
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2557 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2557 ลงวันที่  29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อทําหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2557 ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ในระหวางวันที่ 9 – 10 เดือนกันยายน 

พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.ดนัย บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการ 

คณะเกษตรศาสตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

2. รองศาสตราจารย ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ  กรรมการ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกันต จิตมนัส  กรรมการ 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา  

มหาวิทยาลัยแมโจ 

4. นางสาวศิริกานดา ไขคํา    เลขานุการ 

วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ 

 

วันที่ทําการประเมิน 

 วันที่ 9 – 10 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 

 

สถานที่ทําการประเมิน 

 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะไดดําเนินการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ตามตัวบงชี้ของสกอ. 

5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ   ดังนี้ 

องคประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 

องคประกอบที ่1: การผลิตบณัฑติ 2.98 ระดับพอใช 

องคประกอบที ่2: การวิจัย 4.93 ระดับดีมาก 

องคประกอบที ่3: การบริการวิชาการ 4.00 ระดับด ี

องคประกอบที ่4: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 ระดับด ี

องคประกอบที ่5: การบริหารจัดการ 4.50 ระดับด ี

 คะแนนรวม 3.82 ระดับด ี

 

ในภาพรวมของการประเมินผลการดําเนินการ คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวา 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางที่

มหาวิทยาลัยแมโจกําหนดในระดับดี 

โดยในรอบประเมินนี้ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มีพัฒนาการที่เดนชัดในสวนของ

ดานการวิจัยซึ่งคณะมีบทความทางวิชาการเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามผลงานทางวิชาการนี้ยังไม

กระจายไปยังคณาจารยทั้งหมด 

ทั้งนี้มีขอคดิเห็นจากคณะกรรมการและการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของดังนี้ 

 

สรุปการใหขอคดิเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

นําเสนอในวันที่ 10 เดือน กนัยายน พ.ศ.2558 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

 จุดเดน 

1. มีนักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากกิจกรรมพิเศษ เชน การแขงขันทักษะเกษตร ในงาน

ประเพณี 4 จอบ แหงชาติ ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ 4 ประเภท การแขงขันการนําเสนอ

แนวความคิดธุรกิจการผลิต TMR ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย ในงาน

เทศกาลโคนมแหงชาติ ที่จัดโดยองคการสงเสริมกิจกรรมโคนมแหงประเทศไทย ที่

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อศึกษาดูงานทั้งในและ

ตางประเทศ 

2. นักศึกษามีโอกาสเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในฟารมโดยสมัครเปนนักศึกษาประจํา

ฟารมที่ตนเองสนใจเพื่อฝกประสบการณในวิชาชพีอกีทางหนึ่ง 
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 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงวิธีการประเมินคุณภาพจากการจัดกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกบัการ

นําผลการประเมินมาพัฒนาการใหบริการ เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้นและเปนไปตาม

ความคาดหวังของนักศึกษา 

2. ควรมีการใหความรูทางดานการประกันคุณภาพการศึกษาและการนํามาใชงาน

กับกิจกรรมนักศึกษาใหมากขึ้น 

 

องคประกอบที่ 2  การวิจัย 

 จุดเดน 

มีปจจัยเกื้อหนุนในการทําวิจัยคอนขางสมบูรณ ทั้งหองปฏิบัติการ เครื่องมือ

วิทยาศาสตรที่ทันสมัย และฟารมทดลองทั้งภายในและภายนอกคณะ อีกทั้งมีความ

รวมมือกับภาคเอกชน 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรเรงวิเคราะหหาสาเหตุที่คณาจารยบางทานยังไมมีผลงานวิจัยวาเกิดจาก

สาเหตุใด และเรงแกไขปญหา เพื่อพัฒนาใหเหมาะสมกับศักยภาพในการผลิต

ผลงานวิจัยของคณะซ่ึงมีอยูในระดับสูง 

2. ควรสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยรวมกับนักศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิจัยใหมากขึ้น 

3. ควรสนับสนุนทุนวิจัยใหนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสรางผลงานวิจัยของ

คณะใหมากขึ้น 

4. ควรมีแนวทางการผลักดันการผลิตตํารา การเขียนบทความลักษณะ review 

article เพื่อตีพิมพเผยแพรผลงานใหมากขึ้น 

 

องคประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

 จุดเดน 

มีฐานการเรียนรูดานการผลิตสุกรครบวงจรที่เปนแหลงใหขอมูลดานการประกอบ

อาชีพของเกษตรกร ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา นักเรียน และผูสนใจ

ทั่วไป 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรมีการสํารวจความตองการของชุมชนและผูรับบริการใหครอบคลุมตาม

สาขาวิชาตางๆ ของสัตวศาสตร เพื่อนํามาจัดทําแผนการใหบริการวิชาการของ

คณะ 

2. ควรทําแผนกลยุทธใหครอบคลุมการบริการวิชาการที่สรางรายได 
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3. ควรพัฒนาความรวมมือการบริการวิชาการรวมกับองคกรอื่นๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย และรวมมือในการใหบริการวิชาการกับภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 

4. ควรสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการรับใชสังคมใหมากขึ้น 

 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดเดน 

มีโครงการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับบริบทของคณะ คือ 

โครงการทําบุญใหสัตวทดลอง และการทําขวัญควาย โดยเฉพาะโครงการทําขวญั

ควายยังเปนโครงการที่ฟนฟูประเพณีดั้งเดิมของเกษตรกรที่กําลังจะหายไป 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรกําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม เชน แตงตั้ง

คณะกรรมการที่ดูแลงานทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ควรประชาสัมพันธโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแกสาธารณะชนใหมากขึ้น 

เชน โครงการทําขวัญควาย ซึ่งเปนประเพณีที่ดี คณะอาจประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น

โดยการเชญิใหชุมชนหรือเยาวชนที่อยูใกลเคียงมหาวิทยาลัยมารวมงาน 

 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 จุดเดน 

ผูบริหารมีความตั้งใจในการบริหารงานของคณะ และเปนกันเองกับบุคลากร 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรดําเนินการดานการจัดการความรู โดยการคนหาแนวปฏิบัติที่ดจีาก        องค

ความรูของผูมีประสบการณตรงอยางเปนระบบ 

2. ควรติดตามผลการพัฒนาบุคลากรอยางใกลชดิเพื่อใหเกิดการพัฒนาของ        ตัว

บุคลากรและคณะอยางยั่งยืน เชน วางมาตรการใหมีการพัฒนาตนเองในดาน

ความรู ตําแหนงทางวิชาการ และตําแหนงที่สูงขึ้น 

3. ควรวางแผนดานอัตรากําลังของลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุราชการ          

เพื่อไมใหเกิดภาระดานคาใชจายกับคณะมากเกินไป 

4. ควรวิเคราะหรายจายและรายไดของคณะใหชัดเจน เพื่อทราบสถานะทางการเงิน

ของคณะเนื่องจากรายจายของคณะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
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ขอเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

 การเขียนรายงานการประเมินตนเองควรยึดคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปน

หลักโดยแสดงขอมูลใหตรงตามเกณฑการประเมนิ และอธิบายประกอบ หรือ เรียบเรียงขอมูล

เพื่อใหผูประเมินมคีวามเขาใจในผลการดําเนินกิจกรรมมากที่สุด 

 ควรแสดงหลักฐานอางอิงใหตรงตามเกณฑการประเมิน 

 

ขอเสนอแนะตอคณะ 

 ควรมีการแสดงฐานะทางการเงนิใหบุคลากรรับทราบเพือ่นําเปนเปนขอมูลในการวางแผนการ

ดําเนินงานในดานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอาจารยประจําหลักสูตร และผูดูแลงานฟารม 

 ควรสรางระบบการใชทรัพยากรรวมกันและใชประโยชนจากทรัพยากรที่มอียูใหเต็มตาม

ศักยภาพ 

 

สะทอนขอคดิจากนักศึกษา 

 เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรเฉพาะทางไมทันสมัย 

 ชองทางการสื่อสารกับนกัศกึษาไมครอบคลุมนักศึกษาทัง้ 4 ชัน้ป 

 

สะทอนขอคดิจากศิษยเกา 

 ควรมีการนําเอาประเด็นที่เกี่ยวของกับสัตวศาสตรในสถานการณโลกปจจุบันและแนวโนมใน

อนาคตมาประยุกตเขากับเนื้อหาวิชาในการเรียนการสอนนักศึกษาใหมากขึ้น 

 ควรเพิ่มรายวิชาหรือกิจกรรมที่สอนใหนักศึกษาสามารถนําไปประกอบธุรกิจสวนตัวได 

 ควรเปนศูนยกลาง ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู

ดานวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัยใหแกศิษยเกา 

 ควรจัดกิจกรรมที่สรางทักษะความเปนผูนําใหแกนักศึกษาใหมากขึ้น 

 

สะทอนขอคดิจากผูใชบัณฑิต 

 บัณฑิตมีสัมมาคารวะซ่ึงเปนพื้นฐานที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่น 

 บัณฑิตมีความรูทางวิชาการ และมีทักษะดานการปฏิบัติงานดี  

 ควรจัดการเรียนการสอนหรือเพิ่มการจัดกิจกรรมแกบัณฑิตโดยเนนกิจกรรมการฝกทักษะ

ดานตางๆ เชน ความเปนผูนํา ทักษะจิตวิทยา ทักษะการคิดวิเคราะห ตลอดจนทักษะทางดาน
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ภาษาอังกฤษ เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปมีความพรอมและมีโอกาสในการทํางาน

มากขึ้น 

 

สะทอนขอคดิจากบุคลากรสายสนับสนุน 

 มีความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารในระดับสูง และมีทัศนคติที่ดีตอผูบริหาร 

คณาจารย และเจาหนาที่ทุกคน 

 มีความสุขในการทํางาน  
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คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 

ประจําปการศึกษา 2557 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

โดยคณะ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 

โดยกรรมการประเมิน 
คะแนน 

กําหนดไว ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 

ประเมิน

ตนเอง 
ตัวตั้ง/ตัวหาร 

ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 
กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1 : การผลติบัณฑิต       4.34     2.98 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  - 0+2.79+2.15 1.64 1.64 7.08 2.36 2.36 

3 3 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 13 (61.90 X 5) / 40     5.00 13 X 100 (61.90 X 5) / 40     5.00 

21 = 5 21 = 7.74 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 60 11 (52.38 X 5) / 60     4.37 11 X 100 (52.38 X 5) / 60     4.37 

21 = 4.37 21 = 4.37 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 1:20 18.74 คารอยละนอยกวา

หรือเทากับรอยละ 10 

(ได -6.30 ) 

5.00 337.33 16.06-20 / 20 0.15 

20 21 
= 19.70 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ   6 ขอ      5.00   4 ขอ      3.00 

(ขอ 1-6 ) (1,3,4,6)  

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ขอ   6 ขอ      5.00   4 ขอ      3.00 

(ขอ 1-6 ) (1,2,5,6)  

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย       4.60     4.93 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรืองานสรางสรรค 4 ขอ   5 ขอ      4.00   6 ขอ      5.00 

(ขอ 1-5 ) (1,2,3,4,5,6) 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

เปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

โดยคณะ 
คะแนน 

ผลการประเมิน 

โดยกรรมการประเมิน 
คะแนน 

กําหนดไว ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 

ประเมิน

ตนเอง 
ตัวตั้ง/ตัวหาร 

ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 
กรรมการ 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค วิทย-เทคโน  1,037,200 57,622.22 4.80 1,037,200 57,622.22X5/60,000 4.80 

 = 60,000 18 บาท 18 = 4.80 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย รอยละ 60 10.4 (57.77X5)/30 5.00 10.4 X 100 (49.52 X 5) / 30 5.00 

18 = 5 21 = 8.25 

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ       4.00     4.00 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5 ขอ   5 ขอ      4.00   5 ขอ      4.00 

(ขอ 1-4 , 6) (1,2,3,4,6)  

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม       5.00     4.00 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ขอ   6 ขอ      5.00   5 ขอ      4.00 

(ขอ 1-6 ) (1,2,3,4,6)  

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ       4.00     4.00 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

สถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

5 ขอ   7 ขอ      5.00   5 ขอ      4.00 

(ขอ 1-7 ) (1,2,3,4,7)  

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 4 ขอ   4 ขอ      3.00   6 ขอ      5.00 

(ขอ 1-4 ) (1,2,3,4,5,6) 

  คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบงชี้) 4.37 คะแนนเฉลี่ย (13 ตัวบงชี้) 3.82 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ดี 
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ตารางการวิเคราะหผลการประเมนิระดบัคณะ  
    

องคประกอบ  
จํานวนตัว

บงชี ้

จํานวนตัวบงชี ้ 
ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉล่ีย 

1. การผลติบัณฑิต 6 3.17 3.00 2.36 2.98 ระดับพอใช 

2. การวิจัย 3 4.80 5.00 5.00 4.93 ระดับดีมาก 

3. การบรกิารวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

4. การทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 1 - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ระดับด ี

รวม 13 3.58 4.00 3.68 3.82 ระดับด ี

ผลการประเมิน  ระดับด ี ระดับด ี ระดับพอใช ระดับด ี  
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ภาคผนวก ก 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

 

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2558 

09.00 - 09.30 น.  ผูประเมนิพบผูบริหาร คณาจารย และแจงวัตถุประสงคการประเมิน 

09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ประชุมวางแผนการดําเนินงานประเมนิฯ และศกึษา 

   ขอมูลจากเอกสารและหลกัฐานที่เกี่ยวของ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 13.30 น. สัมภาษณเจาหนาที ่

1. นางรจนา   อุดมรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

2. นางดาริน    ชมภูพันธ เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป  

3. นางสาวอรทัย    ปรีชา  นักวิชาการเงินและบัญชี  

4. นางสาวศิวรนิ    จักรอศิราพงศ นักวิชาการศึกษา 

13.30 - 14.00 น. สัมภาษณผูประกอบการ 

1. คุณอัศวิน    สุนทรเนตร   

2. คุณชูชัย    มีชัย 

14.00 – 14.30 น. สัมภาษณศิษยเกา 

1. นางสาวอมรา   ติ๊บบรรหาร 

2. นายวีรศกัดิ์    รุงสวาง  

14.30 – 15.00 น. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

   -นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ช้ันปที่ 1-4 

1. นางสาวยุวด ี  มีบุญ   

2. นางสาวปาลิตา  ฮาวปนใจ   

3. นายปฏภิาณ  อุปละ   

4. นายสรรเพชร  ไชยเดช   

-นักศึกษาระดบัปริญญาโท   

1. นางสาวชณุด ี  แสบงบาล  

-นักศึกษาระดบัปริญญาเอก   

1.   นางสาวปวีณอศิรัชต เคนจันทร 
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15.00 – 15.30 น. สัมภาษณอาจารย 

1. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อภิชัย  เมฆบงัวัน  

2. อาจารย ดร. จํารูญ    มณีวรรณ   

3. อาจารย ดร. จุฬากร    ปานะถึก 

15.30 – 16.00 น. สัมภาษณผูบริหาร 

1. รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกจิ คณบด ี   

2. อาจารย ดร.วนิัย โยธินศริิกลุ   รองคณบดีฝาย

บริหาร 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน พัฒนาวงศ รองคณบดีฝายวิจัย 

5. นางแสงจันทร ศรีวังพล หัวหนาสํานกังานคณบด ี

16.00 - 16.30 น. สรุปผลประจําวัน 

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 

09.00 - 09.30 น.  ตรวจเยี่ยมสถานที ่

09.30 – 11.00 น. ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณผูเกี่ยวของและจดัทําประเด็นการประเมิน 

11.00 – 12.00 น. จัดทํารายงานและขอเสนอแนะ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 15.00 น. นําเสนอผลการประเมิน 
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ภาคผนวกข 

รายชื่อผูรับการสัมภาษณ 

วันที่ 9 กันยายน 2558 

........................ 

 

ผูประกอบการ 

1. คุณอัศวิน    สุนทรเนตร บริษัท CP  

2. คุณชูชัย     มีชัย  ผูจัดการแผนกบุคคล บ.โฟรที จํากดั 

ศิษยเกา 

1. นางสาวอมรา   ติ๊บบรรหาร 

2. นายวิทยา  อุดมรักษ     

ผูบริหาร 

1. รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกจิ คณบด ี   

2. อาจารย ดร.วนิัย โยธินศริิกลุ   รองคณบดีฝายบริหาร 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร ธาราฉาย  รองคณบดีฝายวิชาการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวัฒน พัฒนาวงศ  รองคณบดีฝายวิจัย 

5. นางแสงจันทร ศรีวังพล    หัวหนาสํานกังานคณบด ี  

อาจารยผูสอน 

1. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. อภิชัย  เมฆบงัวัน  

2. อาจารย ดร. จํารูญ    มณีวรรณ   

3. อาจารย ดร. จุฬากร    ปานะถึก   

เจาหนาท่ี 

1. นางรจนา   อุดมรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

2. นางดาริน    ชมภูพันธ เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป  

3. นางสาวอรทัย    ปรีชา  นักวิชาการเงินและบัญชี  

4. นางสาวศิวรนิ    จักรอศิราพงศ นักวิชาการศึกษา   
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นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 1-4 

1. นางสาวยุวด ี  มีบุญ    

2. นางสาวปาลิตา   ฮาวปนใจ   

3. นายปฏภิาณ    อุปละ   

4. นายสรรเพชร    ไชยเดช   

นักศึกษาระดับปริญญาโท   

1. นางสาวชณุด ี   แสบงบาล    

นักศึกษาระดับปริญญาเอก   

1. นางสาวปวีณอศิรัชต เคนจันทร  
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ภาคผนวก  ค 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

........................ 

 

  
คณะนําเสนอผลการดําเนินงาน คณะกรรมการชี้แจงการประเมิน 

  
คณะกรรรมการศกึษาเอกสารและสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติม 

  
สัมภาษณบุคลากร สัมภาษณนักศึกษา 
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สัมภาษณศิษยเกา สัมภาษณผูใชบัณฑิต 

  
สัมภาษณอาจารย สัมภาษณผูบริหาร 

 
มอบผลการประเมนิใหคณะ 

 


