
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2558   

(1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2558 ลงวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทําหนาที่ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2558 ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ในระหวางวันที่ 1 – 2 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

 

1. ศาสตราจารย ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนกันต จิตมนัส กรรมการ 

4. นางสาวศิรินยา อนแกว เลขานุการ 

 

วันที่ทําการประเมิน 

 วันที่ 1 - 2  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559 

 

สถานที่ทําการประเมิน 

 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ไดดําเนินการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ตามตัวบงชี้ ของสกอ.  

5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ   ดังนี้ 

องคประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 

องคประกอบที ่1: การผลิตบณัฑติ 4.48 ระดับด ี

องคประกอบที ่2: การวิจัย 4.71 ระดับดีมาก 

องคประกอบที ่3: การบริการวิชาการ 4.00 ระดับด ี

องคประกอบที ่4: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที ่5: การบริหารจัดการ 4.50 ระดับด ี

 คะแนนรวม 4.54 ระดับดีมาก 

 

ในภาพรวมของการประเมินผลการดําเนินการ  คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวา 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทางที่

มหาวิทยาลัยแมโจกําหนดในระดับดีมาก 

โดยในรอบประเมินนี้ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มีพัฒนาการที่เดนชัดในสวนของ 

คุณภาพหลักสูตรดีขึน้อยางเห็นไดชัดทั้ง 3 ระดับ 

 

ทั้งนี้มีขอคดิเห็นจากคณะกรรมการและการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของดังนี้ 

 

สรุปการใหขอคดิเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

นําเสนอในวันที่ 2  เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2559     ณ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

 

องคประกอบที่ 1  การผลติบัณฑิต 

 จุดเดน 

1. นักศึกษามีโอกาสใหบริการวิชาการ/เรียนรูกับชุมชน และบริษัทเอกชน 

2. นักศึกษาไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะทางการเกษตรในระดับชาติเปนจํานวนมาก 

อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรจัดโครงการใหความรูที่ เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเก า  

โดยกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน วาเปนโครงการที่ใหความรูแกศิษยเกา 

2. ควรใหความรูและทักษะในการประกันคุณภาพแกนักศึกษาทั้งหมด และชี้ใหเห็นวา 

นักศึกษาสามารถนําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการบริหารงานสโมสร

นักศึกษาและในชีวิตประจําวันได 
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3. ควรนําผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาไปปรับปรุงแผนในป 2559 เชน จํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 

ซึ่งมีผลนอยกวาที่กําหนดไวในแผน โดยการประชุมเพื่อแกไขปญหา เปนตน 

4. ควรสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมและเห็นความสําคัญของกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาใหมากขึ้น  

5. ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทางดานทักษะทางปญญา และการ

สรางภาวะผูนํา เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทางความคดิและเปนผูนํามากขึ้น 

6. ควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูใหครบถวนและตรงตามประเด็น โดยเฉพาะทักษะดานความรู 

 

องคประกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยตอคณาจารยและนักวิชาการ แมจะเปนไปตามเกณฑ  

แตเปนงบประมาณที่ไดจากโครงการวจิัยโครงการเดียว 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรเรงรัดการจัดสรรงบประมาณเงินรายได เพื่อเปนทุนวิจัยใหแกคณาจารย/

นักวิชาการ ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. ควรสรางบรรยากาศวิชาการในคณะ เพื่อกระตุนใหคณาจารยและนักวิชาการขอเงิน

สนับสนุนงานวิจัยใหมากขึ้น โดยเฉพาะคณาจารยรุนใหม และควรเนนใหมีการทํางาน

วิจัยเปนทีม รวมทั้งควรมีอาจารยอาวุโสเปนพี่เลี้ยง 

3. ควรวิเคราะหปญหาที่เปนสาเหตุที่ทําใหคณาจารยไมขอเงินสนับสนุนการวิจัยจาก

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วาเกิดจากปญหาใดและเรงแกไข 

 

องคประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

 จุดเดน 

1. มีการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรและจัดทําแผนบริการวิชาการตามจุดเนนและความ

เชี่ยวชาญของบุคลากรไดอยางชัดเจน 

2. มีแผนงาน/โครงการการใหบริการวิชาการแกชุมชนหลากหลายรูปแบบ เชน โครงการ

ระบบการผลิตสุกร และการผลิตโคเนื้อครบวงจร รวมทั้งมีโครงการบริการแบบใหเปลา

จํานวนมาก 
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 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรจัดทําแผนบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับความตองการของสังคม โดย

สํารวจความตองการของผูรับบริการหรือชุมชนกอนการจัดทําแผน 

2. ควรมีการประเมินถึงผลสัมฤทธิ์ในการนําองคความรูที่ไดจากการใหบริการไปใช

ปฏิบัติจริง 

3. ควรสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรหาแหลงทุนสนับสนุนงานบริการวิชาการจาก

หนวยงานภายนอก เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการพัฒนาโจทยวิจัยจากเกษตรกร

กลุมเปาหมาย และสามารถบูรณาการเขากับการเรียนการสอน 

 

องคประกอบที่ 4  การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดเดน 

1. มีโครงการที่สรางจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญของ

สัตวทดลอง 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับบริบท

ของคณะใหมากขึ้น เชน สงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมดานปศุสัตวทองถิ่นใหมากขึน้ 

โดยใหนักศึกษาทัง้คณะไดมีสวนรวมในกิจกรรม 

 

องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

 จุดเดน 

1. มีกระบวนการจัดทําแผนที่ดี  โดยการใชแผนที่ยุทธศาสตรแปลงแผนกลยุทธ   

เปนแผนปฏิบัติการประจําป และมีการติดตามแผนตามกําหนดเวลา 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ควรตั้งตัวชี้วัดของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปให เกิดการพัฒนา  

โดยตัวช้ีวัดที่คณะดําเนินการไดแลวในปนี้ ในปตอไปคณะควรตั้งตัวชีว้ัดใหสูงกวาเดิม 

2. ควรกําหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจําปใหสามารถวัดการบรรลุวัตถุประสงค 

เชงิคุณภาพมากกวาเชงิปริมาณ 

3. ควรทบทวนการวิเคราะหตนทุนผลผลิตตอหนวยในแตละหลักสูตร เพื่อใหใกลเคียง

และสะทอนความเปนจริง 

4. ควรปรับปรุงวิธีการในการทํา KM ใหครอบคลุมทั้ง 3 ดาน โดยเฉพาะดานการวิจัย 

และสังเคราะหแนวปฏบิัติที่ดี เพื่อนํามาใชในการปฏบิัติงาน 
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ขอเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

1. ควรตรวจสอบหลกัฐานในระบบสารสนเทศใหถกูตอง และตรงตามประเดน็ของตัวบงชี้ 

 

สะทอนขอคดิจากคณาจารย 

1. คณาจารยและบุคลากรมีสวนรวมในการทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ 

2. ผูบริหารกระตุนใหคณาจารยขอตําแหนงทางวิชาการทุกครั้งในที่ประชุม 

3. การจัดสรรบุคลากรในการทํางานแตละประเภท ควรตรงตามความถนัดและยินยอมของ 

แตละบุคคล 

4. ควรจัดโครงการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการ 

5. อาจารยบางทานมีโครงการวิจัยที่ดําเนินการรวมกับหนวยงานภายนอก แตไมอยูในรายงาน

ของคณะ 

6. การบริการวิชาการกับการวิจัย ควรมีการดําเนินการรวมกัน เพราะการบริการวิชาการจะ

ชวยใหเห็นโจทยวิจัยที่ชัดเจนขึ้น 

7. โครงการบริการวิชาการบางโครงการมีขนาดใหญเกินไป อาจมีการจัดโครงการขนาดเล็ก 

เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการใหบริการวิชาการแกสังคมมากขึ้น 

 

สะทอนขอคดิจากบุคลากรสายสนับสนุน 

1. มีสวนรวมในการทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบตัิการประจําป 

2. บุคลากรแตละสวนงานทราบ Career Path ของตนเอง 

3. มีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการวิจัยสถาบัน ทําใหบุคลากรเขาใจในการทําวิจัยสถาบัน

มากขึ้น 

4. มีการถอดบทเรียนจากการบรรยายจากผูรู แตยังไมมีการนําองคความรูไปปฏบิัตติอ 

5. มีการบรกิารวิชาการทีส่รางรายไดจากการวเิคราะหอาหารสัตว 

6. บุคลากรมีความสุขระดับหนึ่งในการทํางาน 

 

สะทอนขอคดิจากนักศึกษา 

1. นักศึกษายังไมไดนําหลักประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการบริหารงานของสโมสร

นักศึกษา และยังไมเขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากนัก 

2. มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อใหนักศึกษาไดทราบวาสามารถเลือกสาขาวิชาใดไดบาง 

3. ไมมีการจัดโครงการภาวะผูนําใหแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

4. โครงการที่เกี่ยวกับการฝกทักษะทางปญญาของนักศึกษามีนอย 

5. นักศึกษามีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม 



- 6 - 

 

6. โครงการทําขวัญควาย มีเฉพาะนักศึกษาในสาขาวิชาโคเนือ้และโคนมที่เขารวม 

 

สะทอนขอคดิจากศิษยเกา 

1. ศิษยเกาเนนวา นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร 2 ป มีความรูทางดานวิชาการนอย เพราะมีเวลา

ในการเรียน 2 ป อีกทั้งยังมีภาวะความเปนผูนําและมีความรูทางดานภาษาอังกฤษนอยคณะ 

จึงควรเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา เพื่อใหสามารถบริหารงาน และพัฒนางานได 

2. นักศึกษาทํางานตามหนาที่ โดยไมรูเปาหมายของการทํางาน คณะจึงควรสอนใหนักศึกษาได

รูเปาหมายในการทํางานและเปาหมายของตนเองดวย 

3. ควรใหนักศึกษารูจักตนเอง เพื่อใหนักศึกษารูวาตนเองชอบอะไร และสามารถทํางานอะไร 

ไดบาง เพื่อใหนักศึกษาเห็นภาพ รวมถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํางานของแตละดานที่

นักศึกษามีความสนใจ 

4. ในการฝกสหกิจศกึษา คณะควรใหความรู และสรางความเขาใจแกนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา

ทราบวาควรเรียนรูอะไรจากการฝกสหกิจศึกษา 

5. การแยกสาขาวิชาเอกในหลักสูตรปริญญาตรี เปนจุดเดนของคณะ 

6. ไมควรปลูกฝงวา บัณฑิตตองไปสูบริษัทขนาดใหญอยางเดียว ควรปลูกฝงใหนักศึกษาไป

พัฒนาหนวยงานอื่นดวย และสามารถทํางานไดกวางกวาในสาขาวิชาที่เรียนมา 

7. คณะมีการสอนนักศึกษาใหเปนผูประกอบการ ดังนั้น นักศึกษาที่มีทุนจึงมักไปประกอบอาชีพ

สวนตัวหลังสําเร็จการศึกษา 

8. การเลือกสาขาวิชาของนักศึกษา ควรใชหลักการวา นักศึกษาควรไดเรียนในสาขาที่ตองการ 

  

สะทอนขอคดิจากผูใชบัณฑิต 

1. นักศึกษามีจุดแข็ง คือ มีความทุมเท อดทน สูงาน นับถือรุนพี่รุนนอง และไมยอทอตอ

อุปสรรค 

2. ควรปรับปรุงใหนักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาไดมากกวานี้ 

3. ในการคัดเลือกนักศึกษาเขาทํางาน ผูประกอบการจะเลือกนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร 4 ป

กอน เพราะสวนใหญจะทํางานทดลองได ออกแบบการทดลองเปน 

4. ควรเติมเต็มใหนักศึกษาหลักสูตร 2 ป ในดานความรู และทักษะทางปญญา  
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คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจําปการศึกษา 2558 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเองโดยหลักสูตร คะแนน 
ผลการประเมินโดยกรรมการ

ประเมิน 
คะแนน 

กําหนดไว ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 

ประเมิน

ตนเอง 
ตัวตั้ง/ตัวหาร 

ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 
กรรมการ 

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต       3.64     4.48 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.07 คะแนน 8.68 2.89 2.89 8.67 2.89 2.89 

3 3 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 14 x 100 (66.67 X 5) / 40    5.00 15 x 100 (71.43 X 5) / 40   5.00 

21 = 5 คะแนน 21 = 5 คะแนน 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 60 10 x 100 (47.62 X 5) / 60    3.97 10 x 100 (47.62 X 5) / 60  3.97 

21 = 3.97 คะแนน 21 = 3.97 คะแนน 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 1:20 (15.55 - 20) x 100 -22.25 0.00 (15.55 - 20) x 100 -22.25 5.00 

20 = 0 คะแนน 20 = 5 คะแนน 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ขอ   6 ขอ      5.00   6 ขอ      5.00 

(ขอ 1-6) (ขอ 1-6) 



- 8 - 

 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเองโดยหลักสูตร คะแนน 
ผลการประเมินโดยกรรมการ

ประเมิน 
คะแนน 

กําหนดไว ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 

ประเมิน

ตนเอง 
ตัวตั้ง/ตัวหาร 

ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 
กรรมการ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 4 ขอ   6 ขอ      5.00   6 ขอ      5.00 

(ขอ 1-6) (ขอ 1-6) 

องคประกอบที่ 2 : การวิจัย       4.11     4.71 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ 

งานสรางสรรค 

4 ขอ   6 ขอ      5.00   6 ขอ      5.00 

(ขอ 1-6) (ขอ 1-6) 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 60,000 บาท 1,526,800 (76,340 x 5) / 

60,000 

5.00 1,556,500 (77,825 x 5) / 

60,000 

5.00 

20 = 5 คะแนน 20 = 5 คะแนน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย รอยละ 60 5.6 x 100 (28.00 x 5) / 60 2.33 5.2 x 100 (24.76 x 5) / 30 4.13 

20 = 2.33 คะแนน 21 = 4.13 คะแนน 

โปรดระบุจํานวนในแตละคาน้ําหนัก คาน้ําหนัก 0.2 จํานวน 13 เรื่อง 2.60 คาน้ําหนัก 0.2 จํานวน 13 เรื่อง 2.60 

คาน้ําหนัก 0.4 จํานวน 1 เรื่อง 0.40 คาน้ําหนัก 0.4 จํานวน 2 เรื่อง 0.80 

คาน้ําหนัก 0.6 จํานวน 0 เรื่อง 0.00 คาน้ําหนัก 0.6 จํานวน 0 เรื่อง 0.00 

คาน้ําหนัก 0.8 จํานวน 2 เรื่อง 1.60 คาน้ําหนัก 0.8 จํานวน 1 เรื่อง 0.80 

คาน้ําหนัก 1 จํานวน 1 เรื่อง 1.00 คาน้ําหนัก 1 จํานวน 1 เรื่อง 1.00 
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเองโดยหลักสูตร คะแนน 
ผลการประเมินโดยกรรมการ

ประเมิน 
คะแนน 

กําหนดไว ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 

ประเมิน

ตนเอง 
ตัวตั้ง/ตัวหาร 

ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 
กรรมการ 

องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ       4.00     4.00 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5 ขอ   5 ขอ      4.00   5 ขอ      4.00 

(ขอ 1-4 และ 6) (ขอ 1-4 และ 6) 

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม       5.00     5.00 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ขอ   6 ขอ      5.00   6 ขอ      5.00 

(ขอ 1-6) (ขอ 1-6) 

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ       5.00     4.50 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 

5 ขอ   7 ขอ      5.00   6 ขอ     4.00 

(ขอ 1-7) (ขอ 1, 2, 3, 4, 

6, 7) 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 4 ขอ   6 ขอ      5.00   6 ขอ      5.00 

(ขอ 1-6) (ขอ 1-6) 

  คะแนนเฉล่ีย (13 ตัวบงชี้) 4.09 คะแนนเฉล่ีย (13 ตัวบงชี้) 4.54 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ตารางการวิเคราะหผลการประเมนิระดบัคณะ 
     

องคประกอบ  
จํานวนตัว

บงชี ้

จํานวนตัวบงชี ้ 
ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉล่ีย 

1. การผลติบัณฑิต 6 4.66 5.00 2.89 4.48 ระดับด ี

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 4.13 4.71 ระดับดีมาก 

3. การบรกิารวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

4. การทํานุบํารงุศลิปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ระดับด ี

รวม 13 4.74 4.71 3.51 4.54 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน  ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับด ี ระดับดีมาก 
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ภาคผนวก  ก 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

กําหนดการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัคณะ  

ระหวางวันที่ 1-2 กันยายน 2559 

ณ หองประชุม 2209 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแมโจ 

********************** 

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 

09.00 - 09.30 น.  ผูบริหาร และคณาจารย กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมนิฯ 

   คณะกรรมการประเมนิฯ แจงวตัถุประสงคการประเมนิ 

09.30 – 10.00 น. สัมภาษณผูประกอบการ สัมภาษณศิษยเกา 

10.00 – 10.30 น. สัมภาษณนักศกึษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอก 

10.30 – 11.00 น. สัมภาษณอาจารย 

11.00 – 11.30 น. สัมภาษณเจาหนาที ่

11.30 – 12.00 น. สัมภาษณผูบริหาร 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ศึกษาขอมูลจากเอกสารและหลักฐาน 
 

วันศุกร ที่ 2 กันยายน 2559 

09.00 - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมนิฯ ศึกษาขอมูลจากเอกสารและหลักฐาน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 15.00 น. นําเสนอผลการประเมิน 

 

หมายเหต ุอาหารวางและเครื่องดื่มบริการในระหวางการประเมิน 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผูรับการสัมภาษณ 

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

ตัวแทนผูบริหาร 

1. รองศาสตราจารย ดร. ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 

2. อาจารย ดร. วินัย  โยธนิศิรกิุล 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประภากร  ธาราฉาย 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิวัฒน  พัฒนาวงศ 

5. นางแสงจันทร  ศรีวงัพล 

 

ตัวแทนคณาจารย 

1. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  พงศกิดาการ 

2. อาจารย น.สพ. ภาณุพงศ  มหาพรหม 

3. อาจารย ดร. อานนท  ปะเสระกงั 

 

ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

1. นางรจนา  อุดมรักษ 

2. นางดาริน   ชมพูพันธ 

3. นางสาวศิวรนิ  จักรอิศราพงศ 

4. นางสาวอรทัย  ปรีชา 

 

ตัวแทนผูใชบัณฑิต 

1. คุณดุริยพนัธ  งามสงา  

2. คุณอมลวรรณ  ถาปน   

 

ตัวแทนศิษยเกา 

1. นายวีรศกัดิ์  รุงสวาง 

2. นายคําหลา  พรมจันทร 
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ตัวแทนนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี

1. นายสรธร ธติิสุทธ ิ    

2. นายวงศกร แซฟง 

3. นางสาวปริษา  ฮาวปนใจ 

4. นายสราวุฒ ิขวัญนาค 

 

ตัวแทนนักศึกษาระดบัปริญญาโท 

1. นายอภิชาติ  หมั่นวิชา 

2. นางสาวชณุด ี แสบงบาล   

 

ตัวแทนนักศึกษาระดบัปริญญาเอก 

1. นายพิชิตร  วรรณคํา  
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ภาคผนวก  ค 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

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

 

 

 

 


