12

3.9
4.37

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 30 

(25.6%) 
67 

(57.3%) 
18 

(15.4%) 
2 

(1.7%) - 

ศรช. 2 
(6.3%) 

16 
 (50.0%) 

13 
 (40.6%) 

1 
(3.1%) 

- 

กพส. 14 
(14.70%) 

64 
(67.40%) 

15 
(15.80%) 

2 
(2.10%) 

- 

ฉกส. 4 
(9.1%) 

28 
(63.6%) 

12 
(27.3%) 

- - 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 27 

(22.5%) 
70 

(58.3%) 
23 

(19.2%) - - 

ศรช. 1 
(2.3%) 

13 
(30.2%) 

20 
(46.5%) 

8 
(18.6%) 

1 
(2.3%) 

กพส. 10 
(11.6%) 

57 
(66.3%) 

19 
(22.1%) 

- - 

ฉกส. 11 
(40.7%) 

15 
(55.6%) 

1 
(3.7%) 

- - 

 
4.3 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการในภาพรวม 

ชี้แจงตัวบ่งชีค้ณะวิชา                                    หน่วย: คน                         

4.03
4.28 4.02 4.18

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

4.07

3.51

3.99
4.37

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

         .    .    .

 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 36 

(30.0%) 
61 

(50.8%) 
16 

(13.3%) 
4 

(3.3%) 
3 

(2.5%) 
ศรช. 9 

(28.1%) 
23 

(71.9%) 
- - - 

กพส. 21 
(22.10%) 

58 
(61.10%) 

13 
(13.70%) 

3 
(3.20%) 

- 

ฉกส. 10 
(22.7%) 

32 
(72.7%) 

2 
(4.5%) 

- - 

ชี้แจงตัวบ่งชีส้ านัก สถาบัน                             หน่วย: คน 

วิทยาเขต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
บางเขน 35 

(28.9%) 
62 

(51.2%) 
23 

(19.0%) - 1 
(0.8%) 

ศรช. 1 
(2.3%) 

21 
(48.8%) 

20 
(46.5%) 

1 
(2.3%) 

- 

กพส. 13 
(15.1%) 

59 
(68.6%) 

14 
(16.3%) 

- - 

ฉกส. 11 
(40.7%) 

15 
(55.6%) 

1 
(3.7%) 

- - 

 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

บางเขน ศรีราชา ก าแพงแสน เฉลิมพระเกียรต ิจ.สกลนคร 

1. รายละเอียดมีการเปลี่ยนแปลง

ทุกปีทําให้เป็นปัญหาในการวาง

แผนการดําเนินงาน มีความวุ่นวาย

ที่ต้องหาระบบจัดเก็บใหม่ และทํา

ให้เกิดความยุ่งยากที่ต้องเรียนรู้  

อีกทั้งต้องนําไปอบรมให้กับ

อาจารย์ใหม่ๆ  ด้วย 

1. ตัวบ่งชี้ในแต่ละปีไม่ควรมี

การเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อ

การปฏิบัติตามให้ทันต่อการ

ประเมิน อีกทั้งต้อเปรียบเทียบ

ผลการดําเนินงานยิ่งทําได้ยาก 

สรุปผลการเปรียบเทียบจากปีที่

ตัวบ่งชี้แตกต่างกันจะไม่ถูกต้อง 

ซึ่งควรมีระยะเวลาของการ

เปลีย่นแปลงตัวบ่งชี้ 

1. ตัวบ่งชี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี 

ควรออกมาตั้งแต่ต้นปีที่ประเมิน 

ออกมาช้า ปรับตัวไม่ทัน กําลังทํา

ความเข้าใจกับตัวบ่งชี้เก่าได้ แต่พอ

มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ต้องทํา

ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ใหม่อีก และการเปลี่ยนแปลง 

ตัวบ่งชี้ควรเปลี่ยนให้เหมาะสมและ

คํานึงถึงความเป็นไปได้ เพราะ

เจ้าหน้าที่ท่ีเป็นผู้ปฏิบัติทํางานยาก

ขึ้น และบางทีทําให้กระทบงาน

ประจํา ทําให้งานมากขึ้น ซึ่งหากจะ

เปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ควรพัฒนาให้

ทําได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น 

1. ตัวบ่งชี้เปลี่ยนแปลงบ่อย 

ทําอย่างไรจะได้คะแนนเต็ม 

2. การใช้ตัวบ่งชีใ้หม่ควรมีการ 

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 

ปี ไม่ใช่เพียงแค่ 6 เดือน เพราะ

บางเรื่องหน่วยงานไม่สามารถ

เตรียมการได้ทัน เช่น เรื่องการ

เสนอ SAR หลังการตรวจให้กับ

กรรมการประจําหน่วยงาน จะส่ง 

ได้อย่างไรในเมื่อมหาวิทยาลัยส่ง 

ไปแล้ว ดังนั้น คู่มือฯ ที่ปรับเปลี่ยน

ควรจะใช้ในการประเมินของปี

ถัดไป 

2. เกณฑ์การประเมินเผยแพร่

ช้ามากๆ รวมท้ังแบบเก็บ

ข้อมูลดิบ และ Common data 
set ส่งให้คณะช้าเกินไปการ

ประชุมชี้แจง ควรจัดให้

ช่วงเวลาเร็วกว่านี้ เพื่อจะได้

ดําเนินการได้ทัน (ถ้าเป็นไป

ได้ควรก่อนปีงบประมาณใน

รอบถัดไป) เพื่อที่จะได้จัดสรร

งบประมาณได้อย่างเหมาะสม

เป็นไปตามแผน 

2. การเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ และ

เกณฑ์การประเมินฯ อาจส่งผลให้

การดําเนินงานติดขัด เนื่องจากใน

บางตัวบ่งชี้ต้องเตรียมเอกสาร หรือ

ทําเอกสารขึ้นเพื่อให้ได้คะแนน การ

ประเมินคุณภาพฯ ควรจะมาจาก

การปฏิบัติงานจริงท่ีทํางานอย่างมี

คุณภาพ  ไม่ใช่การทําเอกสารและ

หลักฐาน เพื่อให้ได้คะแนนผ่านการ

ประเมิน 

 

3. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์หลายตัวทํา

ได้ยาก เป้าหมายสูงเกินไปในทาง

ปฏิบัติท่ีจะทําให้ครบทุกเกณฑ์ 

 3. เกณฑ์มาตรฐานเข้มงวดเกินไป 

เช่น คําว่า “ทุกหลักสูตร” “อย่าง

ต่อเนื่อง” คือบางครั้งปฏิบัติไม่ได้

ในบางประโยค (บางเกณฑ์) 

 

 3. เกณฑ์ สกอ. และสมศ.  

ควรจะผนวกรวมกัน 

 2. ตัวบ่งชี้หลายตัวถูกตัด

ออกไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

กับ สมศ. หรือ ก.พ.ร. ทําให้

อาจต้องทํางานซ้ําซ้อนกันใน

ภายหลัง 

4. ตัวบ่งชี้บางตัวไม่สามารถ

นํามาใช้ได้กับทุกคณะวชิา เช่น 

เรื่องสิทธิบัตร คณะวิชาทางด้าน

สังคมศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ทําได้

   

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
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ยาก ควรมีตัวบ่งชี้ลักษณะที่เป็น

ตัวบ่งชี้เฉพาะที่เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของคณะวิชา 

5. ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการประเมิน

กรรมการประจําหน่วยงาน  ไม่ได้

ทําหน้าที่เหมือนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย จะให้มากําหนด

นโยบายหรือตรวจสอบเหมือนกับ

มหาวิทยาลัยไม่ได้ 

   

6. ควรระบุตัวบ่งชี้ให้ชัดเจนว่าส่วน

ใดคณะทํา ส่วนใดมหาวิทยาลัยทํา 

และส่วนใดภาควิชาทํา 

   

7. ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (คณะ) ระบบ

และกลไกการจัดการความรู้จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 ที่ระบุเรื่อง

การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

ควรเพิ่มและ/หรือการยื่นขอจด

ลิขสิทธ์ิไว้ด้วย เพราะสาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทําส่ิงประดิษฐ์ที่จะขอจดสิทธิบัตร

ได้ยากมาก (แม้จะทําได้ 5 ข้อแต่

ก็ได้แค่ 4 คะแนนเท่านั้น) 

   

  4. ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (สํานัก/สถาบัน) 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

ควรเป็นคะแนน (ช่วง) เหมือนเดิม

หรือกําหนดใหม่เป็นค่าเฉลี่ย 5 

ระดับ เพราะโอกาสท่ีจะได้คะแนน 

5 เป็นไปได้น้อยมาก 

 

8. ตัวบ่งชี้ 2.6 เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ

จํานวนนักวิจัยประจํา (สํานัก 

สถาบัน) ค่อนข้างยาก  หาก

มหาวิทยาลัยช่วยกําหนดเกณฑ์

การขอเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก 

สวพ . ว่าจะอนุมัติเงินให้โดย

ผูท้ําวิจัยต้องทําหน้าหน้าท่ี

สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

ของตนเองให้เป็นองค์ความรู้ท่ีคน

ทั่วไปเข้าใจได้จะเป็นการช่วย

กระตุ้นอีกทางหนึ่ง 

   

9. เพราะเหตุใดจึงไม่มีตัวบ่งชี้ที่

เน้นทางการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มุ่งเน้นอย่างชัดเจน 
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10. ควรให้นิยามคําสําคัญเพิ่มเติม

ให้เข้าใจ เช่น คําว่า “กิจกรรม/

โครงการ” ต่างกันอย่างไร “การ

ให้บริการ” ครอบคลุมแค่ไหน 

   

11. ตัวบ่งชี้บางตัวยังใช้เกณฑ์เชิง

ลําดับอยู่ เช่น จะผ่านข้อ 3 ได้

ต้องทําข้อ 1 และ 2 มาแล้ว จึงยัง

ไม่ใช่เกณฑ์รายข้อที่แท้จริง ดังนั้น 

จึงไม่ควรบอกว่าเป็นรายข้อ 

เพราะทําให้เกิดความเข้าใจผิด 

   

 
 ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการด าเนินงาน  

บางเขน ศรีราชา ก าแพงแสน เฉลิมพระเกียรต ิจ.สกลนคร 

1. การประชุมชี้แจงช้ามาก (เดือน

ธันวาคม) ทั้งท่ีควรกําหนด

หลักเกณฑ์ตั้งแตต่้นปีการศึกษา 

ขณะนี้เหลือเวลาเพียง 4-5 เดือน

ในการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่

เปลีย่นแปลงไป ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

บางเรื่องเป็นเรื่องระยะยาวไม่

สามารถทําสําเร็จภายในเวลาอัน

ใกล้หลังการชี้แจงนี้ และการจัด

อบรมช่วงเดือนธันวาคมคณะมี 

การจัดการสอบกลางภาค ทําให้

บางคนเข้าร่วมอบรมไม่ได้ 

 1. ควรมีการจัดโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนเดือน

มกราคม (อาจเป็นช่วงเดือน 

มิถุนายน – ตุลาคม) เพื่อให้

เตรียมตัวได้ก่อนตามกําหนด 

(ได้รับเรื่องช้ามาก 11 

มกราคม 2553) 

1. ควรมีการชี้แจงให้เร็วกว่านี้ 

(ประมาณปลายเดือน

พฤศจิกายน) 

2. ควรดําเนินการชี้แจงก่อนจะเข้า

ปีงบประมาณของปีถัดไป เพื่อการ

จัดทํางบประมาณของแต่ละงานให้

เข้ากับการประกันคุณภาพ

การศึกษา หรือจัดช่วงต้นปี

การศึกษา (มิ.ย.-ก.ค.) เพราะจะ

ได้วางแผนการเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง 

เพราะช่วงเดือนธันวาคมแผนต่างๆ 

ได้ถูกวางไว้หมดแล้ว จึงทําให้บาง

ทีแก้ไขได้ยาก 

   

3. ควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับ

เนื้อหา เพราะมีเนื้อหามาก และ

ค่อนข้างยากจึงควรมีเวลาการ

บรรยายมากกว่านี้ และถ้าระยะ 

เวลาการซักถามไม่พอ ควรเพิ่ม

เวลาในการซักถามข้อสงสัยของ

หน่วยงานต่างๆ แต่ละหน่วยงานมี

ความสงสัยแต่ละหัวข้อแตกต่างกัน 

1. การประชุมมีเนื้อหาค่อนข้าง 

มาก และเป็นเรื่องที่ยากต่อ 

การเรียนรู้ ควรหาวิธีดําเนิน 

การเป็น KM แต่ละตัวบ่งชี้ 

เฉพาะผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 

2. ระยะเวลาน้อยเกินไป ทําให้

วิทยากรบรรยายแบบเร่งรีบ 

2. ควรกําหนดเวลาประชุมเป็น 

09.00-12.00 น. เนื่องจากเวลา 

08.30 น. เช้าเกินไป และควร

เพิ่มเวลาการจัดเป็น 1 วัน 
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4. ควรให้ความชัดเจนของ

เอกสารหลักฐานของเกณฑ์

มาตรฐานแต่ละข้อของตัวบ่งชี ้

2. เอกสารประกอบการบรรยาย

มีขนาดเล็กเกินไป ควรทําให้

ชัดเจนน่าอ่านมากขึ้น หรือควร

แจกหนังสือคู่มือเพื่อประกอบ 

การประชุม เพราะเอกสารท่ีได้ 

รับตัวหนังสือเล็กมาก 

3. ต้องการให้เพิ่มความชัดเจน

ของเอกสารหลักฐานในแต่ละ

ตัวบ่งชี้ 

 

5. การตอบคําถามเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 

(บางตัว) ยังไม่ชัดเจน และการ

นําเสนอควรชี้ประเด็นสําคัญที่มี

การปรับเปลี่ยน/จุดเน้น เพื่อให้

หน่วยงานมองเห็นช่องทาง/แนว

ทางการปฏิบัติได้โดยสะดวกและ

ควรจะอธิบายขยายความว่าเกณฑ์

แต่ละข้อควรจะเตรียมข้อมูลจาก

แหล่งใด หรือในแต่ละข้อเป็นความ

รับผิดชอบของคณะ หรือภาควิชา 

หรือร่วมกัน พร้อมยกตัวอย่างที่

ชัดเจนจะได้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติและจัดเตรียมข้อมูล 

   

6. ควรมีการอธิบายหลักพื้นฐาน

สําหรับผู้ที่ยังไม่เคยทํา เพราะฟัง

และดูเอกสารก็ยังไม่เข้าใจ และ

ต้องการให้มีการบรรยายถึงที่มาที่

ไปของการประกันฯ เพื่อให้มีความ

เข้าใจมากขึ้น และสามารถปฏิบัติ 

งานประกันคุณภาพได้ง่ายขึ้น 

   

7. ควรมีการสรุปคําถาม-คําตอบ

ที่เกิดขึ้นในการประชุมชี้แจงนี้ โดย

แยกเป็นรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ขึ้นเว็บไซต์ของสํานักประกัน 

เพราะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ไม่ได้

เข้าร่วม หรือเป็นแหล่งข้อมูล/

แหล่งอ้างอิง หากตัวบ่งชี้มีความ

เข้าใจไม่ตรงกันในหน่วยงาน และ

ควรสรุปแบบประเมินผลและ

ข้อเสนอแนะขึ้นเว็บไซต์ด้วย 

   

8. ควรมีผลการสรุปที่แสดงให้

เห็นว่าการประกันคุณภาพ/การ

ประเมินในแต่ละองค์ประกอบมี

ประโยชน์เป็นรูปธรรม แสดงต่อ

ผู้ดําเนินการ (บคุลากร) ของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้

มีความรู้สึกที่ดีว่าการประกัน

คุณภาพไม่ได้กลายเป็นภาระที่

 4. เมื่อประเมินเสร็จสิ้นแล้ว

ความรู้สึกของเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติงานรู้สึกว่าไม่ได้ใช้

ประโยชน์อะไรมากนัก ทํา

เสร็จแล้วก็จบไป 

3. ควรมีระบบประกันคุณภาพ

ของการประกันคุณภาพด้วย ที่

ผ่านมาเหมือนไม่มีคุณภาพใน

ระบบประกันคุณภาพ เนื่องจาก

ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ตัวชี้วัด

ต่างๆ เปลี่ยนแปลงทุกปี ไม่มีการ

แจ้งให้ผู้รับการตรวจประกันทราบ

ก่อนขึ้นวงจรการประกัน 
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เพิ่มขึ้น Feedback ต่างๆ ที่ผู้รับการตรวจ

ส่งไปเหมือนไม่ได้รับการปรับปรุง 

หรือปรับแล้วแต่ไม่มีการชี้แจง

โดยเร็ว 

9. ควรมีตัวอย่างของแต่ละ

หน่วยงานท่ีประสบความสําเร็จ

เรื่องการประกันคุณภาพ เพื่อ

เป็นไอเดียให้กับหน่วยงานต่างๆ 

ที่ต้องการเริ่มต้น 

 5. ควรมีการให้รางวัลแก่ผู้ทําดี 

จะได้มีกําลังใจทําต่อไป 

 

  6. ควรจัดอบรมเฉพาะคณบดี 

และผู้บริหารระดับสูง (ที่ไม่ใช่

ตัวแทน) 

4. อยากให้ผู้บริหารทุกระดับ

รับทราบและเห็นความสําคัญ 

และขับเคลื่อนในตัวบ่งชี้ที่

รับผิดชอบ เพราะถ้ามีการ

ขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับผู้บริหาร

การดําเนินงานประกันคุณภาพก็

จะประสบผลสําเร็จ และควรจัด

โครงการต่อเนื่องทุกปี และบังคับ

ผู้บริหารเข้าร่วมฟัง 

   5. ควรให้บุคลากรได้มีโอกาส

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ. ให้มากขึ้น เพื่อถ่ายทอด

เพิ่มเติม (ถ้าเป็นไปได้ควรได้รับ

การอบรมทุกคน) 

10. สถานที่ไม่เหมาะสมเพราะ

ระยะห่างระหว่างแถวแคบมาก 

3. ควรระบุสถานที่ให้ชัดเจน 

และการแจ้งเข้าประชุมควรมี

การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 

วัน เพื่อทําความเข้าใจเอกสาร 

 6. ความเหมาะสมด้านวันที่จัด

โครงการ ควรสํารวจความสะดวก

ของผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วม

โครงการ และไม่ควรมีโครงการ

หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ผู้ที่

สนใจได้เข้าร่วมโครงการโดย

พร้อมเพรียงกัน 

11. การขออนุมัติการเข้าร่วม

กิจกรรมของสํานักประกัน

คุณภาพ โดยผ่านการลงทะเบียน 

Online สะดวกสําหรับ สํานัก

ประกันคุณภาพ แต่มีข้อขัดข้อง

ของผู้ใช้บริการ เพราะต้องขอ

อนุมัติผ่านหน่วยงานก่อนแล้วจึง

ต้องมาลงทะเบียน Online 
รายบุคคลเอง กรณีผู้เข้าร่วมเป็น

จํานวนมากจากหน่วยงานควร

ลงทะเบียนโดยหน่วยงานส่ง

รายชื่อน่าจะเพียงพอ 

4. การสร้างเครือข่ายทางคณะมี

ความต้องการเข้าร่วมโครงการ

เยี่ยมบ้านของสํานักประกัน

คุณภาพที่เคยจัดมานั้น จาก

เหตุการณ์ที่ผ่านมาหนังสือได้ 

รับภายใน 1 วัน หลังจากมี 

การเวียนมาตามลําดับ และ 

พอได้รับเรื่องเจ้าหน้าท่ีบอกว่า

เต็มแล้ว 
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12. มก. ควรวางแผนเชิงรุกด้าน

การประกันคุณภาพ และมุ่งสู่ 

Research University ให้ชัดเจน

กว่านี้ และวางแนวปฏิบัติให้

สอดคล้องกัน ไม่ใช่ไปคนละทิศ

คนละทางแบบนี้ 

   

  7. ควรมีหน่วยงานกลางของ

งานประกันคุณภาพที่สามารถ

ตอบคําถามให้ได้คําตอบท่ี

ตรงกัน 

 

   7. หลังจากชี้แจงตัวบ่งชี้ต่างๆ 

แล้ว ทางวิทยาเขตควรมีการ

ปรึกษาหารือร่วมกัน เนื่องด้วยมี

ตัวบ่งชี้บางตัวที่ต้องใช้ข้อมูล

ร่วมกัน 

 5. ควรมีการเลี้ยงอาหาร

กลางวันเพื่ออํานวยความ

สะดวกแก่ผู้เข้ารว่ม และจะได้มี

เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มากขึ้น และอาหารว่างควร

เพิ่มเติมในส่วนของน้ําเปล่า 

  

 
 หัวข้อที่ต้องการให้จัดกิจกรรมเพิ่มเติม 
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1. จัดกิจกรรม KM ในแต่ละองค์ 

ประกอบ หรือประสานงานกับหน่วย 

งานกลางของ มก.ที่รับผิดชอบในแต่ละ

องค์ประกอบให้จัดกิจกรรมKMระหว่าง 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ 

กับผู้รับผิดชอบองค์ประกอบในระดับ

คณะวิชา และสํานัก สถาบัน เพื่อให้มี

แนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน 

1. การคิดตัวบ่งชี้สําหรับ

สํานัก/สถาบัน สําหรับผู้ที่

สนใจและผู้ที่ปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพ 

1. เอกสารหลักฐาน การ

คิดคํานวณคะแนนในแต่ละ

ตัวบ่งชี้ตัวอย่าง เอกสาร 

หลักฐานการประเมิน

คุณภาพของทุกตัวบ่งชี้

เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ี

ชัดเจน ตรงกัน 
 

1. จัดชี้แจงเฉพาะองค์ประกอบ

ใหก้ับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทําให้เกิด

ความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

2. แบบเก็บข้อมูลดิบ และการกรอก

ข้อมูลใน Common Data Set และ

การจัดทํา SAR 

 2. การจัดเก็บข้อมูลการ

ประกันคุณภาพและการ

เขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง 

2. วิธีการจัดเก็บหลักฐานงาน

ประกันคุณภาพ และวิธีการเขียน

รายงานการประกันคุณภาพอย่าง

มืออาชีพ (จัดที่วิทยาเขต)  

3. KM เรื่อง การจัดเตรียมเกณฑ์

มาตรฐานสําหรับการตรวจประเมิน

ภายในระดับคณะ/ภาควิชา 

  3. การประเมินคุณภาพภายใน

ระดับฝ่าย 

4. การอบรมผู้ที่เข้ามาทํางานประกัน

คุณภาพตั้งแต่เริม่ต้นเพราะเป็น

บุคลากรใหม่จึงไม่ทราบวิธีการ

ดําเนินงาน 

2. จัดอบรมผู้ประเมิน

คุณภาพสําหรับผู้เข้า

ปฏิบัติงานใหม่ 
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5. การเตรียมการประเมินภายใน 

และภายนอก (จัดเอกสาร/ตัวบ่งชี้

ของ สมศ./ แนวทางการประเมินจาก 

สมศ. / การดําเนินงานท่ีหน่วยงาน

ต้องเตรียมพร้อมรับ / การทําเล่ม

รายงาน) 

3. การประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

  

6. การทําประกันคุณภาพไม่ยาก

อย่างท่ีคิด 

4. การส่งเสริมให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมกับเรื่องQA 

  

7. การอบรมผู้ประเมินรุ่นใหม่ 

(หลักสูตรของ สกอ.) 

   

8. การบันทึกข้อมูลและรายงานใน 

CHE QA Online 

   

9. การจัดอบรมการประกันคุณภาพ

สําหรับนักวิจัย โดยเฉพาะองค์ 

ประกอบที่ 2 เนื่องจากในองค์ 

ประกอบนี้เป็นงานหลักของนักวิจัย ซึ่ง

นักวิจัยต้องรับรู้และเข้าใจ เพื่อสามารถ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 

ตัวบ่งชี้  อีกทั้งผู้รับผิดชอบในงาน

ประกันคุณภาพส่วนมากไม่ใช่นักวิจัยจึง

เป็นอุปสรรคในการทํางานตามตัวบ่งชี้  

และนักวิจัยให้ความร่วมมือน้อย 

   

10. การประกนัคุณภาพกับผู้บริหาร/

ประกันคุณภาพกับนักวิจัย/ประกัน

คุณภาพกับงานบริหารท่ัวไป (เพื่อให้

ทุกคนทราบหน้าที่ของตนเองเพิ่มเติม 

และเข้าใจงานประกันคุณภาพ

เพิ่มขึ้น) 

   

11. กระบวนการจัดทําแผนเชิง 

กลยุทธ์ 

   

12. แนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 

 3. การจัดทําแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 

 

13. การบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก

ยังเป็นหัวข้อที่ผู้บริหารไม่เข้าใจ ยังมี

ความเชื่อ (ผิด) ว่าหน่วยงานต้องไม่

มีความเสี่ยงถึงจะดี ควรให้ผู้บริหาร

ทราบถึงประโยชน์ของความเสี่ยง 

และการบริหารความเส่ียงให้เข้าใจ

และจัดการกับความเสี่ยงใน

หน่วยงานมากขึ้น 

   

  4. การสร้างเครื่องมือ

ติดตามการดําเนินงาน

ตามเกณฑ์การประเมิน 
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จากการสังเกตและจดบันทึกการดําเนินโครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 ของผู้จัดโครงการฯ ตั้งแต่การเตรียมงาน การดําเนิน

โครงการ และการสรุปผลโครงการ สรุปได้ดังนี ้

 การเตรียมงาน ฝ่ายฯ ได้วางแผนการจัดโครงการฯ ให้มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุก

วิทยาเขต และสะดวกต่อการเข้าถึงได้มากที่สุด โดยมีแนวทางการเตรียมงาน ดังนี้ 

1) พิจารณาจํานวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หากเกินจากยอดที่กําหนดไว้ ก็ให้ขยายจํานวนการ

รับสมัครตามความสนใจของผู้รับบริการ และปรับย้ายสถานที่การจัดโครงการฯ 

2) หากผู้สนใจไม่สะดวกเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จัดโครงการฯ สามารถรับชม  

ผ่านทาง Online ที่ www.ku.ac.th และสามารถรับชมย้อนหลังได้ 

3) กระจายการจัดโครงการฯ ไปทุกวิทยาเขต เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างสะดวก

มากที่สุด 

4) จัดโครงการแยกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงชี้แจงตัวบ่งชี้สําหรับคณะวิชา และช่วงชี้แจงตัวบ่งชี้สําหรับสํานัก 

สถาบัน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่สับสน 

5) นําไฟล์คู่มือฯ คณะเผยแพร่ผ่าน www.qa.ku.ac.th เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดาวน์โหลดคู่มือฯ 

มาประกอบการฟังบรรยาย 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายฯ พบว่ายังมีปัญหาในการเตรียมงาน ดังนี้ 

1) ระยะเวลาที่จัดโครงการฯ ในปีนี้ล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา 1 เดือน สาเหตุเพราะการปรับปรุงเล่มคู่มือฯ 

มีความล่าช้าซึ่งมีปัจจัยส่วนหนึ่งจากการรอให้การปรับปรุงคู่มือของ สกอ. มีความเรียบร้อย ทําให้ผู้รับบริการมี

ข้อท้วงติงว่าอาจส่งผลต่อการรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ใหม่ได้ไมท่ัน  

2) คู่มือฯ ที่ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ มีเฉพาะคู่มือฯ สําหรับคณะวิชาเท่านั้น ทํา

ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในกลุ่มสํานัก สถาบัน ยังไม่มีคู่มือฯ อ่านประกอบ ซึ่งในปีหน้าฝ่ายฯ จะปรับแผนการ

ปรับปรุงคู่มือฯ สํานัก สถาบัน ให้เสร็จในช่วงเวลาเดียวกันกับคู่มือฯ คณะวิชา 

 
 การด าเนินโครงการ มีการกระจายการจัดโครงการฯ ไปยังทุกวิทยาเขต โดยภาพรวมมีผู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการฯ จากเกือบทุกหน่วยงานยกเว้นสํานักบริการคอมพิวเตอร์ และสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม

การเกษตรที่ไม่ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม การประมาณการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มมีความเพียงพอ เพราะ

จํานวนผู้เข้าร่วมจริงกับผู้ที่แจ้งชื่อเข้าร่วมมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมหน้างานมาเพิ่มเติมกับผู้ที่

ไม่ได้เข้าร่วมตามที่แจ้งชื่อไว้ สําหรับบรรยากาศในการชี้แจงตัวบ่งชี้ที่วิทยาเขตบางเขนจะมีการซักถาม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าที่วิทยาเขตอื่น ซึ่งฝ่ายฯ ได้สรุปประเด็นคําถาม-คําตอบเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และแนวทาง

การประเมินคุณภาพภายในเผยแพร่ไว้ที่ www.qa.ku.ac.th อย่างไรก็ตาม ฝ่ายฯ อาจจะต้องใช้กลวิธีที่จะสร้าง

บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเตรียมประเด็นคําถามที่พบบ่อยในช่วงประเมินฯ แจ้งต่อวิทยากร

ล่วงหน้า ให้เตรียมคําตอบที่เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดประเด็นคําถามให้ก่อนเพื่อให้การประชุมมี

การสื่อสาร 2 ทาง ทั้งนี้ ต้องควบคุมเวลาให้อยู่ในขอบเขตที่กําหนดด้วย 

การสะท้อนผลการด าเนินงาน 

http://www.ku.ac.th/
http://www.qa.ku.ac.th/
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การดําเนินโครงการฯ ไปในทุกวิทยาเขต ฝ่ายฯ จะประสานงานกับหน่วยประกันคุณภาพของวิทยาเขต

ให้เป็นผู้เตรียมเอกสาร อาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้เข้าร่วมภายในวิทยาเขตเอง โดยสํานักประกันคุณภาพจะ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าวิทยากร โดยจะส่งไฟล์เอกสารให้วิทยาเขตได้

เตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ซึ่งการดําเนินงานในแต่ละวิทยาเขตมีบรรยากาศ และข้อขัดข้องบ้าง

เล็กน้อย ดังนี ้

วิทยาเขตศรีราชา: มีบรรยากาศในการดําเนินงานที่ดี ผู้บริหารให้ความสําคัญและอยู่ร่วมตลอดงาน มี

ประเด็นการซักถามพอประมาณ แต่พบปัญหาเรื่องการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมที่มีขนาดตัวอักษรเล็ก

เกินไป สาเหตุเพราะ ฝ่ายฯ ได้กําหนดให้วิทยาเขตทําเอกสารประกอบการประชุม 4 เฟรมต่อ 1 แผ่น 

(เนื่องจากได้ออกแบบ PowerPoint ให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่พอที่จะดําเนินการได้ ซึ่งจะเป็นการประหยัด

กระดาษ และค่าใช้จ่าย) โดยไม่ได้ลงรายละเอียดวิธีการพิมพ์เอกสาร ทําให้ทางวิทยาเขตเลือกการพิมพ์เอกสาร 

PowerPoint ในรูปแบบของเอกสารประกอบคําบรรยายซึ่งทําให้ตัวอักษรมีขนาดเล็ก แทนที่จะเลือกการพิมพ์

แบบภาพนิ่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้มีข้อท้วงติงในการทําเอกสารประกอบการประชุมเสนอมาให้แก้ไขด้วย จาก

ปัญหานี้ทําให้ฝ่ายฯ ต้องระวังเรื่องการสื่อสารให้มาก และย้ําให้วิทยาเขตที่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร

ให้ถูกต้องตรงตามความต้องการของฝ่ายฯ  

วิทยาเขตกําแพงแสน: มีบรรยากาศในการดําเนินงานที่ดี ผู้บริหารให้ความสําคัญและอยู่ร่วมตลอดงาน 

มีประเด็นการซักถามค่อนข้างมาก ส่งผลต่อการบริหารเวลาที่ต้องเร่งบรรยาย 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร: จากการบอกเล่าของวิทยากรที่เดินทางไปบรรยาย(ไม่มี

ผู้แทนของฝ่ายฯ ร่วมเดินทาง เพราะมีค่าใช้จ่ายจํานวนมาก) พบว่า มีบรรยากาศในการดําเนินงานที่ดี ผู้บริหาร

ให้ความสําคัญและอยู่ร่วมตลอดงาน แต่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ค่อยมีประเด็นซักถาม ซึ่งก็ทําให้ไม่ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้กันเท่าที่ควร 

 

 การสรุปผลโครงการ ได้ดําเนินการสรุปผลโครงการภายหลังจากดําเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละ

วิทยาเขต โดยการสรุปอย่างย่อเพื่อแจ้งผลต่อวิทยากรในการเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินโครงการใช้เวลา 1-2 

วัน แต่การสรุปผลฉบับเต็มของแต่ละวิทยาเขตจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เพราะต้องมีการสรุปประเด็น

คําถาม-คําตอบ สรุปจํานวนและสถานะของผู้เข้าร่วมจริงทั้งหมด รวมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินจาก

แบบสอบถาม จึงทําให้ใช้เวลาดําเนินงานค่อนข้างนานสําหรับโครงการฯ ลักษณะนี้  และเมื่อดําเนินการสรุป

ประเมินโครงการเรียบร้อยแล้วได้นําผลเผยแพร่ไว้ที่ www.qa.ku.ac.th  

 

http://www.qa.ku.ac.th/
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1. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (คณะ/สํานัก สถาบัน) กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีตัวบ่งชี้ของแผน 

กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และคา่เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความสาํเร็จของการดําเนินงาน 

ถามว่าในกรณีระยะเวลาการดาํเนินงานของโครงการ กําหนดไว้ 1 ก.ค. 53-30 เม.ย. 54 การวัดผลสําเรจ็

ของงานจะนับอย่างไรในปีงบประมาณ 2553 เนื่องจากรอบระยะเวลาของโครงการ แตกต่างจากรอบ

ปีงบประมาณ เพราะหน่วยงานจะวางแผนตามความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก 

ค าตอบ ให้พิจารณาว่าโครงการดําเนินการเสร็จสิ้นในปีใดให้รายงานในปีนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการนับซ้ํา 

ในกรณีที่ทําแผนตามความต้องการของผู้รับบริการก็จะมีปัญหาตลอด ดังนั้น เสนอให้ปรับวิธีการทํา

แผนโดยให้หน่วยงานเป็นผู้กําหนดเองว่าจะให้บริการแก่ชุมชน รัฐวิสาหกิจกี่กิจกรรมในรอบปี เพื่อให้

เป็นแผนที่หน่วยงานสามารถควบคุมได้ 
              

 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 (คณะ) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีคําถามดังนี้ 

2.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ที่ระบุว่าหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาสภาหรือองค์กร

วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย กรณีหลักสูตรบัญชีก็ได้มีการรับรองจากสภาวิชาชีพอยู่แล้วแต่ไม่มีการแจ้งเป็น

หนังสือรับรอง ดังนั้น ถ้าต้องการให้มีหนังสือรับรองจะดําเนินการอย่างไร และต้องมีระยะเวลาการ

รับรองอย่างไร  

ค าตอบ การรับรองหลักสูตรสาขาวิชาชีพให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด โดยกฎหมายต้องมีสภา

วิชาชีพรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด เช่น 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น แต่ใน

หลักสูตรบัญชีนั้นได้ระบุไว้อย่างไรต้องตรวจสอบด้วย หากเป็นหลักสูตรที่กําหนดให้มีการรับรอง

จากสภาวิชาชีพก็ต้องดําเนินการ 

2.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 นิสิตปริญญาตรี รวมภาคพิเศษด้วยหรือไม่ 

ค าตอบ  นับรวมนิสิตทั้งหมดตามจํานวนจริง 
               

 

3. ตัวบ่งชี้ 2.4 (คณะ) ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คําว่า บคุลากรสายสนับสนุน 

หมายถึง บุคลากรสาย ข และ สาย ค ใช่หรือไม่ รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวที่มีระยะเวลาทํางานเกนิ 9 เดือน และ

เป็นระดับคนงาน (ไม่ใช่สายสนับสนุนวิชาการ) ด้วยหรือไม ่

ค าตอบ นิยามศัพท์บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรประจําที่ไม่ใชต่ําแหน่งอาจารย ์และมีสัญญาจ้าง

กับคณะทั้งปีการศึกษา และมีระยะเวลาการทํางานไม่ต่าํกว่า 9 เดือน ดังนั้น ให้นบัรวมลูกจ้างชัว่คราว

ที่มีสัญญาจ้างกับคณะทั้งปีการศึกษาทั้งสาย ข ค ได ้
              

 

4. ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 (คณะ) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีคําถามดังนี้ 

4.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 นับอย่างไร  

ค าตอบ  นับจาก MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นิสิตลงทะเบียนกับศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 

ค าถาม-ค าตอบ จากการชี้แจงตัวบ่งชี้ 



รายงานผลการประเมินโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2553 
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4.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 ผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทําไมต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 

3.51  

ค าตอบ  ผลการประเมินคุณภาพต้องอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งคะแนนระดับดีนั้นต้องไม่ต่ํากว่า 3.51 

4.3 เกณฑม์าตรฐานข้อ 7 มีการนําผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดบริการด้านกายภาพ เนื่องจากมี

การประเมินระดับมหาวิทยาลัยอยู่แล้วในเรื่องความพึงพอใจการให้บริการที่แยกรายคณะที่จัดทําโดย

กองแผนงาน สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาให้ตอบเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่ 

ค าตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากกองแผนงานทําเรื่องความพงึพอใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซ์ึ่งเป็น

ภาพรวมเพื่อตอบตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.  ทางวิทยาเขตตอ้งทําเฉพาะของวิทยาเขตกาํแพงแสนเองถึงจะ

สามารถตอบตัวบ่งชี้นี้ได้ โดยจะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าทางวิทยาเขตทาํครอบคลุมทั้งวิทยาเขต 

เพ่ือให้คณะสามารถนําข้อมูลส่วนกลางของวิทยาเขตไปตอบในตัวบ่งชี้ที่คณะทําได้ 
              

 

5. ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 (คณะ) ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต เกณฑ์

มาตรฐานข้อ 1 “มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต...” ซึ่งมี

ตัวเลขของกองแผนงานที่ทําทุกปี สามารถนํามาตอบเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่ 

ค าตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ และเป็นข้อมูลแบบสุ่ม ซึ่งตาม

ความต้องการของเกณฑ์มาตรฐานข้อน้ีตอ้งการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ประจําหลักสูตร 

ทุกหลักสตูรในระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาํหนดการศึกษาของหลักสูตร 
              

 

6. ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 (คณะ) ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต อยากทราบว่า 

มก. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคณุธรรมสําหรับนิสิตไว้หรือไม่ ถ้ามีคณะสามารถใช้ของ มก.ได้เลยหรือไม ่

ค าตอบ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต และหากมีผลการพิจารณาแล้วจะแจ้ง

ใหค้ณะทราบต่อไปเพ่ือให้การดาํเนินงานของคณะเป็นไปในทิศทางเดยีวกันกับมหาวิทยาลัย 
              

 

7. ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 (คณะ) ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องของการบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสารสามารถใช้ Social Network เช่น Face book ของนิสิตได้หรือไม่ 

ค าตอบ  ควรทําในลักษณะที่คณะสร้าง Face book ของคณะเองแล้วให้นิสิตเข้ามาใช้บริการ ดีกว่าที่จะเข้าไปใช้ 

Face book ของนิสิต 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  อยากให้คณะเห็นความสําคัญเรื่องของศิษย์เก่า เนื่องจากการ Ranking ระดับนานาชาติ จะมีตัววัดหลายตัวที่

เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า เช่น การได้รับบริจาคเงินจากศิษย์เก่า เป็นต้น 
              

 

8. ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 (คณะ) ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 คณะจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

ถามว่าภาควิชาจําเป็นต้องจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตด้วยหรือไม่ 

ค าตอบ การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานนี้เป็นการประเมินในระดับคณะวิชา ส่วนภาควิชานั้นให้อยู่ในความ

ดูแลของคณะ โดยให้เป็นสิทธิ์ของคณะที่จะถ่ายทอดตัวบ่งชี้ลงไปในระดับภาควิชาให้ดําเนินการ ซึ่ง

ตามหลักแล้วภาควิชาไม่ควรดําเนินการหลายอย่าง เพราะจะต้องทําผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยมาก 



รายงานผลการประเมินโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2553 
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ดังนั้น คณะควรจัดการระบบภายในให้ดีผ่านส่วนกลางคณะที่มีกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะแต่งตั้งขึ้น 

เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการตามธรรมชาติของแต่ละคณะ 
              

 

9. ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (คณะ) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ที่ระบุว่า

มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณของคณะ

ดังกล่าวนั้นจะต้องใช้ตัวเงินด้วยหรือไม่ 

ค าตอบ การจัดสรรงบประมาณของคณะจะต้องใช้ตัวเงินด้วย เนื่องจากต้องจ่ายจริง ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เป็นแผนที่บอกถึงแหล่งรายได้ที่เข้ามาว่าส่วนใหญ่มาจากที่ไหน และการใช้จ่ายใช้เรื่องใดไปบ้าง เมื่อ

สิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่การเงินควรมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ให้กับผู้บริหาร ว่าเงินที่ใช้ไปทั้งปีใช้ด้าน

อะไรไปบ้าง มากน้อยแค่ไหน เอาข้อมูลดังกล่าวมาทําแผนของปีถัดไป ซึ่งจะไม่มีแบบฟอร์มที่

เหมือนกัน 
              

 

10. ตัวบ่งชี้ 4.2 (คณะ) / 2.5 (สถาบัน) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

มีคําถามดังนี้  

10.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ถามว่าถ้าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเสนอขอสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร นับ

ได้หรือไม่ และกรณีที่คณะไม่มีสิทธิบัตรแต่มีลิขสิทธิ์นํามาใช้ในเกณฑ์ข้อนี้ได้หรือไม่  

ค าตอบ  กรณีอยู่ในระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร นับได้ ส่วนลิขสิทธิ์นั้นจะไม่

นํามานับในตัวบ่งชี้นี้  

10.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 คณะสามารถใช้กลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่ดําเนินการโดย

มหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่  

ค าตอบ  ได้ แต่คณะควรมีกลไกรองรับเพื่อช่วยเหลืออาจารย์ที่ทํางานวิจัยด้วย แล้วจึงไปเชื่อมโยงกับระบบ

ของมหาวิทยาลัย 
              

 

11. ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 (คณะ) / 2.6 (สถาบัน) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

และนักวิจัยประจํา อยากทราบว่าเงินสนับสนุนงานวิจัยที่มาจากการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ที่มหาวิทยาลัย

ให้เงินกับนิสิต รวมทั้งทุนกาญจนาภิเษกที่นิสิตได้รับ สามารถนํามานับในตัวบ่งชี้นี้ได้หรือไม่ เพราะเป็น

ข้อมูลที่ต้องนํามาอ้างอิงกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยวิจัยด้วย  

ค าตอบ เงินสนับสนุนงานวิจัยจะนับเฉพาะเงินที่อาจารย์หรือนักวิจัยได้รับมาสําหรับทําวิจัยเท่านั้น ไม่

รวมถึงเงินที่นิสิตได้รับเป็นทุนทําวิทยานิพนธ์ 
              

 

12. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (คณะ) ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 มีการบูรณาการ 

งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และเกณฑ์ข้อที่ 3 มีการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการวิจัย หากมีผลการดําเนินงานในข้อ 2 แต่ไม่มีผลการดําเนินงานในข้อ 3 จะผ่าน

เกณฑ์ข้อ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัยหรือไม่ 

ค าตอบ  การที่จะผ่านเกณฑ์ข้อที่ 4 ได้ จะต้องมีผลการดาํเนินงานครบทั้งในเกณฑ์ข้อที่ 2 และ 3 
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13. ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 (คณะ) ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ สามารถใชร้ะบบฐานข้อมูล Excel 
แทนไดห้รือไม่ 

ค าตอบ ระบบฐานข้อมูล Excel เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสนิใจ แต่ไม่

สามารถใช้แทนได้ เนื่องจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจเปน็ระบบสารสนเทศที่

นําข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการดําเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 

ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบรหิารและการตดัสินใจใน

เรื่องที่เป็นพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเงิน 

การบริหารจดัการด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
               

 

14. ตัวบ่งชี้ 7.4 (คณะ) ระบบบริหารความเส่ียง เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ หากวา่มีการวเิคราะห์ความเสี่ยง อย่าง

น้อย 3 ด้านแล้ว แต่มีการเลือกดําเนินการเพียงดา้นเดียว จะผา่นเกณฑ์ข้อ 4 มีการจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาํเนินการตามแผน หรือไม ่

ค าตอบ การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงจะดําเนินการเฉพาะความเสี่ยงระดับสูง ดังนั้น หากคณะวิเคราะห์ 

ระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างนอ้ย 3 ด้าน ซึ่งครอบคลุมการดาํเนินงานของ

คณะแล้ว แต่พบว่ามีเพียงด้านเดียวที่มคีวามเสี่ยงระดับสูงจึงเลือกดําเนินการด้านเดียว ดังนั้น ถือว่า

ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 
              

 

15. ตัวบ่งชี้ 8.1 (คณะ) / 4.1 (สํานัก สถาบัน) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 

6 มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดนั้น หากมีเฉพาะกรรมการภายในจะได้คะแนนใน

ข้อนี้หรือไม่ 

ค าตอบ  ได้ เนื่องจากมหาวิทยาลยักําหนดให้แต่ละหน่วยงานมีกรรมการตรวจสอบภายในหนว่ยงานจํานวน 3 

คน ซึ่งอาจจะมีทีมงานของสํานักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย ดําเนินการ

ตรวจสอบและจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อมหาวทิยาลัยเป็นประจําทุกปี ซึ่งถือว่ามี

กรรมการตรวจสอบภายในแล้ว และเมื่อรายงานฉบับนี้ส่งไปที่สํานักงานตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัย ก็จะได้รับการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยบางหน่วยงานอาจจะถูกสุ่มตรวจจากสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน ซึ่งมหาวทิยาลัยกาํหนดให้สาํนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบจากภายนอก 
               

 

16. ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 (คณะ) / 5.1 (สํานัก สถาบัน) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

มีคําถามดังนี ้

16.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ที่กําหนดให้การจดัทํารายงานการประเมินคุณภาพผ่านความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการประจาํหน่วยงาน ถามว่าใหใ้ช้รายงานประเมินคุณภาพฉบับใดเปน็หลักฐานในตัวบ่งชี้

นี้ และเกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการทํางาน ถามว่าเป็นผล

การประกันคุณภาพของรอบปีใด 

ค าตอบ การประเมินในปีการศึกษา 2553 ให้ใชร้ายงานประเมนิคุณภาพของปีการศึกษา 2552 เป็น

หลักฐานในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 สาํหรับเกณฑม์าตรฐานข้อ 5 ผลการประกันคุณภาพก็เป็นผลของ

ปีการศึกษา 2551 
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16.2  เกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ช่วยอธิบายการมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย 

ค าตอบ  ระดับคณะ เช่น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กับคณะ

ศึกษาศาสตร ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือขา้มคณะที่ไม่ใช่สายเดยีวกันก็ได้ ทีม่ีการดําเนิน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดองค์ความรู้ได้ เช่น เรือ่งจรรยาบรรณ หรือคณุลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ และเน้นว่าต้องเป็นกิจกรรมระหว่างสถาบนั 
              

 

17. ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 (สถาบัน) ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ในเกณฑ์

มาตรฐานข้อ 5 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยฯ และขอ้ 6 มีระบบและกลไก

ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรฯ ถามว่าถ้ามหาวทิยาลัยมกีารกําหนดระบบและกลไกไว้อยู่แล้ว 

หน่วยงานสามารถนํามาอ้างอิงโดยที่ไมต่้องสร้างระบบของตนเองขึ้นมาใหม่ได้หรือไม ่

ค าตอบ ถึงแม้ว่ามหาวทิยาลัยจะมรีะบบและกลไกอยู่แล้ว แต่หน่วยงานก็ควรนํามากาํหนดเป็นกลไกภายใน

ของตนเองด้วยให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบของมหาวทิยาลัย เช่น สถาบันมีการส่งเสริมให้นักวิจัยจด

สิทธิบัตร ซึ่งนักวิจัยก็ต้องการทราบว่าการขอจดสิทธบิัตรนั้นสถาบันจะให้การสนับสนุนในเรื่องใดบ้าง 

ดังนั้น สถาบันจึงควรจัดทําคู่มือเฉพาะของสถาบันไว้ว่าจะต้องดําเนนิการตามขั้นตอนอย่างไร มี

ข้อบังคับอย่างไร   
              

 

18. ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 (สถาบัน) ร้อยละของนักวิจัยที่ทาํหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน กรณีที่สนับสนุนการ

เรียน/สอน ให้กับนิสิต/นักศึกษา ภายนอก มก. เช่น การดแูลควบคุมนักศึกษาฝกึงาน/ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ นับได้หรือไม ่

ค าตอบ วัตถุประสงค์ของการดําเนินการในตัวบ่งชีน้ี้ ต้องการใหน้ักวิจัยได้มีสว่นร่วมในการสนับสนุนด้านการ

เรียนการสอนภายในมหาวทิยาลัยเป็นสําคัญ ดังนั้นจงึนับไม่ได้ ซึ่งการกําหนดตัวบ่งชี้นี้ไว้ก็เพ่ือให้

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ไปช่วยในเรื่องการเรยีนการสอน เป็นอาจารยท์ี่ปรึกษา ทําให้มีภาระ

งานด้านการสอนซึ่งทําใหน้ักวิจัยสามารถก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ แต่ถ้านักวิจัยได้รับเชิญ

จากภายนอกเป็นจํานวนมาก หน่วยงานควรรวบรวมข้อมูลไว้และกําหนดเป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอตั

ลักษณ์ของหน่วยงาน 
              

 

19. การนับจํานวนลิขสิทธิ์ ในปีนี้จะไปนับอยู่ในตัวบ่งชี้ของ สมศ.อย่างเดียว หรือไม่มีการดําเนินการแล้ว และ

สามารถใช้เรื่องลิขสิทธิ์มาเป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะได้หรือไม่  

ค าตอบ  ในสมศ.จะเป็นเรื่องผลงานที่ไดร้ับการรับรองคุณภาพ ส่วนการนําตัวบ่งชีเ้รื่องลิขสิทธิ์มาเป็นตัวบ่งชี ้

อัตลักษณ์ของคณะสามารถทําได ้
              

 

20. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตัวบ่งชี้พ้ืนฐานด้านคุณภาพบัณฑิต ข้อ 2 คุณภาพบัณฑิตปริญญา

ตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ข้อนี้ประเมินอย่างไรเพราะ TQF เพ่ิงใช้ปี 

พ.ศ. 2553 ดั้งนั้น ยังไม่มบีัณฑิตที่จบการศึกษา จึงไม่สามารถประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF ได ้

ค าตอบ เมื่อยังไม่มีนิสิตจบก็ไม่ต้องประเมิน และให้พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา 

พ.ศ.2548 อย่างไรก็ตาม คณะวิชาอาจนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิมาประเมินนิสิตก่อนได้ เพื่อให้ทราบ

คุณภาพของบณัฑิตครอบคลุม 5 ด้าน 
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21. คณะวิชาเลือกใช้ตัวบ่งชี้ของสํานัก สถาบัน บางตัว หรือ สํานัก สถาบัน เลือกใช้ตัวบ่งชี้ของคณะวิชาบางตัว 

หรือเลือกตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของ สมศ. บางตัว สามารถนํามาเพ่ือตอบเกณฑ์ข้อ 3 มีการกําหนดตัวบ่งชี้

เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ ในตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้

หรือไม ่

ค าตอบ สามารถใช้ตอบเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานควรพิจารณาเลือก/พัฒนาตัวบ่งชี้ 

อัตลักษณ์ให้เหมาะสมว่าเราเก่งอะไร หรอืเน้นทางดา้นใด ตามนยิามศัพท์ของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ซึ่ง

หมายถึงตัวบ่งชี้ที่เพ่ิมเติมนอกเหนือจากตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ และแสดงความเปน็ตัวตนของหน่วยงาน  

มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยการกําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์จะต้องมีการดาํเนินการอย่างเป็น

ระบบ มีแผนการดาํเนินงานที่ชัดเจน 
              

 

22. การเลือกตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสํานักวิทยบริการ สามารถทําเรื่องของห้องสมุดได้หรือไม่ เนื่องจากมี

กรรมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค และมีคณะกรรมการเกี่ยวกับด้านประกันคุณภาพห้องสมุด 

ค าตอบ  สํานักวิทยบริการมีเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค หรือ พูลิเน็ต (PULINET : Provincial 
University Library and Information Network) สามารถนําตัววัดในพูลิเน็ต มาเป็นอัตลักษณ์และ

นํามาเป็นมาตรฐานในการวัดได้ และยังเป็นเครือข่ายด้านประกันคุณภาพได้อีกด้วย  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 การดาํเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายประกันคุณภาพควรสนับสนุนให้ทําเครือข่ายกับคณะที่อยู่ต่าง

มหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น วิทยาเขตศรีราชาควรทําเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ปรกึษากันระหวา่ง

มหาวิทยาลัยเพื่อทําเครือขา่ยร่วมกันจะไดป้ระโยชน์มาก 

              

 

23. การประเมินผ่านระบบ CHE QA Online หน่วยงานต้องประสานกรรมการผู้ตรวจเอง หรือ มก.แจ้งบังคับไว้ 

หรือกรรมการจะใช้หรือไมใ่ช้ CHE ก็ได้ และถ้าจะใช้ระบบ CHE QA Online ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียม

พื้นที่เก็บข้อมูลให้คณะเท่าไร และการตรวจหลักฐานใหส้แกนแนบเลยใช่หรือไม ่

ค าตอบ สกอ. จะกําหนดให้ผู้ประเมินต้องประเมินผ่านระบบ CHE QA Online โดยในหลักสูตรอบรมผู้ประเมิน

ของ สกอ. จะอธิบายการประเมินผ่านระบบ CHE ไว้ด้วย และมหาวิทยาลัยก็นํามากําหนดแนวทางการ

ประเมินคณะวิชาไว้อย่างชัดเจนว่าจะประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ดังนั้น ทุกคณะวิชาควร

ดําเนินการตามระบบ CHE ให้สมบูรณ์พร้อมรับการประเมิน ซึ่งเมื่อใกล้เวลาประเมินจะมีการแจก 

username และ password ให้กรรมการอกีครั้ง ส่วนการสแกนเอกสารหลักฐานแนบไว้ในระบบ CHE นั้น
ทําได้ แต่มีข้อแนะนําว่าถ้าสามารถใช้วิธี link เอกสารหลักฐานจะช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บได้มากขึ้น  

              

 

24. ถ้า สมศ. มาประเมิน ต้องทํารายงานใหม่อีกเล่มหรือไม ่

ค าตอบ ไม่ต้องทาํเล่มใหม่ หากเล่มรายงานประเมินตนเองมีข้อมูลตามตัวบง่ชี้ของ สมศ. และมีการประเมิน

ตนเองประกอบ ซึ่งอาจจะเป็นบทเพิม่เติมต่อจากการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ มก. ที่กําหนด 
              

 

25. การนับจํานวนบุคลากรที่มีอายุการทํางาน 9 เดือน จะนับจากช่วงเวลาใด 

ค าตอบ ให้นับตามรอบปีการศึกษา 
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26. ข้อมูล FTES ที่คณะจะนํามาใช้จะต้องรอข้อมูลจากกองแผนเท่านั้นหรือไม่ เพราะบางครั้งคณะกับกองแผน

คํานวณได้ไม่ตรงกัน 

ค าตอบ ขอให้ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานเท่านั้น กรณีที่คณะคํานวณได้ไม่ตรงกับกองแผนงานขอให้คณะติดต่อ

ไปที่กองแผนงานเพื่อทําความเข้าใจร่วมกัน  
              

 

27. จํานวนนิสิตที่ใช้ในการประเมินจะใช้นิสิตภาคต้น หรือภาคปลาย และจะใช้ข้อมูลจากแหล่งใด 

ค าตอบ ขอใหใ้ช้ข้อมูลจากสํานักทะเบียนและประมวลผล 
              

 

28. นักวิจัยประจํา หมายถึง นักวิจัยและเจ้าหน้าที่วิจัย หรือจะเปิดให้นับรวมบุคลากรตําแหน่งอื่นด้วย เช่น 

วิศวกรที่ทําวิจัย 

ค าตอบ  การนับจํานวนนักวิจัย ให้นับบุคลากรที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรอืนักวิจัย ทั้งนี ้รวมถึงตําแหน่ง

อื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติหน้าที่วิจัยด้วย ในกรณทีี่มีบุคลากรตาํแหน่งวิศวกร อาจจะใช้วิธกีารเพิ่ม

ภาระงานวิจยัในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเพื่อให้สามารถนับเป็นนักวิจัยได้ แต่มีข้อพึงระวังว่าจํานวน

นักวิจัยนั้นมีผลต่อการนําไปใช้เป็นตัวหารในตัวบ่งชีด้้านวิจัยด้วย 
              

 

29. เพราะเหตุใดสํานักประกันคุณภาพ จึงไม่นําตัวบ่งชี้ของ สมศ. และชี้แจงในคราวเดียวกันเลย เพ่ือความ

สะดวกของผูป้ฏิบัติงาน 

ค าตอบ เนื่องจากตัวบง่ชี้และเกณฑข์อง สมศ. ได้ส้ินสุดการปรบัเปลี่ยน และแจ้งให้กับสถาบันอุดมศึกษาทราบ

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ทําให้ไม่สามารถนํารายละเอียดมาแจ้งได้ทันในการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้

ในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตามจะเร่งดําเนินการนําคู่มือ สมศ. เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานได้เตรียมตัวเก็บ

รวบรวมข้อมลู 
              

 

30. Common Data Set สํานักประกันคณุภาพจะปรับปรุงและส่งให้ทางคณะในวัน เดือนใด 

ค าตอบ Common Data Set อยู่ระหวา่งดําเนินการโดย สกอ. ที่จะกําหนดให้สอดคล้องกับการประเมินผ่านระบบ 

CHE QA Online โดยจะผนวกข้อมูลสําคญัที่ต้องจัดเก็บเพื่อสามารถตอบโจทย์ทั้งของ สกอ. สมศ. และ 

ก.พ.ร. หาก สกอ. ดําเนินการเสร็จ สํานกัประกันคุณภาพจะเร่งจัดส่งใหห้น่วยงานโดยด่วนที่สุด   
              

31. ในขณะนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ขาดบุคลากรด้านประกันคุณภาพ ไม่ทราบว่าสํานักประกัน

คุณภาพจะจัดอบรมผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพหรือไม่ 

ค าตอบ  คาดว่าจะดําเนินการหลังจากผ่านการประเมินประจําปีการศึกษา 2553 แล้ว เนื่องจากยังไม่สามารถ

หาหน่วยงานกรณีศึกษาสําหรับดําเนินการจัดฝึกอบรมได้ เพราะหน่วยงานที่เป็นกรณีศึกษาจะต้องทํา

รายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ใหม่ด้วย 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

สํานักประกันคุณภาพได้อบรม CHE Online ให้ทุกหน่วยงานแล้ว หากหน่วยงานใดที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพ ควรตามผู้รับผิดชอบเดิมมาถ่ายทอดการทํา CHE Online ด้วยเพราะในปีการศึกษานี้ สกอ. 

มีแนวทางบังคับให้ทุกหน่วยงานกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE Online และกรรมการประเมินฯ จะตรวจเอกสาร

ผ่านระบบ CHE Online ด้วย 
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ภาคผนวก 



รายงานผลการประเมินโครงการชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2553 
38 

 
 

รายละเอียดโครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2553 

 
1. หลักการและเหตุผล                สืบเนื่องจากที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการ

ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 ให้มี

ความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทําให้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้

มีการพัฒนาในทิศทางที่สอดรับกับความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาต่างๆ และได้จัดทําคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับ

คณะวิชา สํานัก สถาบัน และวิทยาเขต ขึ้นใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
               ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีความเข้าใจใน

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน และสามารถเตรียมพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 สํานักประกันคุณภาพจึงได้จัดโครงการประชุม

ชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2553 ขึ้น โดยมีเป้าหมายการดําเนินงานไปยังทุกวิทยาเขต เพื่อเปิดโอกาสให้

ผู้บริหารและบุคลากรในทุกวิทยาเขตมีความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายในร่วมกัน 
  

 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
2) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคณุภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 

  

 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

 

4. ระยะเวลา สถานที่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขต

ก าแพงแสน 
วิทยาเขต 

ศรีราชา 
วิทยาเขตเฉลิมพระ

เกียรติ จ.สกลนคร 

23 ธ.ค. 2553 
ห้องประชุมบุหลัน   

พิทักษ์พล ชั้น 3 

อาคารอมรภมูิรัตน์ 

สถาบันค้นคว้าและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร 

11 มกราคม 2554 
ห้องประชุมที ่

วิทยาเขต 

13 มกราคม 2554 
ห้องประชุมที ่

วิทยาเขต 

28 มกราคม 2554 
ห้องประชุมที่วิทยาเขต 

   

   

ภาคผนวกที่ 1 
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5. วิธีการด าเนินงาน เป็นการประชมุชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สํานัก 

สถาบัน และวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา 2553 ให้กับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพของหน่วยงานในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

6. 

 

วิทยากร 

 

1. รศ.ดร.พนิต   เข็มทอง 

2. รศ.ดร.ลิลล่ี   กาวีต๊ะ 
3. รศ.กมลพรรณ   นามวงศ์พรหม 
4. น.ส.วิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ 

 

รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ที่ปรึกษากรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 
ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 

   

7. ก าหนดการ คณะวิชา     (ช่วงเช้า) 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนสําหรับกลุ่มคณะวิชา และพิธีเปิด (30 นาที) 

เวลา 09.00 – 09.30 น. ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2554 / 

กําหนดการประเมินฯ ประจําปี 2554 (30 นาที) 
เวลา 09.30 – 10.15 น. ชี้แจงตัวบ่งชี้คณะวิชา องค์ประกอบที่ 1, 2 และ 3 รวม 11 

ตัวบ่งชี้ (45 นาที) 
เวลา 10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง (15 นาที) 
เวลา 10.30 – 11.15 น. ชี้แจงตัวบ่งชี้คณะวิชา องค์ประกอบที่ 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 

รวม 12 ตัวบ่งชี้ (45 นาที) 
เวลา 11.15 – 11.30 น. ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการประเมนิคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (15 นาที) 

เวลา 11.30 – 12.00 น. ซักถาม (30 นาที) 

ส านัก สถาบัน     (ช่วงบ่าย) 
เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนสําหรับกลุ่มสํานัก สถาบัน และพิธีเปิด (30 นาท)ี 

เวลา 13.30 – 14.00 น. ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2554 / 

กําหนดการประเมินฯ ประจําปี 2554 (30 นาที) 
เวลา 14.00 – 15.00น. ชี้แจงตัวบ่งชี้สํานัก สถาบัน องค์ประกอบที่ 1, 2 และ 3 รวม 

13 ตัวบ่งชี้ (60 นาที) 
เวลา 15.00– 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง (15 นาที) 
เวลา 15.15 – 15.30น. ชี้แจงตัวบ่งชี้สํานัก สถาบัน องค์ประกอบที่ 4, 5 และ 6 รวม 

4 ตัวบ่งชี้ (15 นาที) 
เวลา 15.30 – 16.00 น. ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการประเมนิคุณภาพ และการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (30 นาที) 

เวลา 16.00 – 16.30 น. ซักถาม (30 นาที) 
 

8. บุคคลเป้าหมาย ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน จํานวน 100-150 คน  
ต่อวิทยาเขต 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

1) ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานในทุกวิทยาเขตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเข้าใจในตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2553 
2) ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานในทุกวิทยาเขตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

เตรียมพร้อมรับการประเมินในปีการศึกษา 2553 
  

 
 

10. การติดตามประเมินผล / 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1) ผูบ้ริหาร และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานในทุกวิทยาเขตมีความเข้าใจ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับมาก 
2) ผูบ้ริหาร และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงานในทุกวิทยาเขตมีความเข้าใจ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับมาก 
  

 
 

11. งบประมาณ ใช้เงินรายได้ส่วนกลางสํานักประกันคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็น

ค่าใช้จ่าย  

1) ค่าวิทยากร 
2) ค่าธรรมเนยีมห้องประชุม 
3) ค่าอาหารกลางวัน 
4) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
5) ค่าเอกสารประกอบโครงการ  
6) ค่ายานพาหนะเดินทาง 
7) ค่าน้ํามันรถ 
8) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 
9) ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 
10) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

รวมทั้งสิน้ 
 

หมายเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 

15,000 

15,000 
12,000 
10,000 
10,000 
28,000 
2,500 
3,500 
1,000 
3,000 

100,000 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

บาท 

บาท 
บาท 

(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

ณ วิทยาเขตบางเขน : วันพฤหัสบดทีี่  23 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมบุหลนั  พิทักษ์พล ชั้น 3 อาคาร

อมรภูมิรัตน์ สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  จ านวน 301 คน (ไม่นบัซ้ํา) 

ล าดับ   ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
คณะเกษตร 

1 นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คณะประมง 

2  รศ.ดร.วันชัย  วรวัฒนเมธีกุล  อาจารย์ 
3  ผศ.ดร.เมธี  แก้วเนิน  อาจารย์ 
4  ดร.สุชาย  วรชนะนันท ์  อาจารย์ 
5  นายประพันธ์ศกัดิ์  ศีรษะภูมิ  อาจารย์ 
6  นางสาวจีรภา  หินซุย  อาจารย์ 
7  นางสาวปราณี  เปียธัญญา  หัวหน้าสํานักงาน 
8  นายประคุณ  ศาลิกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9  นายทิวากร  ศรีตะวัน  นักวิชาการศึกษา 

10  นางชไมพร  อักกาญจน์วาณิชย์  นักวิทยาศาสตร์ 
11  นางจินตนา  สมศร ี  เจ้าหน้าที่บริหาร 
12  นางสาวจํานงค์  รักช้าง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13  นางสาวอุมาพร  บัวคําภู  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
14  นางอารีย์  ตัง้วงศ์วิวัฒนา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะวนศาสตร์ 
15  ดร.ปิยวัตน์  ดิลกสัมพันธ ์  อาจารย์ 
16  ดร.กอบศักดิ์  วันธงไชย  อาจารย์ 
17  ผศ.ดร.รองลาภ  สุขมาสรวง  อาจารย์ 
18  นายวิจักขณ์  ฉิมโฉม  อาจารย์ 
19  นางสมศรี  หาญณรงค์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
20 รศ.ดร.มิ่งขวัญ  มิ่งเมือง  อาจารย์ 
21  รศ.พิณทิพย์  กรรณสูตร  อาจารย์ 
22  ผศ.ดร.ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล  อาจารย์ 
23  ผศ.ศิริกร  จันทร์นวล  อาจารย์ 
24  ผศ.สุลักษณ์  ตาฬวัฒน์  อาจารย์ 
25  ดร.ปิยาภรณ์  สมสมัคร  อาจารย์ 
26  ดร.ธิตินันท์  กาพย์เกิด  อาจารย์ 
27  ดร.ปิ่นสุรางค์  ดีวงษ์  อาจารย์ 
28  นางกรรณิกา  ชัชวาลวานชิ  อาจารย์ 
29  นายเจษฎา  โพธิรัตน ์  อาจารย์ 
30  นางสาวเดือนรัตน์  ชลอุดมกุล  อาจารย์ 
31 นางสาวอุษาวดี  แซ่หลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
32  นางสาวเบญญาภา  พึ่งโพธิ ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
33  นางสาวคชาพร  ปัญญานะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
34  นางสาวสุชิรา  โรจนกุศล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
35  นางสาวประชุมพร  จนุบุษย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ภาคผนวกที่ 2 
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ล าดับ   ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

36 รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์ อาจารย์ 
37  รศ.ดร.ชาติ  เจียมไชยศรี  อาจารย์ 
38 รศ.ศิริพร อ่องรุ่งเรือง อาจารย์ 
39  ผศ.ดร.อภิชาต  แจ้งบํารุง  อาจารย์ 
40  ดร.ไชยวัฒน์  กล่ําพล  อาจารย์ 
41  นางพรทิพย์  เล็กพิทยา  อาจารย์ 
42  นางสาวอังคณา  สินช ู  นักวิชาการศึกษา 
43 นางสุกิจจา  พงษ์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
44  นางสาวรัชภร  พานิชเฮง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะศึกษาศาสตร์ 
45  รศ.ดร.จิตตินันท์  บุญสถิรกุล  อาจารย์ 
46  รศ.ดร.เรณุมาศ  มาอุ่น  อาจารย์ 
47 รศ.วิกร  ตัณฑวุฑโฒ  อาจารย์ 
48  ผศ.ดร.จุฬารัตน์  วัฒนะ  อาจารย์ 
49  ผศ.ดร.มนัสนันท์  หัตถศักดิ์  อาจารย์ 
50  ผศ.ดรสุดารัตน์  สารสว่าง  อาจารย์ 
51  ผศ.พีระ  มาลีหอม  อาจารย์ 
52  ดร.อนุชัย  รามวรังกูร  อาจารย์ 
53  ดร.จินตนา  กาญจนวิสุทธิ์  อาจารย์ 
54  ดร.ประสบโชค  โชคเหมาะ  อาจารย์ 
55  นายสูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล  อาจารย์ 
56  นางปรียา  บุญญสิริ  อาจารย์ 
57  นางสาวศศิธร  จ่างภากร  อาจารย์ 
58  นายปิยะพงษ์  ไสยโสภณ  อาจารย์ 
59  นางจุฑามาศ  บัตรเจริญ  ครู 
60  นางสาวสุวรรณา  ปรมาพจน์  นักวิชาการศึกษา 
61  นางสาวสุกัญญา  บุญเกิน  นักวิชาการศึกษา 
62  นางธีรดา  รุจิกัณหะ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
63  นางสาวธนวัลย ์  ตั้งเสถียรวงศา  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
64  นายประสิทธิ ์  รอดพันธุ ์  เจ้าหน้าที่นักวิชาการ 
65  นางสาวพาขวัญ  พุ่มสาหร่าย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
66  นางชลธิชา  ก่อเกิด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
67  นางสาวพัทธนันท์  แม้นเมฆ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
68  ผศ.ดร.ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์  อาจารย์ 
69  นางอิสริยา  บุญญะศิริ  อาจารย์ 
70  นางสาววราภรณ ์  ก.ศรีสุวรรณ  ผู้จัดการโครงการ 
71  นางสาวขนิษฐา  พงษ์สุชาติ  นักวิชาการศึกษา 
72  นางสาวณัฐธิภา  เค็งสม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
73  นางศุภกานต์  ประยูรศักดิ์สกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะสังคมศาสตร์ 
74  รศ.สิริกร  กาญจนสุนทร  อาจารย์ 
75  ดร.ธีรพัฒน์  วงศ์คุ้มสิน  อาจารย์ 
76  ดร.ดุษฎี  เจริญสุข  อาจารย์ 
77  นางสาวภาวิณี  เพ็งเพชร  อาจารย์ 
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ล าดับ   ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
78  นางกนิษฐา  ชิตช่าง  อาจารย์ 
79  นางสาวสรียา  กาฬสินธุ ์  อาจารย์ 
80  นายยงยุทธ  ชื่นชีพ  อาจารย์ 
81  นางปัญจวรรณ  มณีโทน  นักวิชาการศึกษา 
82  นางสาวมยุลดา  ทาสุรินทร ์  นักวิชาการศึกษา 
83  นางศุภัชญา  อุตมะรัตน์  นักวิชาการศึกษา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
84  ผศ.ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม  คณบดี 
85  ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ ์  อาจารย์ 
86  ดร.ศรัญญา  พัวพลเทพ  อาจารย์ 
87  นางยุพิน  ภวพงศ์สุภัทร  หัวหน้าสํานักงาน 
88  นางสาวอุทัยวรรณ  กายพันธุ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
89  นางสาวอรพิน  ใจยา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
90  นางสาวพัชรว์สา  พึ่งตน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
91  นางสาววัชร ี  จันทร์จํานงค์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
92  นางสาวอังคณา  เผ่าชูสักดิ ์ - 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
93  ผศ.ดร.สุดสาย  ตรีวานิช  อาจารย์ 
94  นางผุสดี  แซ่ลิ่ม  อาจารย์ 
95  นางสาวปริศนา  สุวรรณาภรณ์  อาจารย์ 
96  นางสุภาวดี  เศรษฐฐิติ  หัวหน้าสํานักงาน 
97  นางกัญรินทร์  หงษ์ไทยธนพร  นักวิทยาศาสตร์ 
98  นายภานพ  เพ็งแพ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
99  นางสาวนารี  พิมพ์สอน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
100 นางศศิธร  พลโยธา  นักวิชาการศึกษา 
101  นายอธิป  อําภาพร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
102  นางสาวดวงสมร  โตเปี้ยว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
103  นางสาวนงนุช  บุญบุตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
104  นางรําพวน  ม่วงสีตอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
105  นางสาวกนกพร  เทียมปาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
106  นางสาวบุศรา  สีบัว  นักวิชาการพสัดุ 
107  นางสาวฟารีดา  เราะห์มานีย ์  เจ้าหน้าที่บุคคล 
108  นางสาววัชร ี  อรุณกิจสกุล  พนักงานธุรการ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
109  รศ.ดร.วิภาวรรณ  อยู่เย็น  อาจารย์ 
110  รศ.ปราณี  จงสุจริตธรรม  อาจารย์ 
111  ผศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน  อาจารย์ 
112  ดร.ชลวิช  สุธัญญารักษ์  อาจารย์ 
113  ดร.สมาน  แก้วเรือง  อาจารย์ 
114  นายธารดล  ธาดาดุสิตา  อาจารย์ 
115  อาจารย์เจริญพร  เพ็ชรกิจ  อาจารย์ 
116  นางสาวจันทวรรณ  อนันตประยูร  อาจารย์ 
117  นางนัดดาวดี  นุ่มนาค  อาจารย์ 
118  นางสาวรุจิรา  เส้งเนตร  อาจารย์ 
119  นายโกวิทย์  พิมพวง  อาจารย์ 
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ล าดับ   ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
120  นางสาวพจ ี  บํารุงสุข  อาจารย์ 
121  นางวรรณา  ศิลามาตร์  หัวหน้าสํานักงาน 
122  นางหทัยรัตน์  วิชิตพรชัย  ข้าราชการเกษยีณ 
123  นางสาวจินดา  กองสัมฤทธิ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
124  นางสาวสุพัตรา  สุขแสวง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
125  นางสาวอรัญญา  ฤกษ์ศรี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
126  นางสาวฐิติรัตน์  สุพลธวณิชย ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
127  นางสมสกุล  คงวงศ์วาลย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
128  นางสาวสมสิร ิ  เสถียรผะลิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
129  นางสาวปนัดดา  เทียนศิริ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
130  นางตันติยา  ทรรพวส ุ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
131  นางสาวนัดดา  วงษ์วรรณา  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
132 นางสาวพุทธภรณ์  มะละคํา  นักวิชาการศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ 
133  รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ  คณบดี 
134  รศ.ดร.ธารินี  พงศ์สุพัฒน ์  อาจารย์ 
135  รศ.อุษณา  ภัทรมนตรี  อาจารย์ 
136  ผศ.สําราญ  ทองเล็ก  อาจารย์ 
137  ดร.หฤทัย  นําประเสริฐชัย  อาจารย์ 
138  นายณรงค์เดช  เถกิงเกียรต ิ  อาจารย์ 
139  นายศุภชาต  เอี่ยมรัตนกูล  อาจารย์ 
140  นางศิริวรรณ  ภัทรประภานันท ์  นักวิชาการศึกษา 
141  นางสาวพิสนิ ี  ภาคกาย  นักวิชาการศึกษา 
142  นางสาวพรรทมิา  ติยะบุตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
143  นางสาวนิภาวรรณ  สิทธิแพทย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
144  นางสาวจันทร์ดี  เกิดผาสุข  บุคลากร 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
145  นางสาวอนามิกา  กาญจนบรรเทิง  อาจารย์ 
146  นางสาวจรรยา  จัตตานนท์ หัวหน้าสํานักงาน 
147  นายนริศ  ปานศรีแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
148  นางดลฤดี  ฉายศิริ  นักวิทยาศาสตร์ 
149  นางสาวฤทัยรัตน์  สันติประชาธรรม  นักวิทยาศาสตร์ 

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 
150  รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  อาจารย์ 
151  ผศ.อรอนงค์  ผิวนิล  อาจารย์ 
152  นางสาวกอบกาญจน์  เผือกชอุ่ม  นักวิชาการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
153  นายชัยรัตน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง  อาจารย์ 
154 นางลออรัตน์ ไพรสิงห์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
155  นางสาวรองใจ  กําเหนิดผล  นักวิชาการศึกษา 
156 นางสาวสโรชา  สระกอบแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ส านักงานอธิการบดี 
157  ดร.จีรวัฒน์  วีรังกูร  นักวิชาการศึกษา 
158  นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย ์  นักวิชาการศึกษา 
159  นางสาวลดาวัลย ์  วชิรเมฆากุล  นักวิชาการศึกษา 
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ล าดับ   ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
160  นางสาวศศรักษ์  วิทย์เจริญ  นักวิชาการศึกษา 
161  นางสาวผณิตา  วิบูรณวงศ ์  นักวิชาการศึกษา 
162  นางสาวปฐมาวด ี  กุลวัฒนะไพศาล  นักวิชาการศึกษา 
163  นางคณิศร  สัจจะธีระกุล  นักวิชาการศึกษา 
164  นางเกศินี  คุณค้ําชู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
165  นางกิตญา  ศรีทองคํา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
166  นางสาวรัชฎา  ชื่นเสียง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
167  นางช่อทิพย์  เวียงสงค ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
168  นางสาวสุชาดา  ตันโชติกุล  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
169  นางเสาวรส  บุญมุสิก  พยาบาลวิชาชีพ 
170  นางสาวอุษา  สุพลจร  นักวิชาการเงินและบัญชี 
171  นางไพเราะ  ร่งเรือง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
172  นางภูมิอุษา  ชาลีพรหม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
173  นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สุรกิจสกุล  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
174  นายปรัชญา  นุ่นพันธ ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
175  นางสาวสุชพี  จันทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
176  นายสุทธิชัย  สุพิพัฒน์มงคล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
177  นางชลธิชา  ปณิธิกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
178  นายธีระพล  เผ่าจินดา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
179  นางสุกัญญา  อินทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
180  นางสิรินันท ์  อุณหโภคา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
181  นางสาคร  พงษ์นิล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
182  นายอัศวิน  ศิริธรรม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
183  นางสาวสมฤทยั  พันธบุตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
184  นางรัตน์ศศิร์  สุนทรนิธิกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
185  นางสาวอาทิณ ี  ปานคลัง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
186  นางสาวกัลยกร  พลอยสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
187  นางสาวนิศานาถ  พิภพลาภอนันต์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
188  นางปิยฉัตร  ช่างเหล็ก  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
189  นางวัฒนา  เกษมโอภาส  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
190  นางสาวพิมพน์ภา  เพียรมาก  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
191  นางสาวสายชล  ม่วงประเสริฐ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
192  นายคมสัน  จีราคม  บุคลากร 
193  นางสาวสุนิษา  ขวัญเมือง  บุคลากร 
194  นางสมพิศ  ชยันโต  นักวิชาการพสัดุ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
195  นางปานจิต  บูรณสมภพ  นักวิชาการศึกษา 
196  นางสาวรัชฎาภรณ ์  ขอเจริญ  นักวิชาการศึกษา 
197  นางสาวบัวทอง  ทองใบ  นักวิชาการศึกษา 
198  นายธีระพล  คล้ายสิงห์  นักวิชาการศึกษา 
199  นางสาวธนพร  มีโพธิ ์  นักวิชาการศึกษา 
200  นางสาววิภา  กองเป็ง  นักวิชาการศึกษา 
201  นางนวพร  คําชูสังข ์  นักวิชาการศึกษา 
202  นางสนใจ  หนูล้อมทรัพย์  นักวิชาการศึกษา 
203  นางสาวดนิตา  สีดาวงษ ์  นักวิชาการศึกษา 
204  นางสาวพรปณต  ปกครอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ล าดับ   ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
205  นางพิศมัย  โหตรภวานนท์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
206  นางอโนชา  ชํานาญกิจ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
207  นางทิพย์วัลย์  เหล่าวงศ์โคตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
208 นางสาวโสภาวรรณ  ตันหยง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
209 นางวิภา  นกแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
210 นางสาวยุพวัลย์  ทองใบอ่อน  นักวิชาการเกษตร 

ส านักหอสมุด 
211 นางกาญจนา  วสุสิริกุล  หัวหน้าสํานักงาน 
212 นางสาวยุพิน  เกียรติสุวิมล  บรรณารักษ์ 
213 นางสาวรติมาส  อ่องรุ่งเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักประกันคุณภาพ 
214  นางมุกดา  เกตุแก้ว  นักวิชาการศึกษา 
215  นางสาวณัฏยา  เบ้าสุภ ี  นักวิชาการศึกษา 
216  นางสาวนงนาฏ  พัวประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
217  นายจิรพัฒน์  ธารีสืบ  นักวิชาการศึกษา 
218  นางสาวอรอุมา  แก้วมณีโชติ  นักวิชาการศึกษา 
219  นางสาวศิริลักษณ์  โดดหน ู  นักวิชาการศึกษา 
220  นางสาววาสิฏฐ ี  ไวต ี  นักวิชาการศึกษา 
221  นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธิ ์  นักวิชาการศึกษา 
222  นางสาวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง  นักวิชาการศึกษา 
223  นางสาววิชุตา  บุญเกต ุ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
224  นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน ์  นักวิจัย 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
225  นางสิริพร  สธนเสาวภาคย์  นักวิจัย 
226  นางผ่องศรี  จิตตนูนท์  นักวิจัย 
227  นางสาวอภิญญา  จุฑางกูร  นักวิจัย 
228  นางสาวกนกวรรณ  แดงค้ําคุณ  นักวิจัย 
229  นางสาวพัทธินันท์  ภูมิพันธ ์  นักวิจัย 
230  นางสร้อยทอง  สายหยุดทอง  นักวิจัย 
231  นางสาวเยาวดี  คุปตะพันธ ์  นักวิจัย 
232  นางเนตรนภิส  วัฒนสุชาต ิ  นักวิจัย 
233  นางจันทร์สุดา  จริยวัฒนวิจิตร  นักวิจัย 
234  นางสาวกรุณา  วงษ์กระจ่าง  นักวิจัย 
235  นางสาวเปรมรัตน์  จิตหาญ  นักวิจัย 
236  ดร.วันเพ็ญ  มีสมญา  นักวิจัย 
237  นางสาวทิพย์ธิดา  แก้วตาทิพย์  นักวิจัย 
238  นางสาวประจงเวท  สาตมาลี  นักวิจัย 
239  นางสาวอโรชา  ชูแก้ว  นักวิทยาศาสตร์ 
240  นายเศรษฐวัชร์  อู๋สูงเนิน  นักวิทยาศาสตร์ 
241  นายสุทธิศักดิ์  ทองคําดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
242  นายพงศธร  เชื่อฟัง  นักเอกสารสนเทศ 
243  นางสาวจงจิตต์  เค็งสม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
244  นางอุษา  เนียรสอาด  นักวิชาการเงินและบัญชี 
245  นางสาวบุณยรักษ์  กงชุน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
246  นางสาวธนาทพิย์  สุทธิประภา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ล าดับ   ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
247  นางวรางคณา  พันธุมโพธ ิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
248  นางสาวสงกรานต์  ลาเวียง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
249  นางสาวสาวิตร ี  เนียมเปรม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
250  นางสาวกาญจนา  คงบําณุ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
251  นางสาววารุณี  พันธ์แพง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
252  นางสาวเตือนใจ  ส่งสุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
253  นางสาวผ่องศรี  ล้อมเขต  เจ้าหน้าที่บุคคล 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
254 นางวารุณี  ธนะแพสย์  นักวิจัย 
255 นางสุนทรา  อุชุภาพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
256 นางสุภัญญ์ณา  เกิดแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหาร 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
257  ดร.นันทนา  ชื่นอิ่ม  นักวิจัย 
258  ดร.ศาลักษณ์  พรรณศิริ  นักวิจัย 
259  ดร.ศิริวรรณ  บุรีคํา  นักวิจัย 
260  นางสาวกฤตยา  เพชรผึ้ง  นักวิจัย 
261  นางสาวสมพร  มณีประสพสุข  นักวิจัย 
262  นางสาวรมณีย์  เจริญทรัพย์  นักวิจัย 
263  ดร.นุษรา  สินบัวทอง  นักวิทยาศาสตร์ 
264  นางสาวพนิดา  โพธิ์สิริกุลวงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
265  นางสาวสมร  ติเยาว์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
266  นางสาวณัฐชพร  ทองดอนแช่ม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
267  นางสาวหทัยชนก  บุญธรรมโชติ  ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
268  นางสาวสุวรรณา  เสือฟัก  หัวหน้าสํานักงาน 
269  นายนิธาน  ทองโคตร  นักวิจัย 
270  นางวีระศร ี  เมฆตรง  นักวิจัย 
271  นางสาวอุทัยวรรณ  มูลพันธุ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
272  นางสาวสิวินีย ์  ศรีวิไล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
273  นางสาวพัศภรณ ์  เมืองแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
274  นางสาวศราวด ี  ปานจับ  นักวิชาการพสัดุ 
275  นางรัตนา  สุวรรณเลิศ  พนักงานพิมพด์ีด 

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
276  นายธีระ  สมหวัง  นักวิจัย 
277  นางสาวขวัญหทัย  ทนงจิตร  นักวิจัย 
278  นางพิทยาภรณ์  สุภรพัฒน ์  นักวิจัย 
279  นางสาวพินิจ  กรินท์ธัญญกิจ  นักวิชาการเกษตร 
280  นายบัณฑิต  ชมไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 
281  ดร.ณัฐชนา  พวงทอง  อาจารย์ 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
282  นายอภิวัฒน์  ขําเดิม  อาจารย์ 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
283  นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
284  นางสาวนพพร  เลิศประเสริฐ  นักวิชาการเกษตร 
285  นางสาวพิชามญชุ์  เตชะต ิ  นักวิชาการเกษตร 
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286  นางสาคร  ชินวงค์  นักวิชาการเกษตร 
287  นายธเนตร  ศรีสุข  นักวิชาการเกษตร 
288  นางสาววารีภรณ ์  ปรักเจริญ  นักวิชาการเกษตร 
289  นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ  นักวิชาการเกษตร 
290  นางสุวินัย  พรหมมะ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
291  นางนวลฉวี  พรบัณฑิตย์ปัทมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
292  นางกนกนาฎ  ฐิตะปุระ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
293  นางสาวนงลักษณ์  วงษ์พรพันธุ ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
294  นายวรเศรษฐ์  ตั้งสมบูรณ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
295  นางพาณี  สวาสดิ ์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
296  นางรัชน ี  จารุสันต์  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
297  นายนพสิทธิ ์  ล่องจ้า  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
298  นางสาวนภัสวรรณ  กระจ่างรัตน์  นักวิชาการพสัดุ 
299  นางจารุพร  จันทเลิศ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

วิทยาลัยชลประทาน 
300  นางสาวปวีณา  ศรีรัตนะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ส านักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
301  นางสาวสุกัญญา  กุลแก้ว  หัวหน้าสํานักงานโครงการ 

 

ณ วิทยาเขตศรีราชา : วันอังคารที่  11  มกราคม  2554 ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม 
จ านวน 96 คน (ไม่นับซ้ํา) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 รศ.ชัยวัฒน์  ชัยกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 
 คณะวิทยาการจัดการ  

2 ดร.ศุภาภาส  คําโตนด รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
3 ผศ.จุฑามาศ   ทวีไพบูลย์วงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4 ดร.จุมพฏ   บริราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

5 อ.สมบูรณ์  สารพัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
6 นางศิริวรรณ  คล่องแคล่ว นักวิชาการเงินและบัญชี 
7 นางทัศนีย์   ชมพิมาย นักวิชาการเงินและบัญชี  
8 นางสาวนลินี  พยัคฆันตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9 นางสาวบงกช  ชัยเชาวรินทร์ นักวิชาการศึกษา 
10 นางสาวกุสุมา  จันทร์ครุฑ นักวิชาการศึกษา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  
11 ดร.สถาพร  เชื้อเพ็ง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
12 อ.ฐนียา  สัตยพานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
13 ดร.สุภัทรชัย  ชมพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต 
14 ดร.เพ็ญสุดา  พันฤทธิ์ดํา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
15 ดร.สุภัทร  พัฒน์วิชัยโชติ อาจารย์ 
16 นางสาวชัชณี  กลั่นสอน หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  
17 นางยุพิน  เสมอวงศ์ นักวิชาการศึกษา 
18 นางสาวณิชาภัทร  คุ้มสุข นักวิชาการศึกษา  
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19 นางสาวดาลัด   นิตยานนท์ นักวิชาการศึกษา 
20 นางสาวฐิติรัตน์   ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา 
21 นางสาวจิรดาวัลย์  สุจิรานุธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22 นางสาวขวัญจิต  โลหากาศ นักวิชาการเงินและบัญชี 
23 นางสาวปิยวรรณ    ปลอดเถาว์ นักวิชาการพัสด ุ
24 นางสาวสุกัญญา   สีเขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
25 นางสาวอัญชลี  รื่นฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บุคคล  
26 นางสาวจตุพร  เหรียญเจริญ บุคลากร  

 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
27 อ.จันทร์ทรงกลด  ข่ายม่าน อาจารย์ 
28 นางสาวอภิญญา  ชนะพิมพ์ นักวิชาการศึกษา  
29 นางสาวชลดา  เฉลิมรูป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
30 นางลัดดาวัลย์  ภู่ทอง บุคลากร 

 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาศรีราชา  
31 นางสาวจุฬาภรณ์  เรืองเทพ อาจารย์  
32 นายวรยศ  ละม้ายศรี อาจารย์ 
33 นางสาวกษมา  เนตรวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
34 นางสาววิไลวรรณ  หยงหนู นักวิชาการเงินและบัญชี 
35 นางสาวนาตยา  กาวินัน นักวิชาการศึกษา 
36 นางสาวสุวรรณา  โพธิอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  
37 พลเรือเอกสุพิทย์  อํานวย คณบดี 
38 นางสาวบุญจิรา  ปั่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
39 นางสาวโสภณา  คุณุทัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
40 นางสาวสายชล  เต็มพร้อม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 ส านักวิทยบริการ  
41 นายเรวัติ  อ่ําทอง ผู้อํานวยการ  
42 นายยรรยง  ดํารงค์พิวัฒน์ รองผู้อํานวยการ 
43 นายพนมพร  สาคร หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์(ผู้ปฏิบัติหน้าที่) 
44 นางสาวสุพิศ  บายคายคม หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด(ผู้ปฏิบัติหน้าที่) 
45 นางสาวศิรินันท์  ปิ่นทองคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
46 นายสิรภัทร  บุญปิยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
47 นางสาวทิวา  อุ่นแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
48 นายกิตติศักดิ์  อิ่มสุด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
49 นางสาวพัชรินทร์  รอดชูแสง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
50 นายพลกฤต  พุดกลัด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
51 นางสาวชลัดดา  บูรณะ นักวิชาการเงินและบัญชี  
52 นางสาวจิรารักษณ์  เปรมสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
53 นายเฉลียว  ไชยเชษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
54 นางสาวมาลี  ใจตั้ง บรรณารักษ์ 
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55 นางธันยนันท์  วรรณา นักเอกสารสนเทศ  
56 นางสาวพรพรรณ  เกิดจั่น พนักงานห้องสมุด 
57 นางมณฑาทิพย์  วงษ์สิงห์ บุคลากร  
58 นายศุภกิจ  พลังพรกิจ นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

 ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา  
59 นางพิมพ์จันทร์  นุ่มหอม ผู้อํานวยการ 
60 นายธีระนันท์  บัวเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
61 นางสิริพรรณ  วงศ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
62 นางนิภาภัส   สาครดี นักวิชาการศึกษา  
63 นางพัชรินทร์   สิทธิเวชเมธี นักวิชาการศึกษา 
64 นางพรธิพา  ธนเศรษฐกร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
65 นางอนุตรา  สุนทรส ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ ปฏิบัติงาน   
66 นางสาวกัญญาฏา  พวงมะลิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
67 นางกัญชุมา  จันทโรปกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
68 นายชัชวาลย์  ดีจริง วิศวกร 
69 นายณัฏฐพัชร  มณีโรจน์ นักวิชาการศึกษา 
70 นางนุจิยาพร  โพธิดอกไม้ บุคลากร  
71 นางสาวจินตนา  อินตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 
72 นางจุฑารัตน์  ตุงคะเดชะ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
73 นางบุญทรง  โลหากาศ นักวิชาการพัสด ุ 
74 นางสาวประนอม  อัมภวัน นักวิชาการเงินและบัญชี  
75 นางสาวทิพวรรณ  จันทพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  
76 นางสาวพิณทอง  ไสวงาม นักวิชาการเงินและบัญชี  
77 นางปารณีย์  บุญเรือง บุคลากร 
78 นางจินดาพร  มณีสาครรัตน์ พนักงานธุรการ 
79 นางนิตยา  ปู่อ้าย นักวิชาการศึกษา 
80 นางยุพดี  ทรัพย์เจริญ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  
81 นายบุเรงนอง  จักรมุณี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  
82 นางจันทนา  ขวญัเพ็ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
83 นางสาวดอกอ้อ  เจนทุมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
84 นายวัชระ  คํามุลศรี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  
85 นางกิ่งแก้ว   หลักทองคํา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

86 นางสาวจิรวัฒนา  มูลเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี  

87 นางสาวจุฑาทิพย์  สิ่วไธสง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

88 นายมนัส  มะลิวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

89 นายศาสตราวุฒิ  ประกอบศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

90 นายอลงกต  โขมพัฒน์ ช่างเครื่องยนต์ ระดับชํานาญงาน  

91 นายวัชระ  ดวงรัตน์ ช่างเทคนิค  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

92 นายพิศิษฐ  แสนสนิท ช่างเทคนิค  

93 นายไพโรจน์  หลักทองคํา ช่างไฟฟ้า  

94 นายพิเชฐ  ภู่ทอง ผู้จัดการ  

95 นายเฉลิมพล  บ่อพิมาย ช่างเครื่องยนต์  

96 นายศราวุฒิ  สีต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา  

 

ณ วิทยาเขตก าแพงแสน :  วันพฤหัสบดีที่  13  มกราคม  2554 ณ ห้องประชมุวิชาการ 1 อาคารศูนย์

มหาวิทยาลัย            จ านวน 247 คน (ไม่นับซ้ํา) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 

1 ผศ.คนึงนิตย์  เหรียญวรากร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

2 รศ.พงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
3 นางสาวเกวลิน  ศรีจันทร์ รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาฝ่ายกิจการนิสิต 
4 ผศ.อรุณศิริ  กําลัง รองหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

5 ผศ.รัชนี  ฮงประยูร รองหัวหน้าภาควิชาโรคพืช 
6 นายเกรียงศักดิ์  ไทยพงษ์ อาจารย์ 
7 นางจินตนา  อันอาตม์งาม อาจารย์ 
8 นางสาวอัญธิชา  พรมเมืองคุก อาจารย์ 
9 นางนภาพร  พันธุ์กมลศิลป์ อาจารย์ 

10 ผศ.ดร.พิสสวรรณ  เจียมสมบัติ อาจารย์ 
11 นายวรรณธนะ  กสานติกุล อาจารย์ 
12 นางสาวศุภธิดา  ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ 
13 ผศ.สุรพงษ์  ดํารงกิตติกุล อาจารย์ 
14 นายจิรวัฒน์  พุ่มเพชร อาจารย์ 
15 นางยุพิน  กฤษดาธนดล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16 นางสาวดวงทิพย์  กันฐา นักวิชาการเกษตร  

17 นางสาวจอมสุรางค์  ดวงธิสาร นักวิชาการเกษตร  

18 นายแผด  สตารัตน์ นักวิชาการเกษตร  

19 นายวิสูต  ปิ่นตบแต่ง นักวิชาการเกษตร  

20 นางปราณี  ต่วนเครือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
21 นางสุปราณี  สระทองฮ่วม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
22 นางสาวเสาวลักษณ์  จิตตยังกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
23 นางสาวสุภาวดี  แก้วสด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
24 นางชุติกาญจน์  ฤกษ์ประทานชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

25 นางอรทัย  พงศ์กระพันธุ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
26 นางสาวลัดดาวัลย์  ปิยะพันธ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
27 นางวาสนา  น้อยปุก นักวิชาการเงินและบัญชี 
28 นางสาวกัลยวรรต  ธงทอง นักวิชาการศึกษา  

29 นายวงเดช  กงศรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
30 นางสาวสมฤดี  เกษทอง นักวิทยาศาสตร์  

31 นางทัศนวรรณ  ทรัพย์เล็ก นักวิทยาศาสตร์  

32 นายธีรนนท์  รตันดิลก บุคลากร 
33 นายนารถพล  สงสุรพันธ ์ ช่างเทคนิค 
34 นางรัชฎา  ชั้นเจริญศรี พนักงานพิมพ ์
35 นางปราณิศา  วุฒาพาณิชย์ พนักงานพิมพ ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

36 รศ.ประภาศรี  สิงห์รัตน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 
37 ดร.วงศ์ผกา  วงศ์รัตน์ อาจารย์ 
38 ผศ.นิมิตร  เฉิดฉันท์พิพัฒน์ อาจารย์ 
39 นางนงลักษณ์  สมันตรัฐ อาจารย์ 
40 นางสาวชนมน  จันทนา อาจารย์ 
41 ดร.สิรัญญา  ทองชาติ อาจารย์ 
42 นายชูพันธุ ์ ชมภูจันทร์ อาจารย์ 
43 นางวัฒนา  พึ่งชัย หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
44 นางสาวศรีวดี  ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

45 นางสาวศรีวรรณ  น่วมปฐม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

46 นางสาวจุฑาทิพย์  ทรัพย์ฤทธา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

47 นางสาวสุนิสา  จ้อยร่อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

48 นางสมบูรณ์  พรมชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

49 นางสาวปรียาพร  ล้ําเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

50 นางยุพิน  เจนจริยโกศล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

51 นางสาวเพชรนอ้ย  ยอดอยู่ดี บุคลากร 
52 นายสงัด  พูลศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

53 ผศ.ดร.ราตรี  เรืองไทย คณบดี  

54 ดร.อาภัสรา  อัครพันธุ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
55 ดร.จักรพงษ์  ขาวถิ่น หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย(รักษาราชการแทน) 
56 นางมณฑนี  อุบลสิงห์ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

57 นายอภิวัฒน์  จําเดิม อาจารย์ 
58 นางสาวเรวดี  ภูอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
59 นางสาวธนาภรณ์  แดงสูงเนิน นักวิชาการเงินและบัญชี  

60 นางสาวมิ่งขวัญ  มนขุนทด นักวิชาการเงินและบัญชี  

61 นางรสสุคนธ ์ ทองเสมอ นักวิชาการเงินและบัญชี  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

62 รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
63 รศ.อัจฉริยา  ปราบอริพ่าย รองหัวหน้าสายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์  

64 รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์ อาจารย์ 
65 รศ.สกาวรัตน์  จงพัฒนากร อาจารย์ 
66 ผศ.นพพร  รัตนช่วง อาจารย์ 
67 ดร.จุฑาทิพย์  โพธิ์อุบล อาจารย์ 
68 ดร.จินตนาถ  วงศช์วลิต อาจารย์ 
69 ดร.พรพิศ  ยิ้มประยูร อาจารย์ 
70 ดร.รัชพล  พะวงศ์รัตน์ อาจารย์ 
71 ดร.วรางคณา  จิตตชุ่ม อาจารย์ 
72 ดร.สุจิตรา  แสนหาญ อาจารย์ 
73 ดร.อารีย์  อินทร์นวล อาจารย์ 
74 ดร.สุชีวัน  กรอบทอง อาจารย์ 
75 นางสาวจุรีวรรณ  จันพลา อาจารย์ 
76 นายปรวัฒน์  วิสูตรศักดิ์ อาจารย์ 
77 นางสาวปัทมา  จันทร์เจริญสุข อาจารย์ 
78 ดร.ศลยา  สุขสอาด อาจารย์ 
79 นางสาววิภาวรรณ  เรืองศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

80 นางสาวสุภารัตน์  เข็มทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

81 นางสาววิลาวัลย์  เปลี่ยนขํา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

82 นางรัตนา  พุตแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
83 นางสาวสินาพร  เจริญศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
84 นางสาวภัทรวดี  ชิณศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
85 นางษราวดี  ไทยพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

86 นางสาวศิริพร  ภัคโภไคย นักวิชาการศึกษา 
87 นางอารีย์  คนใหญ ่ พนักงานผลิตทดลอง 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

88 รศ.บรรจบ  ภิรมย์คํา คณบดี  

89 นายธารินทร์  ก้านเหลือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
90 รศ.อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

91 นายชูวิทย์  รัตนพลแสนย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
92 นายคมกริช  เชาว์พานิช หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา 
93 นางนันทรัตน์  เครืออินทร์ อาจารย์ 
94 นางสาวสุภาภรณ์  สงค์ประชา อาจารย์ 
95 นางสาววิภาวรรณ  ตินนังวัฒนะ อาจารย์ 
96 นางสาวจุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์ อาจารย์ 
97 ว่าที่ร.ต.หญิงศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ อาจารย์ 
98 นางสาววรรณี  อิ้งสิทธิทรัพย์ อาจารย์ 
99 นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

100 นางจันทิมา  จํานงค์นารถ หัวหน้างานบริการการศึกษา 
101 นางสาวรัชน ี ชูทอง หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
102 นางสาวชลธิชา  สระทองจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
103 นางสาววาสิฏฐี  เทียมเท่าเกิด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
104 นางสาววันเพ็ญ  ไชโย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
105 นางสาวมยุรี  เหลืองวิไล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
106 นางสาวทองวาท  ราชชาร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

107 นางสาวปิยนันท์  จันทร์สี นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

108 นายชาญศักดิ์  พบลาภ นักวิชาการศึกษา  

109 นางศิริวรรณ  ปิยะพันธ ์ พนักงานพิมพ ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

110 นายพิชัย  จิรวัฒนาพงศ์ รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ 
111 นางดวงกมล  เลิศวัชระสารกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

112 นางสาวกุลนิษฐ์  ภวพงศ์สุภัทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
113 นางทองคํา  เหมือนประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
114 นางประวีณา  ภูบัวเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
115 นางสาวกุสิสรา  สุขีวงศ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
116 นางกาญจนา  ปาลศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
117 นางสาวจินตนา  สระทองขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
118 นายจักรกฤษณ์  ชํานาญกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

119 ผศ.เสริมศิริ  จันทร์เปรม อาจารย์ 
120 นางสาวพรทิพย์  กาญจนอดุมการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

121 นางอัมพร  รัตนภักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
122 นายวิโรจน์  ทองสุพรรณ ผู้อํานวยการ กองบริการการศึกษา  
123 นายดนัย  ยิ้มหงษ์ หัวหน้างานอาคารและสถานที่ กองธุรการ 

124 นางกรรณิการ์  สระทองมา นักวิชาการศึกษา 
125 นางสาวพิชาภรณ์  เพ่งพิศ นักวิชาการศึกษา  

126 นางสาวเยาวภา  มณีเนตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

127 นางสรรค์วรา  โมกขะสมิต ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
128 นางสุนทรี  กลิ่นบุปผา พนักงานพิมพ ์

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

129 นายมนัส  ศรีละออ ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
130 นายอุกฤษฏ์  มนูจันทรัถ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
131 นางนันทกาญจน์  โล่เรียง หัวหน้างานธุรการ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

132 นายสัญชัย  เพ็ชรรุณ หัวหน้างานบํารุงรักษาสนามและไม้ประดับ 
133 นายสุทธิชัย  อินนุรักษ์ หัวหน้างานบริการสาธารณูปโภค 
134 นางสาววรรณีย์  เล็กมณ ี หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต 

135 นายศักดิเดช  อุบลสิงห์ หัวหน้างานหอพัก กองกิจการนิสิต 

136 นางดารารัตน์  อินนุรักษ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ กองธุรการ  

137 นางจงดี  ชัยสัตตปกรณ์ หัวหน้างานแผนงาน กองบริการการศึกษา  

138 นางวรรณา  อุไรรงค์ หัวหน้างานธุรการ กองบริการการศึกษา 

139 นายพงศ์พันธ์  เหลืองวิไล หัวหน้างานวิเทศและประชาสัมพันธ์ กองธุรการ 

140 นายชัยวัฒน์  เทพสาร หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ 

141 นายดนุพล  แสงนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

142 นางศรัญญา  คล้ายสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

143 นายสมชาย  บุญมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

144 นายภูมิน  กิจเดช นักวิชาการเกษตร 
145 นายไพบูลย ์ อันคง นักวิชาการเกษตร  

146 นางสาวนันทนัช  อนันทาวุฒิ นักวิชาการเกษตร  

147 นายนุกูล  เหลืองน้ําเพ็ชร นักวิชาการศึกษา  

148 นายสมพงษ์  ผลสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา  

149 นางสุรินทร์  เหมือนจันทร์เชย นักวิชาการศึกษา  
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150 นางพร  จันทร์คลองใหม่ นักวิชาการศึกษา 
151 นางจรีรัตน์  สุดสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
152 นายธนกฤต  มากงลาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

153 นางสาวประนอม  พลับจะโปะ นักวิชาการเงินและบัญชี 
154 นางณิชาภา  เฉลิมเกียรติ นักวิชาการเงินและบัญชี 
155 นางสาวอรวีร์  แซ่โง้ว นักวิชาการเงินและบัญชี  

156 นางสาวพัชร ี ธนพิทักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  

157 นายเผ่าพันธ ์ ศิริจําปา นักวิชาการเงินและบัญชี  

158 นางสาวสรัสภรณ์  ปรัชญ์วัฒนกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
159 นางสาวอรพรรณ  เขนยอิง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

160 นางสาวศันสนีย์  ทรัพย์ฤทธา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

161 นายศักดิ์ชาย  ทองเนื้องาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

162 นายสุชาติ  สุวรรณวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

163 นางวิมล  จรูญพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

164 นางจีรัชญ์  เชียงกา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

165 นางยุพดี  เหลืองวิไล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
166 นางอวสร  ภิรมยาภรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

167 นางจินตนา  อ่อนศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
168 นางวรรณา  ทองยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
169 นางบังอร  บรรณจิรกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

170 นางสาวปารณีย์  เชียงกา นักวิชาการพัสด ุ
171 นายธณพร  ด้วงสง นักวิชาการพัสด ุ
172 นางชนาพร  สิงห์โตทอง นักประชาสัมพนัธ์  

173 นางนวพร  บุญมี บุคลากร 
174 นางสาวพิมผกา  ไชยยาเลิศ พยาบาล 
175 นางญาธิดา  กลิ่นศรีสุข ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
176 นางสาวตามดาว  ศรีพระราม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

177 นางสาวอทิตยา  ศรีพรรณทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

178 นางสาวอุษณีย์  ครุฑเหิร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

179 นางสาววิจิตรา  เรณูแย้ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

180 นางเพ็ญแข  บางน้อย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

181 นางสาวพัชรินทร์  อินทรโฆษิต ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

182 นางสาวกัญญา  สืบเรือง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

183 นายอนุสรณ์  เรืองศรี ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  
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184 นายสุรินทร์  คงจิ๋ว ช่างเครื่องยนต์ 
185 นางสาวนภัสวรรณ  คล้ายคลึง พนักงานพิมพ ์

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

186 นางเปรมปรีดิ์  บุญรังษี ผู้อํานวยการ สํานักหอสมุด 

187 นางศิรินันท์  ทรัพย์พลับ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ สํานักหอสมุด 

188 นางสาวมัสยา  ฐาปนพันธ์นิติกลุ หัวหน้าฝ่ายบริการ สํานักหอสมุด 

189 นางสาวอัจฉรา  เฮงสุวรรณ บรรณารักษ์  

190 นางสาวนภัสมน  สดโคกกรวด บรรณารักษ์  

191 นางสาวสมใจ  บุญวงศ์ บรรณารักษ์  

192 นางจงกล  พุทธชิัยกุล บรรณารักษ์  

193 นางสาวพูนพัชร ี ประสพเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
194 นางสาวสุมลฑา  สังใจสม บุคลากร 
195 นายอภินันท์  จรัสรวีวงศ ์ นักวิชาการพัสด ุ 

196 นางฐิตวดี  เพลงปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 

197 นางกนกนาฏ  ฐิตะปุระ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
198 นางสาคร  ชินวงค์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วจิัยและพัฒนา 
199 นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม 
200 นางสาวปิยมาลย์  บุตรแขก นักวิชาการเกษตร 
201 นางปิยรัตน์  หนองนา นักวิชาการเกษตร 
202 นายนพสิทธิ ์ ล่องจ้า นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
203 นายประมวญ  ชูใจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
204 นายนริศ  อนันตยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
205 นางสาวขวัญกมล  สระทองฮ่วม เจ้าหน้าที่วิจัย 
206 นายศิริชัย  บัวฝรั่ง นักวิชาการช่างศิลป์ 
207 นางปานอุมา  ศิลปาจารย์ ช่างพิมพ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ก าแพงแสน 

208 นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร 
209 นางกชพรรณ  ชมภูนิตย์ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 
210 นางรงรอง  หอมหวล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
211 นางจันทร์จรัส  วีรสาร นักวิจัย 
212 นางสาวปุณยวีร์  เดชครอง นักวิจัย  

213 นางสาวอตินุช  แซ่จิว นักวิจัย 
214 นางธีรนุต  ร่มโพธิ์ภักดิ์ นักวิจัย 
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215 นายสมนึก  ทองบ่อ นักวิชาการเกษตร 
216 นางจุฬารัตน์  ขุนพรม นักวิชาการเงินและบัญชี 
217 นางปฐมพร  โพธิ์นิยม นักวิชาการเงินและบัญชี 
218 นางชื่นสุมณ  ไกรวิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี 
219 นางสาวฉัตรมณี  วุฒิสาร เจ้าหน้าที่วิจัย  

220 นางพัชรวัลย์  สว่างศิลป์ เจ้าหน้าที่วิจัย  

221 นางสาวหนึ่งฤทัย  พรหมโสด เจ้าหน้าที่วิจัย  

222 นางสุนีย์รัตน์  แสงอุไร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
223 นางวาสนา  มุสิกะรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
224 นางสาวพิกุลทอง  บุญลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
225 นางธวัลรัตน์  ภูดิษฐ์ธะนะพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
226 นางสาวฐิติรัตน์  หนูน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
227 นางสาวรุ่งทิพย์  กาวิตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
228 นางสุภาพ  ทองคํา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
229 นางสาวคณิตฐา  ชินวงษ์เขียว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
230 นางคนึงสุข  ผลดก พนักงานผลิตทดลอง 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

231 นางวิไลลักษณ์  ชาวอุทัย หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ(รักษาราชการแทน) 
232 นางสาววราพันธุ์  จินตณวิชญ์ หัวหน้าศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 
233 นายเกรียงศักดิ์  แก้วสมประสงค ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ 
234 นางสรัสนันท ์ สุขพิมาย นักวิจัย  

235 นายสุรชัย  เปี่ยมคล้า นักวิจัย  

236 นางสาวทัสนันทน์  หงสะพัก นักวิจัย  

237 นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห์ นักวิชาการสัตวบาล  

238 นางสาวเรญา  ม้าทอง นักวิชาการเกษตร  

239 นายสนธยา  จําปานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
240 นางจันทนา  ศรีอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
241 นางสาวชลธิชา  สระนพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

242 นางอรทัย  ไตรวุฒานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

243 นางสาวจุฑามาศ  จงรุจิโรจน์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

244 นางผุสดี  หมื่นราษฎร์ บุคลากร 
245 นางทองเมี้ยน  ศรีนอก ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
246 นางขวัญฤทัย  เกียรติรัมย์ พนักงานพิมพ ์
247 นายพุทธีร์  เหลืองน้ําเพ็ชร พนักงานพิมพ ์
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ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร :  วันศุกร์ที่  28  มกราคม  2554 ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคาร 7 

 จ านวน 90 คน (ไม่นับซ้ํา) 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 รศ. ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
2 รศ.ศิริพร   อ่องรุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ 

3 อ.ฐาปนี   เฮงสนั่นกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขต 

4 อ.อํานวย   ตันพาณิชย์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขต 

5 อ.วิรัช   หิรัญ ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขต 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

6 นางสาวชื่นจิต   แก้วกัญญา อาจารย์ 

7 นายเจษฎา   ภัทรเลอพงศ์ อาจารย์ 

8 นางสาวโสรยา   เกิดพิบูลย์ อาจารย์ 

9 นางสาววิมลนันท์   กันเกตุ อาจารย์ 

10 นางสาวพัชชา   เศรษฐากา อาจารย์ 

11 นางสาวสุขุมาภรณ์   ศรีเผด็จ อาจารย์ 

12 นางสุรัสวดี   พรหมอยู่ อาจารย์ 

13 นางสาวปานชีวนั   ปอนพังงา อาจารย์ 

14 นางสาวกรรณิการ์   วงษ์พานิชย์ อาจารย์ 

15 นายยุทธกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา 

16 นางสาวปทุมวดี   ศรีประทุมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

17 นางสาวอัญชัน   ไตรธิเลน นักวิทยาศาสตร์ 

18 นางสาวขวัญกมล   ทวายตาคํา นักวิทยาศาสตร์ 

19 นางสาวสุดาทิพย์   แสนสุภา นักวิทยาศาสตร์ 

20 นางสาวหทัยกานต์   วินิจฉัยภาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

21 นางสาวสรญา   วิรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

22 นายกิตติโชค   พรหมณีรัตน์ อาจารย์ 

23 นางสาวสาธินี   ศิริวัฒน์ อาจารย์ 

24 นางสาวศศิธร   สุชัยยะ อาจารย์ 

25 ผศ.ปัททมา  สุริยกุล ณ อยุธยา อาจารย์ 

26 อ.ชลธิชา   พจน์สุนทร อาจารย์ 

27 อ.ดร.ศมณพร   สุทธิบาก อาจารย์ 

28 นางสาวเกศรินทร์   บริบูรณ์ นักวิชาการศึกษา 

29 นางจารุณี   ประกอบสัญท์ นักวิชาการศึกษา 

30 นางสาวนริศรา   ศรีล้านคํา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

31 นางสาวสุดารัตน์   จันปุย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

32 นางสาววนันยา   ฤทธิสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

33 นางสาวขวัญชนก   เสมอพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  

34 นายวรวิทย์  กุลตังวัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

35 นางสาวพีรียา   ทักษานันท์ อาจารย์ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

36 นางสาวธีรนันท์   แตงนิ่ม อาจารย์ 

37 นางพัสกร   องอาจ อาจารย์ 

38 นายเกรียงไกร  พร้อมนฤฤทธิ ์ อาจารย์ 

39 นางจาริตา  หินเธาว ์ อาจารย์ 

40 นายนิรันดร์  ทรงนิรันดร์ อาจารย์ 

41 นางสาวพิมพ์อมร  นิยมค้า อาจารย์ 

42 นางสาวอรอุมา  แตปรเมศามัย อาจารย์ 

43 นางสาวปัทมาฆะ  อินธิแสง อาจารย์ 

44 นางเพชรประกาย  กุลตังวัฒนา อาจารย์ 

45 นางสาวกัณฐิกา  กล่อมสุวรรณ อาจารย์ 

46 นางฐิตาวรรณ  อินสะอาด อาจารย์ 

47 นางสาวจันทร์สุดา  เดชแสงจันทร์ นักวิชาการศึกษา  

48 นางขนิษฐา   โภคานิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

49 นางสาวเนตรนภา   บาคํา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

50 นางสุรีรัตน์  ศรีพรหมมุนี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
51 นางสาวสร้อยขวัญ  เสมอพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

52 นายวิทย์  ครุธคํา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 ส านักงานวิทยาเขต  

53 นางสาวพัชราภรณ์  ลันศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

54 นางสาวมโนรม   มาลัยกรอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

55 นายอภิศักดิ์  อุ่มจันสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

56 นางอรุณศรี   นิภานันท์ นักวิชาการศึกษา 

57 นางสาวประกายเพชร   วงสวาท นักวิชาการศึกษา 

58 นางสาวจามจุรี  พิมพ์จันทร์ นักวิชาการศึกษา  

59 นางสาวนวพร   วรรณทอง นักวิเทศสัมพันธ์ 

60 นางสาวนุชรินทร์  ควรครู นักวิชาการเงินและบัญชี 

61 นางเกษแก้ว  ซ้ายขวา นักวิชาการเงินและบัญชี 

62 นายเรืองชัย   ดีดวงพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

63 นางสาวโอลักษณ์   เทียมภักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

64 นางวนิดา  พิลาชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

65 นางสาวนิจตยา  ใยวังหน้า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

66 นายทศพล  อัคพิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

67 นายอนุชา  แสนสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

68 นายอาทิตย์  สัมพันธ์ปราชญ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

69 นางสาวปิยนันท์   สรรพกิจบํารุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

70 นางสาวทิพย์ทอง  นาคะอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

71 นายแสวง  บุญราศรี บุคลากร 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

 ส านักวิทยบริการ  

72 ดร.จิตรา  พึ่งพานิช ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

73 นางสวปัณฑิตา   อินทรักษา นักวิชาการศึกษา 

74 นางสาวสิริวิมล   วรรณทิพย์ นักวิชาการศึกษา 

75 นางสาวภัทราภรณ์   โพนเงิน นักวิชาการศึกษา 

76 นางสาวพรทิพา   ครุตรารักษ์ บรรณารักษ์  

77 นางสาวจันทร์ศรี   ภูสมนึก บรรณารักษ์ 

78 นางสาวสุภารัตน์   พรหมเมือง บรรณารักษ์ 

79 นางสาวจารุณี   ฤทธิดี นักเอกสารสนเทศ 

80 นางสาวอนิสา   วรรณรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

81 นายเผด็จ   ศรีชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

82 นายทรงวุฒิ  แพนบุตร ช่างเทคนิค 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

83 รศ.ดร.สุวพงษ์   สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้อํานวยการสถาบันฯ 

84 นายสนธยา  ผาลลาพัง ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 

85 นายอนุสรณ์  กุลวงษ์ นักวิชาการเกษตร 

86 นางปณิดา  อัครทวีทอง นักประชาสัมพนัธ์  

87 นางสาวอินทิรา  วรรณทิพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

88 นางสาวพิมพิศร  ฤทธิธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

89 นางสุพัตรา  ผาลลาพัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

90 นางสาวสรินทิพย์  พงษ์คุลีการ เจ้าหน้าที่วิจัย  
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ภาพกิจกรรม 
 

วิทยาเขตบางเขน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาเขตศรีราชา 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

ภาคผนวกที่ 3 
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เอกสารประกอบโครงการ 

 

 

   

   

   

ภาคผนวกที่ 4 
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