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ตามที่งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 

ธีระ  สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในกรอบแนวคิดของ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ภายหลังจากการด าเนินโครงการฯ งานพัฒนาและฝึกอบรมจะจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการฯ 

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน และเพื่อน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในครั้งต่อไป โดยมิติในการประเมินแบ่งเป็น 2 มิติ ประกอบด้วย การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การด าเนินงาน และการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ทั้งนี้ รูปแบบรายงานแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

บทสรุปผู้บริหาร บทน า ผลการประเมินโครงการ สาระส าคัญที่ได้จากโครงการ และภาคผนวก ซึ่งผลจากการ

ประเมินโครงการฯ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาปรับปรุงงานของงานพัฒนาและฝึกอบรม และเป็นข้อมูล

ประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ของส านักงานประกันคุณภาพ 
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งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ  

สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในกรอบแนวคิดของเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ การด าเนินโครงการดังกล่าวได้เรียนเชิญ รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา หัวหน้าภาควิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์เป็นวิทยากร 

การด าเนินโครงการฯ มีคา่ใช้จ่ายทั้งหมด 9,675 บาท จากยอดที่ได้รับอนุมัติ 16,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

60.47 และมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 107 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 66 คน คิดเป็นร้อยละ 61.68 ผลการประเมิน

โครงการฯ ด้านการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การด าเนินงาน พบว่า ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในทุกตัวบ่งชี ้

ส าหรับผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการด าเนินโครงการ พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 รายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมนิ 

1. มกีลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ  ไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 80 

ไม่บรรลเุปา้หมาย  

(ร้อยละ 60.00) 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจในกรอบแนวคิดของเกณฑ์คณุภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ในระดับมากขึน้ไป  

ไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 80 

ไม่บรรลเุปา้หมาย  

(ร้อยละ 50.00) 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม มีดังนี้ 

 ด้านเนื้อหา : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่า EdPEx เป็นเรื่องที่ดีและน่าสนใจ แต่การท าความ

เข้าใจค่อนข้างยาก ดังนั้น ถ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะปรับเปลี่ยนระบบประกันคุณภาพ ควรเร่งสร้างความรู ้

ความเข้าใจ เก่ียวกับเกณฑ ์EdPEx อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรสรุปแนวทางการปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้จริง และน าตัวอย่าง

ที่ใชจ้รงิ และวางแผนการใชเ้กณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ จะได้ง่ายในการวางแผนและการใช้ประโยชน์ 

 

 ด้านการด าเนินงาน : ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้แก้ไขปรับปรุงเรื่องเสียงการบรรยายที่ถ่ายทอด

ไปที่วทิยาเขตต่างๆ ผ่านระบบ Teleconference ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
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ที่มาของการด าเนินโครงการ 
 

EdPEx ย่อมาจาก Education Criteria for Performance Excellence หรือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige 

National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ์ 

EdPEx คอื กรอบที่ท าให้มอง คิด และบริหารองค์กรในเชิงระบบ และช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างก้าวกระโดดและ

ยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้น าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับ

สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ หากสถาบันใดต้องการเครื่องมือเพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและ

เช่ือมโยงระหว่างเรื่องที่จ าเป็นที่ต้องสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ทั้งในการวางแผน การปฏิบัติ และการติดตามผล เกณฑ์ 

EdPEx จะเป็นกรอบคุณภาพที่จะแก้ข้อจ ากัดนี้ได้ ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ไม่ใช่เกณฑ์

บังคับ โดยได้จัดท าโครงการน าร่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่ปี พ .ศ.2552 และปัจจุบันได้

ด าเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีสถาบันหลายแห่งเข้ารว่มโครงการนี้ 

ส าหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าร่วมในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศของ สกอ. แต่ก็คงไม่ช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นท าความเข้าใจกับเกณฑ์ EdPEx ขอเพียงให้ทุกท่านมีความ

ร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเราอย่างจริงจัง ทุกอย่างก็เริ่มต้นได้ ดังนั้น ส านักงาน

ประกันคุณภาพจึงได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ขึน้ โดย

มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในกรอบแนวคิดของเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

วัตถุประสงค์การประเมิน 
 

1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

2. เพื่อน าข้อเสนอแนะจากผูเ้ข้ารว่มโครงการฯ ไปปรับปรุงการด าเนินงานในคร้ังต่อไป 
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เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

คา่เฉลี่ย 0.00-1.50     หมายถงึ     น้อยที่สุด 

คา่เฉลี่ย 1.51-2.50     หมายถงึ     น้อย 

คา่เฉลี่ย 2.51-3.50     หมายถงึ     ปานกลาง 

คา่เฉลี่ย 3.51-4.50     หมายถงึ     มาก 

คา่เฉลี่ย 4.51-5.00     หมายถงึ     มากที่สุด 

 

 

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 
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ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการฯ จ าแนกรายหน่วยงาน 

ที่ หน่วยงาน จ านวน ที่ หน่วยงาน จ านวน 

  รวมทั้งหมด 107   วิทยาเขตก าแพงแสน 31 

 ผู้บริหาร  20 15 คณะเกษตร ก าแพงแสน 4 

  วิทยาเขตบางเขน 38 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 3 

1 คณะเกษตร 3 17 คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 3 

2 คณะมนุษยศาสตร์ 2 18 คณะศกึษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 2 

3 คณะวนศาสตร์ 1 19 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 3 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 3 20 สถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจฯ 1 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 21 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 1 

6 คณะศกึษาศาสตร์ 3 22 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 14 

7 คณะสังคมศาสตร์ 2  วิทยาเขตศรีราชา 10 

8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 23 คณะวิทยาการจัดการ 2 

9 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา 4 

10 บัณฑิตวิทยาลัย 2 25 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 1 

11 ส านักบรกิารคอมพิวเตอร์ 1 26 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 2 

12 ส านักหอสมุด 1 27 ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 

13 ส านักงานอธิการบดี 10  วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร 8 

14 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลฯ 1 28 คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร 2 

    29 คณะวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ 2 

   30 สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉกส. 1 

   31 ส านักวทิยบรกิาร ฉกส. 2 

   32 ส านักงานวิทยาเขต ฉกส. 1 
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การบรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 

งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในกรอบแนวคิดของ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยผลการประเมินการบรรลุเปา้หมายตามวัตถุประสงคข์องการด าเนินงาน

แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2   ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงคข์องการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1. มกีลุม่เปา้หมายเข้ารว่มโครงการฯ  ไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 80 

ไม่บรรลุเป้าหมาย (รอ้ยละ 60.00) 

กลุม่เปา้หมาย 80 คน เข้ารว่มจริง 107 คน โดยเป็นผู้บรหิาร จ านวน 48 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 60.00 (เมื่อเทียบกับกลุม่เป้าหมาย) รายละเอียดดังนี้  

- รองอธิการบด ี 3 คน     - ผู้ช่วยอธิการบด/ีผู้ช่วยรองอธกิารบด ี 6 คน 

- คณบด ี5 คน               - ผู้อ านวยการ   6 คน 

- รองคณบด/ีผู้ช่วยคณบด ี 9 คน    

- รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  2 คน 

- หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 13 คน  - รองหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 4 คน 

- อาจารย์  11 คน                       -  บุคลากรสายสนับสนุน 48 คน 

2. ผู้เข้ารว่มโครงการฯ มีความเข้าใจใน

กรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็น

เลศิ (EdPEx) อยู่ในระดับมากขึน้ไป  

ไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 80 

ไม่บรรลุเป้าหมาย (รอ้ยละ 50.00) 

ระดับมากท่ีสุด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 

ระดับมาก 31 คน คิดเป็นร้อยละ 46.97 

ระดับปานกลาง 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.45 

ระดับน้อย 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.55 

 

นอกจากนี้ได้มีการสอบถามผูเ้ข้ารว่มโครงการ ในประเด็นทีเ่ก่ียวกับเกณฑค์ุณภาพ EdPEx เพิ่มเติม ซึง่มีผล

การประเมินสรุปได้ดงันี ้

รายการที่ประเมิน x  SD 

1) ท่านมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศ 3.48 0.68 

2) ท่านเห็นแนวทางในการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศไปใชเ้พื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
3.68 0.77 
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รายการที่ประเมิน x  SD 

3) ท่านมีความเชื่อม่ันวา่เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศ สามารถน าไปพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนนิงานได้อยา่งก้าวกระโดด และยั่งยนื 
3.80 0.79 

4) ท่านคดิวา่ถึงเวลาแลว้ท่ีมหาวิทยาลัยควรจะน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนนิการท่ีเป็นเลิศมา

ใชใ้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.86 0.84 

 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

การด าเนินโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ได้จัดท า

แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพการ

ให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อ

รวบรวมข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส าหรับเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับ

มาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 รายละเอียดแสดงได้ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 

รายการที่ประเมิน x  SD 

2.1.1 ความสามารถในการช้ีแจง / ตอบค าถาม / ให้ขอ้แนะน า ของวทิยากร 3.71 0.58 

2.1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการช้ีแจง และการตอบค าถาม 3.62 0.70 

2.1.3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบโครงการฯ 3.98 0.59 

2.1.4 ประโยชนท่ี์ได้รับเมื่อเทยีบกับความคาดหวัง 3.73 0.62 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ (เปา้หมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 

รายการที่ประเมิน x  SD 

2.2.1 ความเหมาะสมของช่องทางการถ่ายทอดโครงการฯ ไปยังกลุม่เป้าหมาย (ผ่านระบบ 

Teleconference ) 

3.36 0.92 

2.2.2 ความเหมาะสมของช่วงเวลาการจัดโครงการฯ (เดอืนกันยายน) 3.64 0.74 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68   

รายการที่ประเมิน x  SD 

2.1.1 เจ้าหนา้ที่ให้ขอ้มูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับโครงการฯ ได้เป็นอยา่งดี 3.91 0.74 

2.1.2 เจ้าหนา้ที่ให้การตอ้นรับด้วยอัธยาศัยไมตรี 4.21 0.62 

2.1.3 เจ้าหนา้ที่ให้บริการ/อ านวยความสะดวกตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ 4.11 0.66 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 3.98 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 

รายการที่ประเมิน x  SD 

2.4.1 ความเหมาะสมของส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ 3.38 1.06 

2.4.2 ความเหมาะสมของอาหารว่าง 3.88 0.81 

2.4.3 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดโครงการในภาพรวม 3.88 0.69 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ค าชมเชย : ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความเห็นวา่เป็นการบรรยายที่ดมีาก น่าสนใจ แตห่ากจะใช้จริงควร

ต้องท าความเข้าใจใหล้ะเอยีดกวา่นี้ 

 ด้านเนื้อหา 

1. ค าถามทั้ง 6 หมวดบางค าถามเข้าใจยาก 

2. ควรสรุปแนวทางการปฏิบัต ิเพื่อน าไปใช้จริง และน าตัวอยา่งที่ใชจ้รงิ และวางแผนการใช้เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษา เพื่อความเปน็เลิศจะไดง้่ายในการวางแผนและการใชป้ระโยชน์ 

 ด้านการด าเนินงาน 

1. ควรเผยแพร่ทัง้องคก์ร และประกาศให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. ควรน าเสนอในที่ประชุมคณบดี เพื่อให้ผูน้ าหน่วยงานได้เหน็ถงึความส าคัญและเกิดความสนใจที่จะ

ปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีความเปน็เลิศ 

3. ควรมีการท าความเข้าใจกับผูบ้รหิารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงจรงิๆ กอ่น ถา้จะมีการก าหนดเกณฑ์

อะไรเพิ่มเตมิ และถา้มหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนควรเรง่ใหค้วามรู้ และจดัให้ทั่วถงึทุกวทิยาเขต 

4. ควรจัดกิจกรรมอย่างตอ่เนื่องทุกเดือน 

5. วิทยาเขตก าแพงแสนควรเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อดังกลา่ว 

6. ควรมีการน าเอกสารประกอบโครงการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานประกันคุณภาพ 

7. การถา่ยทอดผา่นระบบ Teleconference ระบบเสียงไม่ชัดเจน และบางคร้ังสัญญาณก็ขาดหาย จงึท าให้

ความน่าสนใจของเนือ้หาลดลง 

 หัวข้ออื่นๆ ท่ีต้องการให้ด าเนินการ ได้แก่ การน า EdPEx สู่กระบวนการปฏิบตัิงานอย่างแท้จรงิ เกณฑ์

คุณภาพใหม่ทีม่หาวิทยาลัยจะน ามาใช้ การประเมินความส าเร็จของโครงการ และงานบรกิารวิชาการ พัฒนาวิชาการ

กับการประกันคุณภาพ 
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การสรุปรายจ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

ล าดับ รายการ  จ านวนเงิน  หมายเหต ุ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด           8,096.00    

1 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม(สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)           2,450.00  เงินโอน 

2 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม(ก าแพงแสน)           1,200.00  

 3 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม(ศรีราชา)              646.00  

 4 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม(สกลนคร)              420.00  

 5 ค่าเอกสาร           3,380.00  

 ค่าใชจ้่ายเงินสด           5,646.00  

 ค่าใชจ้่ายเงินโอน           2,450.00  

 เงินที่ขออนุมัตโิครงการ         15,000.00  

 คงเหลือทั้งหมด           6,904.00  

 ยมืเงินสด            8,000.00  

 คงเหลือเงินสด (เคลียร์เงนิยมื)           2,354.00    

 
การสะท้อนผลการด าเนินงาน 

 

นอกจากการประเมนิผลโครงการฯ จากผลการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว งาน

พัฒนาและฝึกอบรมในฐานะผู้จัดได้สะท้อนผลการด าเนินงานของผู้จัดเอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนนิงาน รายละเอียดดังนี้ 

 ด้านการด าเนินงาน : มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมโครงการน้อย ซึ่งอาจส่งผลต่อการ

ขับเคลื่อนเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะท าได้ยากยิ่งขึ้น เพราะการด าเนินงานตาม

เกณฑ์ EdPEx จะประสบความส าเร็จได้นั้นส่วนส าคัญมาจากภาวะผู้น า ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารคณะวิชา ผู้บริหาร

สถาบัน ส านัก เห็นความส าคัญในการน าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพของหน่วยงาน ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยจะต้องมีบทบาทในการผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงแม้ว่าจะ

ไม่ได้เข้าโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของ สกอ. แต่อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนที่จะน าเกณฑ์ 

EdPEx มาด าเนินการภายในมหาวิทยาลัยก็ยังเป็นความมุ่งหวังที่จะให้เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้มีผู้แทนจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมการประเมินองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx ทั้ง 7 หมวด ของ สกอ. ด้วย ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการขยายผลการน าเกณฑ์ EdPEx มาด าเนินการ และในปี พ.ศ.2556 ส านักงานประกันคุณภาพได้

ก าหนดแผนการให้ความรู้เก่ียวกับเกณฑ ์EdPEx อย่างต่อเนื่อง 
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 ท่ีมาของเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ  

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: 

EdPEx) มีที่มาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่าเกณฑ์ Malcolm Baldrige 

(MBNQA) และ ประเทศไทยน ามาประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่ง

เกณฑ ์MBNQA เป็นเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมินองค์กรในภาพรวม อยู่บนกรอบของการด าเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

สามารถใช้ประเมินองค์กรทุกรูปแบบ เป็นที่ยอมรับกันในประเทศช้ันน าต่างๆ ทั่วโลก และเป็นเกณฑ์ในการประเมิน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติต่างๆ 

          
 

 เนื้อหาในเกณฑ์ EdPEx 

1) เป็นข้อก าหนดของระบบการบริหารจัดการองค์กรในเรื่องหลักๆ ที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ

ของการเรียนการสอน การบรหิารจัดการ และการบรกิารที่จะส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าแก่ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

สังคม อย่างต่อเนื่อง  

2) อาศัยแนวคดิและทฤษฎีของการจัดการที่เป็นระบบ และการปรับปรุงผลการด าเนินการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

3) สอดแทรกหลักการของการบริหารจัดการที่อยู่บนระบบค่านิยมที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและ

ความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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 วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ EdPEx 

1) เพื่อให้องคก์รต่างๆ ได้ใช้เกณฑ์นีไ้ปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ให้ดีขึ้น 

2) เป็นกลไกในการสื่อสารและการแบ่งปันเรียนรูจ้ากวธิีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

3) เป็นเคร่ืองมือในการสรา้งความเข้าใจและทบทวนผลการด าเนินการในระบบการบรหิารจัดการของ

องคก์ร รวมทั้งเป็นแนวทางในการวางแผนและเป็นโอกาสในการเรียนรูข้องสถาบัน  
 

เกณฑ์นี้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้สถาบันใช้เป็นแนวทางที่บูรณาการในการจัดการผลการด าเนินการของ

สถาบัน ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ดังนี้  

- การจัดการศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอให้แกผู่้เรยีนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลต่อ

คุณภาพการศึกษาและความยั่งยนืของสถาบัน  

- การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมของสถาบัน การเรียนรูร้ะดับสถาบันและระดับ

บุคคล 

 
 คุณลักษณะส าคญัของเกณฑ์ความเปน็เลศิ 

 

1) เกณฑ์มุ่งเนน้ผลลัพธ ์: ผลลพัธ์ควรเป็นตัววัดที่สะท้อนการด าเนินการของกระบวนการต่างๆ ภายใน

องคก์ร การปรับปรุงกระบวนการจึงควรส่งผลให้ผลลัพธด์ขีึน้ 

เกณฑน์ีมุ้่งเน้นผลการด าเนินการระดับองคก์รที่ส าคัญ ตามที่ระบุไว้ดงันี้  

ผลการด าเนนิการขององคก์ร :  

(1)  ผลลัพธ์ดา้นการเรียนรูข้องผู้เรยีนและกระบวนการ  

(2)  ผลลัพธ์ดา้นการมุง่เน้นลกูค้า  

(3)  ผลลัพธ์ดา้นการมุง่เน้นผูป้ฏิบัติงาน 

(4)  ผลลัพธด์้านการน าองคก์ร และการก ากับดูแล  

(5)  ผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ การเงิน และการตลาด 

 

2) เกณฑ์ไม่ก าหนดวิธีการท่ีเฉพาะเจาะจง และสามารถปรับใช้ได้ตามบริบทของแต่ละแห่ง : 

สถาบันควรค้นหาแนวทางในการด าเนินการในรูปแบบที่เหมาะสมกับบรบิทของตนเองเพื่อน าไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเยี่ยม

(Best Practices) 

   เกณฑน์ีป้ระกอบด้วยข้อก าหนดที่มุง่เน้นผลลัพธ์ อย่างไรกต็ามเกณฑไ์มไ่ด้ก าหนดว่า  

- องคก์รควรมีโครงสรา้งอย่างไร  

- องคก์รควรหรอืไม่ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดา้นคุณภาพ ด้านวางแผน ด้านจรยิธรรม หรือหน้าที่

อื่นๆ หรือ  

- องคก์รด้องมีการบริหารหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบเดยีวกนั 
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3) เกณฑ์นี้บูรณาการสาระส าคัญทางการศึกษา : การสร้างสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการ

มุ่งเน้นตามพันธกจิเป็นส่วนส าคัญในการวางแผนกลยุทธ์ 

เกณฑก์ารศึกษาถูกดัดแปลงเพื่อให้ความส าคัญกับหลักการที่ส าคัญทางการศึกษา และความต้องการที่

จ าเพาะขององคก์รการศึกษา ซึ่งรวมถงึ  

- มุ่งเน้นที่การเรยีนการสอนเป็นหลัก  เนื่องจากเป็นเปา้หมายส าคัญของสถานศึกษา  

- สถานศึกษาอาจมีพันธกจิ บทบาทและหลักสูตรซ่ึงมีความแตกต่างกันได้ (เช่น สถาบันที่มุ่งเน้นความ

เป็นเลิศด้านกฬีา ทักษะทางภาษา หรือสถาบันที่เน้นการสอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ)  

- ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ (เช่น ผู้ปกครอง นายจ้าง สถาบันการศึกษาอื่นๆ และชุมชน)  

 

4) เกณฑ์นี้สนับสนนุมุมมองเชงิระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดยีวกัน ท่ัวทั้ง

องค์กร : ความเชื่อมโยงของเนือ้หาภายในเกณฑแ์ตล่ะหมวด 

มุมมองเชิงระบบเป็นแนวทางการด าเนินงานที่มุ่งเพื่อให้เป้าประสงคส์อดคล้องไปในทางเดียวกัน จะต้อง

หยั่งลึกอยู่ในโครงสร้างที่บูรณาการกันระหว่างค่านิยมหลักและโครงร่างองค์กร เกณฑ์ แนวทางการประเมิน การ

มุ่งเน้นผลลัพธ์  เหตุปัจจัยและผล ผ่านข้อค าถามที่เชื่อมโยงข้ามกระบวนการระหว่างหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) เกณฑ์สนับสนุนการตรวจประเมินท่ีเน้นเป้าประสงค์ : การตรวจประเมินองค์กรเพื่อทราบระดับ

พัฒนาการ  

แนวทางการประเมินประกอบด้วยการตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน คือ กระบวนการ และผลลัพธ์     

การตรวจประเมินช่วยให้องค์กรทราบถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงตามหัวข้อหลักต่างๆ เพื่อบอกให้องค์กร

ทราบถึงระดับพัฒนาการของตนเองทั้งในแง่ของกระบวนการและผลการด าเนินการ ด้วยเหตุนี้การตรวจประเมินจึง

น าไปสู่การวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติที่ส่งผลต่อการปรับปรุงผลการด าเนินการในทุกด้าน การตรวจประเมินดังกล่าวจึง

เป็นเคร่ืองมือในการบรหิารจัดการที่เป็นประโยชน์กว่าการทบทวนผลการด าเนินการโดยทั่วๆ ไป 
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คะแนนที่ใช้ในระบบการประเมินมีช่วงกว้างจาก 0 – 1,000 คะแนน ซึ่งมุ่งหวังให้ใช้เป็นการเปรียบเทียบ

ผลงานของตนเอง ด้วยตนเอง โดย EdPEx มีหัวข้อในการด าเนินการ 7 หมวด 17 หัวข้อ เป็นส่วนที่เกี่ยวกับ

กระบวนการ 6 หมวด 12 หัวข้อ ส่วนหมวดที่ 7 หมวดสุดท้ายที่ส าคัญที่สุดมี 5 หัวข้อ ซึ่งจะมุ่งประเมินที่ output และ 

outcome เป็นหลัก โดยรายละเอียดกรอบของเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ เป็นดังนี้ 

 

P Preface: Organizational Profile 

P.1 Organizational Description 

P.2 Organizational Situation 

Categories and Items                 Point Values 

1 Leadership          120   

1.1 Senior Leadership         70 

1.2 Governance and Societal Responsibilities      50 

2 Strategic Planning           85   

2.1 Strategy Development         40 

2.2 Strategy Implementation        45 

3 Customer Focus          85  

3.1 Voice of the Customer         45 

3.2 Customer Engagement         40 

4 Measurement, Analysis and Knowledge Management    90  

4.1 Measurement, Analysis and Improvement of Organizational Performance   45 

4.2 Management of Information, Knowledge and Information Technology   45 

5 Workforce Focus         85  

 5.1 Workforce Environment         40 

 5.2 Workforce Engagement        45 

6 Operations Focus         85  

6.1 Work Systems          45 

6.2 Work Processes         40 

7 Results          450  

7.1 Student Learning and Process Outcomes      120 

7.2 Customer-Focused Outcomes         90 

7.3 Workforce-Focused Outcomes         80 
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7.4 Leadership and Governance Outcomes        80 

7.5 Budgetary, Financial and Market Outcomes       80 

 

ในการนี้ วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประเมินองค์กรของตนเองตามเกณฑ์หมวดที่ 1-6 โดยการให้

คะแนนตั้งแต่ 0-5 ตามข้อค าถามของแต่ละหมวด โดยความหมายของระดับคะแนนเป็นดังนี้ 

ระดับ ความหมาย 

0 ไมม่กีารด าเนนิการ 

1 มกีิจกรรมในขั้นเร่ิมตน้ 

2 เร่ิมมแีนวทางอย่างเป็นระบบท่ีตอบสนองตอ่หัวข้ออย่างหลวมๆ 

3 มกีารด าเนนิการท่ีชัดเจน และเป็นระบบ มีการน าไปใช้ 

4 มกีารด าเนนิการท่ีเป็นระบบตอ่เนื่อง และปรับปรุงมาหลายปี 

5 มผีลลัพธ์ท่ีเป็นเยี่ยมตอบสนองความตอ้งการของสว่นราชการ และผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาเขตบางเขน เป็นดังนี ้ 

n = 27 คน 

หมวดที่ 1 การน าองค์กร ค่าเฉลี่ย 

1. ผู้น าระดับสูงขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ท่ีก าหนด 2.48 

2. การสร้างความยั่งยนืให้กับองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 2.33 

3. การสื่อสารเพื่อสร้างความผกูพันกับบุคลากรทุกระดับโดยผูน้ าระดับสูง 2.67 

4. การสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ 2.67 

5. การสง่เสริมให้บุคลากรทุกระดับมุง่เนน้ความส าเร็จขององคก์ร 2.56 

6. การก ากับดูแลองคก์ร 2.89 

7.  การจัดการผลกระทบเชงิลบจากการด าเนินการขององคก์รท่ีมีต่อสังคม 2.11 

8. การดูแลและจัดการให้เกิดการปฏบัิตติามกฎหมายในทุกระดับ 3.11 

9. การจัดการเพื่อให้เกิดการด าเนนิการอยา่งมีจริยธรรม 2.70 

10. ได้ใชส้มรรถนะหลักขององคก์รเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน 2.22 

Maturity  Ranking 2.60 

หมวดที่ 2 การวางแผนกลยทุธ์ ค่าเฉลี่ย 

1. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ท้ังระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร 2.63 

2. การก าหนดความท้าทาย ความได้เปรียบเชงิกลยุทธ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญพเิศษขององค์กร 1.93 

3. การใช้ขอ้มูลท้ังภายนอกและภายในองค์กรมาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 2.37 

4. วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ตอบสนองต่อความท้าทาย ความได้เปรียบเชงิกลยุทธ์ 2.07 

5. วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ได้ใช้โอกาสในการสร้างนวัตกรรม และตอบสนองตอ่ผู้มสี่วนได้สว่นเสียทุกกลุ่ม 2.04 

6. วธีิการในการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์สูก่ารปฏบัิตอิยา่งทั่วถึง และมีประสิทธิผล 2.11 

7. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนความส าเร็จของแผนปฏิบัตกิาร 2.70 
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8. แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ และแผนปฏบัิตกิาร 2.04 

9. การตดิตามความส าเร็จของวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์และแผนปฏบัิตกิาร 2.41 

10. การคาดการณผ์ลการด าเนนิการและความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ขององคก์ร 2.41 

Maturity  Ranking 2.27 

หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ค่าเฉลี่ย 

1. การค้นหาและสรา้งนวัตกรรมดา้นผลิตภัณฑแ์ละบริการ 2.04 

2. การก าหนดวธีิการในการสนับสนุนลูกค้า/ผู้รับบริการ 2.4 

3. การสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรเพื่อให้ลูกค้า/ผู้รับบริการได้ ประสบการณ์ท่ีดี 2.6 

4. การสร้างความสัมพันธ์กับลกูค้า/ผู้รับบริการ 2.64 

5. การรับฟังและเรียนรู้ลูกค้า/ผู้รับบริการ 2.8 

6. การประเมินความพงึพอใจและความผกูพันตลอดจนความไมพ่อ ใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ 2.8 

7.การค้นหาข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ/เชงิแข่งขันด้านลูกค้าและตลาด 1.6 

8.การใช้ขอ้มูลและสารสนเทศด้านลูกค้าและตลาดมาก าหนดกลุ่มลูกค้าและตลาด 1.68 

9.การใช้ขอ้มูลและสารสนเทศด้านลูกค้าและตลาดมาก าหนดความตอ้งการและความคาดหวังของลูกค้าและตลาด 1.96 

10. การใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลและสารสนเทศด้านลูกค้าและตลาด มาวางแผนการตลาด การผลิต ปรับปรุง

บริการ การสร้างวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม 
1.96 

Maturity  Ranking 2.25 

หมวดที่ 4 การวัดวเิคราะห์และจัดการความรู ้ ค่าเฉลี่ย 

1. การคัดเลอืก รวบรวม ตัวช้ีวัดผลการด าเนนิการของสถาบัน เพื่อใชต้ดิตาม ผลการปฏบัิตงิานประจ าวัน และ

ผลการด าเนนิการโดยรวมของสถาบัน  
2.24 

2. การเลอืกและใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลเชงิเปรียบเทียบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ในระดับปฏบัิตกิารและระดับ

กลยุทธ์ และเพื่อสร้างนวัตกรรม 
2.24 

3. ได้ใชข้้อมูลและสารสนเทศ “เสียงของลูกค้า” (รวมถึงขอ้ร้องเรียน) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ

ปฏบัิตกิารและระดับกลยุทธ์ รวมท้ังการสร้างนวัตกรรมอยา่งมีประสิทธิผล 
2.16 

4. การวเิคราะห์และทบทวนผลการด าเนนิการขององคก์ร 2.64 

5. การจัดล าดับความส าคัญของผลการทบทวนและถ่ายทอดสู่การปรับปรุงท่ัวท้ังองค์กร 2.2 

6. ระบบการจัดเก็บขอ้มูล สารสนเทศ ท่ีมีคุณภาพ 2.56 

7. ข้อมูล สารสนเทศมีความพร้อมใช้ และเข้าถึงได้งา่ยในผูใ้ชทุ้กกลุ่ม 2.44 

8. การรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ ไปใชใ้นการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผน

เชงิกลยุทธ์  
2.24 

9. การป้องกันภัยและการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีความต่อเนื่องแม้ในภาวะฉุกเฉิน 2.24 

10. การจัดการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีปฏบัิติท่ีเป็นเลิศขององค์กร (Best Practices) 1.96 

Maturity  Ranking 2.29 
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หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ ค่าเฉลี่ย 

1. การประเมินด้านขดีความสามารถและระดับอัตราก าลังท่ีองค์กรตอ้งการ 2.04 

2. การด าเนนิการเพื่อให้องค์กรมขีีดความสามารถและระดับอัตราก าลังท่ีต้องการ 2.38 

3. การบริหารและจัดโครงสร้างองคก์รเพื่อให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จที่ตอ้งการ 2.88 

4. การเสริมสร้างให้เกิดสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดภิาพแกบุ่คลากร ตลอดจนให้การสนับสนุนบุคลากร 2.71 

5. การค้นหาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความผูกพันและความพงึพอใจของบุคลากร 1.96 

6. การสร้างวัฒนธรรมท่ีสง่เสริมผลการด าเนนิการท่ีดขีององคก์รและความผกูพัน ของบุคลากร 2.33 

7. การประเมินผลการปฏบัิตงิานของบุคลากร วธีิการดังกล่าวสง่เสริมผลการด าเนนิการท่ีดขีององค์กรและความ

ผูกพันของบุคลากร 
2.21 

8. การประเมินระดับความผูกพนัและความพงึพอใจของบุคลากร และใชป้ระโยชนใ์นการปรับปรุงความผูกพัน

ของบุคลากร 
1.96 

9. การพัฒนาบุคลากรท้ังระดับปฏบัิตกิารและระดับบริหารและประเมินผล ความส าเร็จในการพัฒนา 2.42 

10. องคก์รใชว้ธีิการอะไรในการส่งเสริมความก้าวหนา้ในอาชพีของบุคลากร 2.00 

Maturity  Ranking 2.29 

หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 

1. การออกแบบระบบงานเพื่อตอบสนองความส าเร็จขององค์กร 2.00 

2. มกีารระบุขอ้ก าหนดและคุณลักษณะท่ีส าคัญของระบบงานโดยพิจารณา ความตอ้งการของลูกค้าและกลุ่มผู้มี

ส่วนได้สว่นเสียตา่งๆ 
1.95 

3. มกีารบริหารและปรับปรุงระบบงานเพื่อให้ส าเร็จและสรา้งความยั่งยนื 2.23 

4. การลดต้นทุนโดยรวมของระบบงาน 2.05 

5. ระบบการเตรียมพร้อมตอ่ภัยพบัิตหิรือภาวะฉุกเฉินท่ีเป็นรูปธรรมและสร้างความเชื่อม่ัน ตอ่บุคลากรและผู้มี

ส่วนได้สว่นเสียทุกกลุ่ม 
1.77 

6. การออกแบบและสร้างนวัตกรรมของกระบวนการ 1.77 

7. การบริหารกระบวนการท างานประจ าเพ่ือให้บรรลุผลทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.23 

8. การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมปีระสิทธิผล 1.73 

9. การปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น 2.36 

10. การรวบรวมบทเรียนท่ีได้จากการปรับปรุง และน าไปประโยชนใ์นการเรียนรู้เพื่อต่อยอดและสร้างนวัตกรรม 2.14 

Maturity  Ranking 2.02 
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นอกจากนี้วิทยากรไดใ้ห้ผูเ้ข้ารว่มโครงการประเมินแนวคิดความเป็นเลิศของการบรหิาร โดยในแตล่ะหัวข้อ

ให้เลือกได้เพียงข้อเดียวที่ตรงกับสภาพที่เป็นจรงิในองคก์รของท่านมากที่สดุ 

องค์กรที่ด ี

 

องค์กรที่ดีกว่า 

1. ชี้น าโดยผู้น า 

 

1.  การน าอยา่งมีวสิัยทัศน์ 

2. มุง่เนน้ผลผลิต 

 

2.  มุง่เนน้ผู้เรียน 

3. ได้มาตรฐาน 

 

3.  ได้การเรียนรู้ขององคก์ร 

4. ความคิดเห็นท่ีสวนทางระหวา่งผู้สง่มอบและผู้รับ 

 

4.  การเห็นคุณค่าของผู้ปฏบัิตงิานและคู่ความร่วมมอื 

5. ปฏบัิตงิานตามเงื่อนเวลา 

 

5.  มคีวามคล่องตัว 

6. มุง่ผลงานทีละไตรมาส 

 

6.  มุง่เนน้อนาคต 

7. ปฏบัิตติามคู่มือ 

 

7.  มนีวัตกรรม 

8. ตัดสนิและบริหารจัดการตามความรู้สกึ 

 

8.  บริหารจัดการโดยใชข้้อมูลจริง 

9. ปฏบัิตติามกฎหมายบังคับ 

 

9.  รับผิดชอบตอ่สังคม 

10. มุง่เนน้ผลเฉพาะหนา้ 

 

10. มุง่เนน้การสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ 

11. มุมมองเชงิภาระหน้าท่ี  

 

11. มุมมองเชงิบูรณาการของระบบ  
 

ผลการแสดงความคดิเหน็ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นดงันี้ 

                                                                                                                      n = 27 คน 
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ภาคผนวกที่ 1 รายละเอียดโครงการ 
 

หลักการและเหตุผล 

EdPEx ย่อมาจาก Education Criteria for Performance Excellence หรือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige 

National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ์ 

EdPEx คอื กรอบที่ท าให้มอง คิด และบริหารองค์กรในเชิงระบบ และช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างก้าวกระโดดและ

ยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้น าเกณฑ์ EdPEx มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับ

สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ หากสถาบันใดต้องการเครื่องมือเพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและ

เช่ือมโยงระหว่างเรื่องที่จ าเป็นที่ต้องสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน ทั้งในการวางแผน การปฏิบัติ และการติดตามผล เกณฑ์ 

EdPEx จะเป็นกรอบคุณภาพที่จะแก้ข้อจ ากัดนี้ได้ ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ไม่ใช่เกณฑ์

บังคับ โดยได้จัดท าโครงการน าร่องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่ปี พ .ศ.2552 และปัจจุบันได้

ด าเนินการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีสถาบันหลายแห่งเข้ารว่มโครงการนี้ 

ส าหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าร่วมในโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศของ สกอ. แต่ก็คงไม่ช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นท าความเข้าใจกับเกณฑ์ EdPEx ขอเพียงให้ทุกท่านมีความ

ร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเราอย่างจริงจัง ทุกอย่างก็เริ่มต้นได้ ดังนั้น ส านักงาน

ประกันคุณภาพจึงได้จัดโครงการสัมมนาเรื่อง เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ขึน้ โดย

มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในกรอบแนวคิดของเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  

เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และหัวหน้าภาควิชา  จ านวน 70 คน และผู้ด าเนิน

โครงการ จ านวน 10 คน รวม 80 คน 
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วิธดี าเนินงาน 

บรรยาย และท าความเข้าใจในกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) โดยมีการถ่ายทอดโครงการฯ ผ่านระบบ Teleconference ไปที่วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร  

 

วิทยากร 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์   มุ่งวัฒนา    หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระยะเวลา สถานที่ 

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอ้งประชุมธีระ   สตูะบตุร ชั้น 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ป ี

 

ก าหนดการ 

วันที่ 18 กันยายน 2555 

 เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบยีน ณ หอ้งประชุมธีระ  สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

 เวลา 13.30 – 13.40 น. พิธีเปิด โดย รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

 เวลา 13.40 – 15.00 น. บรรยาย กรอบแนวคิดของเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที ่

เป็นเลิศ (EdPEx) โดย รศ.ดร.อนันต ์ มุ่งวัฒนา  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 เวลา 15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวา่ง 

 เวลา 15.15 – 16.00 น. บรรยาย (ต่อ) 

 เวลา 16.00 – 16.30 น. ตอบข้อซักถาม และแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

 

การประเมินผลโครงการ/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. มีผู้เขา้รว่มโครงการฯ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจในกรอบแนวคิดของเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็น

เลิศ (EdPEx) อยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารมีความเข้าใจกรอบแนวคิดของเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และ

มีความพรอ้มในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรม์ีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  



รายงานผลการประเมนิโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
23 

งบประมาณ 

ใช้เงินรายได้ส่วนกลางส านักงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นค่าใช้จา่ย ดังนี้ 

1. คา่วิทยากร (600 บาท × 3 ช่ัวโมง)    1,800 บาท 

2. คา่เอกสาร (65 บาท × 80 คน)      5,200 บาท 

3. คา่วัสดุ (50 บาท × 80 คน)     4,000 บาท 

4. คา่อาหารวา่งและเครื่องดื่ม (40 บาท × 80 คน)   3,200 บาท 

5. คา่ใช้จา่ยอื่นๆ         1,800 บาท 

         รวมท้ังสิ้น  16,000 บาท 

              (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยคา่ใชจ้่ายทุกรายการ 
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ภาคผนวกที่ 2 รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร 

1 ผศ.นงลักษณ ์ งามเจริญ รองอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

2 รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกลุ รองอธิการบดีวทิยาเขตศรรีาชา 

3 รศ.ดร.พงษศ์ักดิ์  สุรยิวนากลุ รองอธิการบดีวทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร 

4 ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยบรกิารวชิาการ 

5 รศ.ดร.ปัสสี  ประสมสนิธ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยกจิการนสิิตและพัฒนากายภาพ 

6 น.ส.พัชราวดี แพรัตกลุ ผู้ช่วยอธิการบด ี

7 อ.เบญญา  กสานติกุล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบรหิารและประกันคุณภาพ  

วิทยาเขตก าแพงแสน 

8 ผศ.ดร.สถาพร เชือ้เพ็ง ผู้ช่วยรองอธิการฝา่ยวิจยัและบรกิารวิชาการ ศรช. 

9 อ.ฐาปนี เฮงสนั่นกูล ผู้ช่วยรองอธิการบด ี

10 ดร.สุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

11 รศ.ดร.ธญัญะ เกียรติวัฒน ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

12 รศ.ดร.สุรชัย จิวเจรญิสกุล คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

13 รศ.วรวุฒิ ฤกษอ์ านวยโชค คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 

14 รศ.บรรจบ ภิรมย์ค า คณบดีคณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 

15 รศ.ดร.ศักดา อินทรวชัิย ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

16 น.ส.วิไลรตัน์ วิรยิะวิบลูย์กิจ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 

17 นางสุกัญญา มณีเจริญ ผู้อ านวยการกองกลาง 

18 นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 

19 น.ส.นีรนุช  ภาชนะทิพย์ ผู้อ านวยการกองบรกิารการศกึษา 

20 นางพิมพ์จนัทร ์นุม่หอม ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

วิทยาเขตบางเขน 

คณะเกษตร  

21 ผศ.ดร.ณฏัฐ  พิชกรรม หัวหน้าภาควิชาพืชสวน 

22 ดร.ศศิประภา รัตนดลิก ณ ภูเก็ต เลขาประธานประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

23 ผศ.ดร.ศภุกิตต ์สายสุนทร รองหัวหน้าภาคเกษตรกลวิธาน 

คณะมนุษยศาสตร ์

24 ผศ.ดร.พุทธชาต ิ โปธิบาล หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร ์

25 อ.จิณณวัตร มั่นทรัพย ์ อาจารยภ์าควิชาดนตร ี



รายงานผลการประเมนิโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
26 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

คณะวนศาสตร ์

26 ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ 

คณะวิทยาศาสตร ์

27 รศ.สรัญญา วัชโรทัย หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

28 นางฐานุตรา รัฐธีร์ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป (ช านาญการ) 

29 นางนงเยาว์ หอมสวาท เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

30 รศ.ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐ์กลุ รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

31 ผศ.ดร.วนัชัย  ยอดสุดใจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

32 อ.ดร.อภิชาต ิ โรจนโรวรรณ อาจารยภ์าควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

33 ดร.อัมพิกา บันสิทธิ ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 

34 รศ.ดร.อภิญญา ดวงจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะศึกษาศาสตร ์

35 รศ.ดร.จิตตินันท ์  บุญสถริกุล หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

36 ผศ.ดร.จุฬารัตน ์วัฒนะ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา 

37 ดร.มฤษฎ ์ แกว้จินดา อาจารยภ์าควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

คณะสังคมศาสตร ์

38 รศ.สิริกร  กาญจนสนุทร รองคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพการศึกษา 

39 อ.สุจติรา   เจริญหิรัญยิ่งยศ หัวหน้าภาควิชาภูมศิาสตร ์

คณะสัตวแพทยศาสตร ์

40 น.ส.ยุพิน   ภวพงศ์สภุัทร หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

41 น.ส.วัชร ี  จนัทรจ์ านงค์ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

42 น.ส.อรพิน  ใจยา นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

43 รศ.ดร.ปรศินา สุวรรณาภรณ ์ รองคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

44 นางอัจฉรา   ผ่องอุดม หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

45 นางลออรัตน์   ไพรสิงห์ หัวหน้างานนโยบายและสารสนเทศ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร ์

46 น.ส.นฤมล  ศักดิ์อดุมวัฒโน นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการพิเศษ 

ส านักหอสมุด 

47 น.ส.ธนาภรณ์   ฉมิแพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านแผนและประกันคุณภาพ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ส านักงานอธกิารบด ี

48 น.ส.เนตรทราย  ยอดพรหม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานทรัพย์สิน 

49 นางกติญา  ศรีทองค า นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

50 น.ส.สุชีพ  จันทอง เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ 

กองกิจการนิสติ 

51 น.ส.กุสุมา  สายสนิท ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกจิการนิสิต 

ส านักงานประกนัคุณภาพ 

52 น.ส.ณัฏยา  เบ้าสุภ ี หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม 

53 น.ส.นงนาฏ  พัวประเสริฐ หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 

54 นายธเนศ  ดาวรุง่โรจน์ นักวจิัย 

55 น.ส.วาสฏิฐ ี ไวต ี นักวชิาการศึกษา 

56 นายจิรพัฒน ์ ธารสีืบ นักวชิาการศึกษา 

57 นางมณฑภ์ัสสร  สุวรรณาพิสทิธิ์ นักวชิาการศึกษา 

สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร 

58 นางสุนทรา  อุชุภาพ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 

59 ผศ.ดร.คนงึนิตย์  เหรียญวรากร รองคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

60 ผศ.ชัชชัย  แกว้สนธ ิ หัวหน้าภาควิชาสง่เสริมและนเิทศศาสตรเ์กษตร 

61 ผศ.ดร.อรประพันธ ์  สง่เสริม รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล 

62 น.ส.สารภ ี ตั้งเจรญิ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

63 รศ.ดร.รังสินี โสธรวทิย ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 

64 อ.ปรญิญา พัฒนวสนัต์พร อาจารย ์

65 อ.วงศ์ผกา วงศ์รัตน ์ อาจารย ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

66 รศ.ดร.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ ์ รองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ 

67 ผศ.วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

68 ดร.พรไพรินทร ์ รุง่เจริญทอง อาจารย ์
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

คณะศึกษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร ์

69 อ.สุพรทพิย ์พูพะเนียด อาจารยภ์าควิชาพลศึกษาและกฬีา 

70 น.ส.ทองวาท  ราชชารี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

71 นางเปรมปรดีิ ์ บุญรงัษี ผู้อ านวยการ 

72 น.ส.พูนพัชรี  ประสพเนตร นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

73 นางจงกล  พุทธิชัยกลุ บรรณารักษ์  

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ 

74 นางจันทนา  ศรอีินทร ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ 

สถาบันวิจยัและพัฒนา ก าแพงแสน 

75 นางสุนีย์รตัน์ แสงอุไร เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

76 นายวโิรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  

77 นางลาวัลย์  เกียรติก าจาย หัวหน้างานบรกิารการศึกษา 

78 นางวรรณา  ทองยา เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

79 นางจินตนา  อ่อนศิร ิ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

80 น.ส.วรรณนา  ว่องไววุฒิ นักวชิาการศึกษา 

81 น.ส.เยาวภา  มณีเนตร นักวชิาการศึกษา 

82 น.ส.พิชากรณ์  เพิ่งพศิ นักวชิาการศึกษา 

83 นางสุนทร ี กลิ่นบุปผา พนักงานพมิพ ์

84 นางสรรคว์รา  โมกขะสมิต ผู้ปฏิบัติงานบรหิาร  

85 นายสมเกียรต ิ ไทยปรชีา นักวชิาการศึกษา  

86 น.ส.เพ็ญนภา  ท้าวสมิมา นักวชิาการศึกษา  

87 นางศรินทร  รัตนนฤมติศร นักวชิาการศึกษา  

88 น.ส.ปรยีานุช พิมสน นักวชิาการศึกษา  

89 น.ส.รุง้นภา เล่าเปี่ยม นักวชิาการศึกษา  

วิทยาเขตศรรีาชา 

คณะวิทยาการจัดการ 

90 น.ส.มัณฑนา  ขวัญเนตร นักวชิาการศึกษา 

91 น.ส.รัชรนิทร ์ แสงอรุณ อาจารย ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

92 ผศ.เขื่อน อินทรสุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

93 อ.ดร.เพ็ญสุดา พนัฤทธิ์ด า หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

94 ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชต ิ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

95 นางยุพิน  เสมอวงศ์ นักวชิาการศึกษา 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

96 น.ส.สุวรรณา  โพธิ์ออ่น ผู้ช่วยคณบดี 

วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาต ิ

97 ดร.ยอดชาย  เตียเปิ้น อาจารย ์

98 น.ส.สายชล  เตม็พร้อม เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป   

ส านักงานวิทยาเขตศรรีาชา 

99 นางอนุตรา  สุนทรส เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร 

100 อ.วิมลนันทน์  กันเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ 

101 อ.เกรยีงไกร พัทยากร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

102 ดร.พีระ ลิ่วลม รองคณบดีฝา่ยแผนพัฒนาองค์กรและประกันคุณภาพ 

103 ดร.นิธิรัชต ์ สงวนเดือน อาจารย ์

สถาบันวิจยัและพัฒนา วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติฯ 

104 น.ส.สรนิทิพย์ พงษ์คุลีการ เจา้หน้าที่วจิยั 

ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรตฯิ 

105 น.ส.เยาวเรศ โนนทิง นักวชิาการศึกษา  

106 น.ส.จันทรศ์รี  ภูสมนึก บรรณารักษ์ 

ส านักงานวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ ฯ 

107 นางอรุณศร ี นิภานันท์ นักวชิาการศึกษา 
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ภาคผนวกที่ 3 ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวกที่ 4 เอกสารประกอบโครงการ 
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