
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2560  

(12 มิถุนายน 2560 – 21 พฤษภาคม 2561) 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยแมโจ 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560  ลงวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อทําหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2560 ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ในระหวางวันที่ 4 – 5 เดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2561 ดังนี ้

1. รองศาสตราจารย ดร.มณฑชิา  พุทซาคํา  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์  จูมวงษ  กรรมการ 

3. อาจารย ดร.ปยวรรณ  สิริประเสริฐศลิป  กรรมการ 

4. นางสาวศริินยา  อนแกว    เลขานุการ 
 

วันท่ีทําการประเมิน 

 วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

สถานท่ีทําการประเมิน 

 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัแมโจ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ไดดําเนินการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ตามตัวบงชี้ ของสกอ.  

5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบ   ดังน้ี 

องคประกอบ  คะแนน ผลการประเมิน 

องคประกอบที ่1: การผลิตบัณฑิต 3.58 ระดับดี 

องคประกอบที่ 2: การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 4.00 ระดับดี 

องคประกอบที่ 4: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 4.50 ระดับดี 

 คะแนนรวม 4.19 ระดับดี 
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ในภาพรวมของการประเมินผลการดําเนินการ คณะกรรมการประเมินมีความเห็นวา 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบแนวทาง 

ที่มหาวิทยาลัยแมโจกําหนด ในระดับดี 

 

ทั้งนีม้ีขอคิดเห็นจากคณะกรรมการและการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของดังนี ้

 

สรุปการใหขอคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

นําเสนอในวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561   

ณ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

องคประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑติ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 

2. การกําหนดตําแหนงทางวชิาการ 

3. การประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมและโครงการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรวางแผนในการกํากับติดตาม และปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑและ

ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

2. ควรสงเสริม สนับสนุน และกํากับติดตามในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

3. ควรประเมินผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม/

โครงการในเชงิคุณภาพ  

 

องคประกอบที่ 2  การวจิัย 

จุดแข็ง 

1. คณะมแีหลงทุนวิจัยภายนอกเปนจํานวนมากและมีความตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สัดสวนของคณาจารยที่ทํางานวจิัยมีนอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. คณะควรผลักดันใหคณาจารยมีสวนรวมในการทําวิจัย และสรางเครือขายหรือ

กลุมนักวิจัยในคณะใหเพิ่มขึน้ 
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องคประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง 

1. คณะมกีารบริการวิชาการที่หลากหลาย และดําเนินการในหลายพืน้ที่ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการสอบถามความตองการของชุมชน/สังคม ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

เพื่อใหบริการวิชาการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การนําผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการไปวางแผน และปรับปรุงโครงการ

บริการวิชาการในปงบประมาณถัดไป 

 

องคประกอบที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

1. คณะมกีิจกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณของคณะทีห่ลากหลาย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรสงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในเชิงที่แสดงออกถึง 

อัตลักษณหรือศาสตรของคณะ เชน ไกตอ-ไกตัง้ การทําขวัญควาย เปนตน 

 

องคประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง 

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะที่เปนระบบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การวิเคราะหตนทุนตอหนวย 

2. ประเด็นความเสี่ยงที่อยูในแผน สวนใหญเปนปญหาของการบริหารจัดการ 

3. ประเด็นความรูที่ไมตอบสนองตอกลุมเปาหมาย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรวิเคราะหตนทุนในระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพื่อสะทอนหรือวิเคราะห

ความคุมคา ตลอดจนสามารถวิเคราะหแนวโนมตนทุนที่แทจริง 

2. ควรทบทวนประเด็นความเสี่ยงของคณะ 

3. ควรทบทวนการกําหนดหัวขอการจัดการความรู ใหตรงกับความตองการของ

กลุมเปาหมายอยางแทจริง  
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ขอเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

1. ควรเขียนผลการดําเนนิงานใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินในแตละตัวบงช้ี  

2. เอกสารอางอิงควรสอดคลองกับผลการดําเนนิงานตามเกณฑการประเมนิ 

 

ขอเสนอแนะตอคณะ 

1. ผูบริหารควรกระตุนและสงเสริมใหคณาจารยภายในคณะ ทํางานวิจัย และผลิตผลงานทาง

วิชาการ เพื่อใหสามารถนําไปสูการขอตําแหนงทางวิชาการไดมากขึน้ 

 

สะทอนขอคิดจากผูบริหาร 

1. คณะมีการสนับสนุนงบประมาณในการทํางานวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ รวมทั้ง 

มีการกระตุนใหคณาจารยเสนอของบประมาณในการทํางานวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายใน

และภายนอก เพื่อใหคณาจารยของคณะมีสวนรวมในการผลิตผลงานวิจัย และสรางสรรค

ผลงานทางวิชาการมากขึ้น 

2. คณะมแีผนการหารายไดจากโครงการบริการวิชาการ และการหารายไดจากฟารมปศุสัตว 

ที่นอกเหนอืจากคาธรรมเนียมการศกึษา 

3. ระบบการบริหารจัดการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไมเอื้อตอการบริหารจัดการ

และแสวงหารายไดของคณะอยางมีประสทิธิภาพ 

 

สะทอนขอคิดจากคณาจารย 

1. คณะมีเกณฑการคัดเลือกนักศึกษาสําหรับการเลือกสาขาวิชาเอกของหลักสูตรในชั้นปที่ 3  

ที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกนักศึกษา โดยการ

นํานักศึกษาเยี่ยมชมฟารมทุกประเภท และมีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยให

นักศึกษาไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของสัตวทุกประเภท เพื่อใหนักศึกษา

สามารถวางแผนการเลือกสาขาวิชาเอกไดตรงกับความตองการ 

2. คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหแกคณาจารยในการพัฒนาตนเอง  

ผลิตผลงานทางวิชาการ และนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

3. อยากใหคณะมีการสื่อสารกันภายในองคกรใหมากขึ้น 

4. อยากใหคณะมีการกําหนดนโยบาย เปาหมายในการบริหารจัดการคณะ รวมถึงแนวทาง

การขับเคลื่อนไปสูเปาหมายที่ชัดเจน 
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สะทอนขอคิดจากนักศึกษา 

1. อาจารยประจําคณะเขาถึงงาย สามารถใหการดูแล และใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

อยางใกลชดิ 

2. อยากใหคณะจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในหองปฏิบัติการ รวมทั้งการบริหารจัดการ 

ที่เอื้อตอการเรียนการสอนและการทํางานวิจัยใหแกนักศกึษาไดอยางมีประสทิธิภาพ 

3. อยากใหคณะสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปเทียบเรียน 

4. อยากใหคณะเนนทักษะ/ความรูในสวนของการคํานวณสูตรอาหารสัตวเพิ่มขึ้น 

5. คณะมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการ และนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

6. อยากใหคณะจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธระหวางนักศึกษาของคณะกับนักศึกษาตางชาต ิ

7. อยากใหคณะจัดใหนักศกึษาไดฝกประสบการณในฟารมสัตวครบทุกประเภท 

 

สะทอนขอคิดจากผูใชบัณฑติ 

1. บัณฑิตมีความชํานาญในทักษะทางดานสัตวศาสตร รวมทั้งสามารถเรียนรูการทํางาน 

ไดเร็ว และสามารถนําความรูไปตอยอดในการทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

2. บัณฑิตมีความขยัน อดทน สูงาน สามารถปรับตัวเขากับผูอื่นไดงาย 

3. อยากใหคณะเสริมทักษะทางดานติดตอสื่อสาร และการนําเสนอใหแกนักศึกษา 

 

สะทอนขอคิดจากศิษยเกา 

1. นักศึกษามีความขยัน รวมทั้งมคีวามออนนอม และมีความเคารพตอผูอาวุโส 

2. อยากใหคณะเสริมทักษะทางดานการตลาด และเสริมความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางดาน

สัตวศาสตร  

3. อยากใหคณะเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับสัตวศาสตรโดยเฉพาะ  

โดยอาจสอดแทรกในรายวิชา 

4. อยากใหคณะเสริมทักษะทางดานติดตอสื่อสาร การนําเสนอ และการปฏิสัมพันธกับผูอื่น

ใหแกนักศึกษา 

 

สะทอนขอคิดจากบุคลากรสายสนับสนุน 

1. คณะมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (IDP) และสนับสนุนงบประมาณสําหรับ

สนับสนุนใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการไดพัฒนาตนเองตามสายงาน 

รวมทั้งมีการกระตุนใหบุคลากรเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. คณะสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อใหการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมอยางมปีระสิทธิภาพ 
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3. ระบบการบริหารจัดการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไมเอื้อตอการดําเนินงานของ

คณะอยางมีประสทิธิภาพ 

4. อยากใหอาจารยประจําหลักสูตรเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหลักสูตรมากขึน้ 

5. ผูบริหารของคณะใหคําปรึกษาแกบุคลากรในแตละสวนงานอยางใกลชิด รวมทั้งสามารถ

แกไขปญหาจากการดําเนินงานของคณะอยางมปีระสิทธิภาพ 



- 7 - 

 

คาคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ประจําปการศกึษา 2560 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้

เปาหมาย ผลการประเมินตนเองโดยหลักสูตร คะแนน ผลการประเมินโดยกรรมการประเมิน คะแนน 

กําหนดไว ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 
ประเมินตนเอง ตัวตั้ง/ตัวหาร 

ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 
กรรมการ 

องคประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต   4.26   3.58 

1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.00 คะแนน 5.36 1.79 1.79 5.24 1.75 1.75 

3 3 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก รอยละ 70 15 x 100 (75 x 5) / 40     5.00 15 x 100 (75 x 5) / 40    5.00 

20 = 5 คะแนน 20 = 5 คะแนน 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 50 9 x 100 (45 x 5) / 60     3.75 9 x 100 (45 x 5) / 60     3.75 

20 = 3.75 คะแนน 20 = 3.75 คะแนน 

โปรดระบุรายละเอียด 

ผูชวยศาสตราจารย วุฒิป.โท   3   คน วุฒิป.เอก  5  คน ผูชวยศาสตราจารย วุฒิป.โท  3   คน วุฒิป.เอก  5  คน 

รองศาสตราจารย วุฒิป.โท   -   คน วุฒิป.เอก 1  คน รองศาสตราจารย วุฒิป.โท  -   คน วุฒิป.เอก  1   คน 

ศาสตราจารย วุฒิป.โท   -   คน วุฒิป.เอก  -  คน ศาสตราจารย วุฒิป.โท   -   คน วุฒิป.เอก   -  คน 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 1:20 (19.14-20) x 100 รอยละ -4.31 5.00 (19.14-20) x 100 รอยละ -4.31 5.00 

20 20 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ขอ   6 ขอ      5.00   4 ขอ 3.00 

(ขอ 1,2,3,4,5, 6) (ขอ 1, 2, 3, 6) 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ขอ   6 ขอ      5.00   3 ขอ 3.00 

(ขอ 1,2,3,4,5, 6) (ขอ 1, 2, 3) 

องคประกอบที่ 2 : การวิจัย   5.00   5.00 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรอืงานสรางสรรค 6 ขอ   6 ขอ      5.00   6 ขอ 5.00 

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

เปาหมาย ผลการประเมินตนเองโดยหลักสูตร คะแนน ผลการประเมินโดยกรรมการประเมิน คะแนน 

กําหนดไว ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 
ประเมินตนเอง ตัวตั้ง/ตัวหาร 

ผลลัพธ , (%) ,

สัดสวน, ขอ 
กรรมการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 100,000 

บาท 

5,703,710.00 300,195.26  5.00 1,183,760.00 62,303.16  5.00 

19 19 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย รอยละ 60 10.80 x 100 (54 x 5) / 30 5.00 10.80 x 100 (54 x 5) / 30 5.00 

20 = 5 คะแนน 20 = 5 คะแนน 

โปรดระบุจํานวนในแตละคาน้ําหนัก 

คาน้ําหนกั 0.2 จํานวน 14 เรื่อง 2.80 คาน้ําหนกั 0.2 จํานวน 14 เรื่อง 2.80 

คาน้ําหนกั 0.4 จํานวน 5 เรื่อง 2.00 คาน้ําหนกั 0.4 จํานวน 5 เรื่อง 2.00 

คาน้ําหนกั 0.6 จํานวน 1 เรื่อง 0.60 คาน้ําหนกั 0.6 จํานวน 1 เรื่อง 0.60 

คาน้ําหนกั 0.8 จํานวน 3 เรื่อง 2.40 คาน้ําหนกั 0.8 จํานวน 3 เรื่อง 2.40 

คาน้ําหนกั 1 จํานวน 3 เรื่อง 3.00 คาน้ําหนกั 1 จํานวน 3 เรื่อง 3.00 

องคประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ   4.00   4.00 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 6 ขอ   5 ขอ      4.00   5 ขอ 4.00 

(ขอ 1, 2, 3, 4, 6) (ขอ 1, 2, 3, 4, 6) 

องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00   5.00 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ขอ   6 ขอ      5.00   6 ขอ 5.00 

(ขอ1, 2,3,4,5,6) (ขอ1, 2,3,4,5,6) 

องคประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ   4.50   4.50 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากบัติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

สถาบัน และเอกลกัษณของคณะ 

7 ขอ   7 ขอ      5.00   7 ขอ 5.00 

(ขอ1,2,3,4,5,6,7) (ขอ1,2,3,4,5,6,7) 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสตูร 6 ขอ   5 ขอ      4.00   5 ขอ 4.00 

(ขอ 1, 2, 3, 4, 5) (ขอ 1, 2, 3, 4, 5) 

  คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบงชี้) 4.50 คะแนนเฉลีย่ (13 ตัวบงชี้) 4.19 

ระดับคุณภาพ ดี ระดับคุณภาพ ดี 
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ตารางการวเิคราะหผลการประเมินระดับคณะ 

     
องคประกอบ  

จํานวนตัว

บงชี้ 

จํานวนตัวบงชี้  
ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 

1. การผลติบัณฑิต 6 4.58 3.00 1.75 3.58 ระดับด ี

2. การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ระดับด ี

4. การทํานุบํารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 ระดับด ี

รวม 13 4.69 4.14 3.38 4.19 ระดับด ี

ผลการประเมิน  ระดับดีมาก ระดับด ี ระดับพอใช ระดับด ี
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ภาคผนวก  ก 

กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

กําหนดการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ณ หอง 2209 อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 

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

 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

08.30 – 09.00 น. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี กลาวตอนรับและแนะนําหนวยงาน

และสรุปผลการดําเนินงาน ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กลาวชี้แจง

วัตถุประสงคของการประเมินและแนะนําทีมงานประเมินฯ 

09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ประชุมวางแผนการดําเนินงานและศึกษาเอกสาร 

09.30 – 10.00 น. ตัวแทนผูใชบัณฑิต ตัวแทนศิษยเกา  

10.00 – 10.30 น. ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตร ีระดับบัณฑิตศกึษา  

10.30 – 11.00 น. ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ  

11.00 – 11.30 น. ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน  

11.30 – 12.00 น. สัมภาษณผูบริหาร 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. ตรวจสอบเอกสาร 

16.00 – 16.30 น. นําเสนอผลการประเมิน 

 

หมายเหตุ : อาหารวาง เวลา 10.00 น. และ 14.30 น. 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผูรับการสัมภาษณ 

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

 

ตัวแทนผูบริหาร 

1. อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิรกิุล    รองคณบดีฝายบริหาร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภากร  ธาราฉาย  รองคณบดีฝายวิชาการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิวัฒน   พัฒนาวงศ  รองคณบดีฝายวิจัย 

4. อ.สพ.ญ. ดร.กฤดา   ชูเกียรติศริ ิ   ผูชวยคณบด ี   

5. นางแสงจันทร  ศรีวังพล     หัวหนาสํานักงานคณบดี 

  

ตัวแทนคณาจารย 

1. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  ศิลมั่น 

2. อาจารยจุฬากร  ปานะถึก 

3. อาจารย ดร. วันทมาส จันทะสินธุ 

 

ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

1. นางรจนา  อุดมรักษ 

2. นางดารนิ  ชมภูพันธ 

3. นายโยธิน  นันตา 

4. นางสาวอรทัย  ปรีชา 

5. นางสาวศวิริน  จักรอิศราพงศ 

 

ตัวแทนนักศึกษา 

1. นางสาวสาลิน ีหมุนสงิห   นักศึกษาระดับปริญญาตรชีัน้ปที่ 1 

2. นางสาวสโรชา ยะแสง   นักศึกษาระดับปริญญาตรชีัน้ปที่ 2 

3. นายอภวิัฒน วงสายา   นักศึกษาระดับปริญญาตรชีัน้ปที่ 3 

4. นายณัฐพงศ  ทองศักดิ์   นักศึกษาระดับปริญญาตรชีัน้ปที่ 4 

5. นายธนภัทร ศิริพงศทัต   นักศึกษาระดับปริญญาโท 

6. นายรัญจวน อิสรรักษ   นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
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ตัวแทนผูใชบัณฑิต 

1. คุณนภดล  ประสพญาติ   บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

2. คุณกฤติภาส  สังขนอย   บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

   

ตัวแทนศษิยเกา 

1. นางสาวนภัสรา  สุวรรณโพธิฉัตร 

2. นายสรพงศ  พิมสาร 
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ภาคผนวก  ค 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

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

 

 

 

           


