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ตามที่งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการชี้แจงแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมธีระ  สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 

50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งท าความเข้าใจในตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานเทยีบเทา่ ปีการศึกษา 2555 ให้ถูกต้องตรงกัน 

ซึ่งการด าเนินงานแบ่งเปนน 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 คณะวิชา และกลุ่มที่ 2 สถาบัน ส านัก 

ภายหลังจากการด าเนินโครงการฯ งานพัฒนาและฝึกอบรมจะจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการฯ เพื่อ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน และเพื่อน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปปรับปรุงการด าเนินงานใน

คร้ังต่อไป โดยมิติในการประเมินแบ่งเปนน 2 มิติ ประกอบด้วย การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

และการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ทั้งนี ้รูปแบบรายงานแบ่งเปนน 5 ส่วน ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร 

บทน า ผลการประเมินโครงการ สาระส าคัญที่ได้จากโครงการ และภาคผนวก ซึ่งผลจากการประเมินโครงการฯ จะ

เปนนประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาปรับปรุงงานของงานพัฒนาและฝึกอบรม และเปนนข้อมูลประกอบการประเมิน

คุณภาพภายใน ของส านักงานประกันคุณภาพ 
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งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 

ปีการศึกษา 2555ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ  สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี ซึ่งแบ่งการด าเนินงานเปนน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ส าหรับคณะวิชา (ช่วงเช้า) และกลุ่มที่ 2 

ส าหรับสถาบัน ส านัก (ช่วงบ่าย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งท าความ

เข้าใจในตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานเทียบเท่า   

ปีการศึกษา 2555 ให้ถูกต้องตรงกัน การด าเนินโครงการดังกล่าวได้เรียนเชิญ ผศ.นงลักษณ์  งามเจริญ  

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ น.ส.วิไลรัตน์   วิริยะวิบูลย์กิจ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน

ประกันคุณภาพ เปนนวิทยากร 

การด าเนินโครงการฯ มีคา่ใช้จา่ยทั้งหมด 42,001 บาท จากยอดที่ได้รับอนุมัติ 50,000 บาท คดิเปนนร้อยละ 

84.00 และมีผู้ เข้าร่วมทั้งหมด 366 คน (กลุ่มคณะวิชา 216 คน และกลุ่มสถาบัน ส านัก 150 คน) มีผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 271 คน (กลุ่มคณะวิชา 159 คน คดิเปนนร้อยละ 73.61 และกลุ่มสถาบัน ส านัก 112 คน คิดเปนน

ร้อยละ 74.67) ผลการประเมินโครงการฯ ด้านการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การด าเนินงาน พบว่า  

ไม่สามารถบรรลุเปา้หมายในทุกตัวบ่งชี้ ส าหรับผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการด าเนินโครงการ พบว่า ภาพรวม 

มีคา่เฉลี่ย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .51 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 สรุปจ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 

 จ านวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ (คน) 

ภาพรวม บางเขน ก าแพงแสน ศรรีาชา สกลนคร 

ภาพรวม 366 211 100 32 23 

กลุ่มคณะวิชา 216 144 44 19 9 

กลุ่มสถาบัน ส านัก 150 67 56 13 14 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงคข์องการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้การประเมนิ เป้าหมาย ผลการประเมนิ 

กลุ่มคณะวิชา กลุ่มสถาบันส านัก 

1. มผีู้แทนคณะวิชา สถาบัน ส านัก 

และหนว่ยงานเทียบเท่า ที่รับการ

ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

2555 เข้าร่วมโครงการฯ 

51 หนว่ยงาน 

(28 คณะ 8 สถาบัน 

และ 13 ส านัก  

1 ศูนย ์และ 1 

บัณฑิตวทิยาลัย) 

บรรลุเปา้หมาย 

โดยมีผู้สนใจจากหน่วยงาน

อื่นเข้าร่วมเพิ่มเตมิ 5 

หนว่ยงาน รวม 33 หนว่ยงาน 

ไม่บรรลเุปา้หมาย 

 มผีู้เข้าร่วมจาก 7 สถาบัน  

12 ส านัก 1 บัณฑิต

วทิยาลัย และ 7 คณะ  

รวม 27 หนว่ยงาน  

 ไมเ่ข้าร่วมตามเป้าหมาย 

3 หนว่ยงาน คือ 

สถาบันวจิัยและพัฒนา 

ฉกส. ส านักหอสมุด และ

ศูนยน์านาชาติสริินธรฯ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มคีวามเข้าใจ

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  

ปีการศึกษา 2555 

ระดับมาก ถึง  

มากที่สุด ตัง้แต ่

ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

ไม่บรรลเุปา้หมาย 

(ร้อยละ 66.04) 

ไม่บรรลเุปา้หมาย 

(ร้อยละ 56.25) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มคีวามเข้าใจ 

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ

ภายใน ปกีารศึกษา 2555 

ระดับมาก ถึง  

มากที่สุด ตัง้แต ่

ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

ไม่บรรลเุปา้หมาย 

(ร้อยละ 62.90) 

ไม่บรรลเุปา้หมาย 

(ร้อยละ 50) 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถ

ด าเนนิการประเมินคุณภาพภายในตาม

แนวทางที่ก าหนดได ้

ระดับมาก ถึง  

มากที่สุด ตัง้แต ่

ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

ไม่บรรลเุปา้หมาย 

(ร้อยละ 59.12) 

ไม่บรรลเุปา้หมาย 

(ร้อยละ 49.10) 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถ

ประเมินผลการด าเนนิงานตาม 

ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายใน ได้

ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ระดับมาก ถึง  

มากที่สุด ตัง้แต ่

ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

ไม่บรรลเุปา้หมาย 

(ร้อยละ 61.63) 

ไม่บรรลเุปา้หมาย 

(ร้อยละ 50) 

 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ภาพรวม บางเขน ก าแพงแสน ศรรีาชา สกลนคร 

x  SD x  SD x  SD x  SD x  SD 

ภาพรวม 3.96 0.51 4.03 0.50 3.84 0.49 3.81 0.50 4.01 0.56 

กลุ่มคณะวิชา 4.02 0.55 4.07 0.54 3.78 0.57 3.99 0.51 4.22 0.56 

กลุ่มสถาบัน ส านัก 3.88 0.42 3.95 0.37 3.88 0.42 3.57 0.40 3.88 0.54 
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ที่มาของการด าเนินโครงการ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และ

หน่วยงานเทียบเท่า อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเปนนการติดตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และ

ประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย รวมถึงติดตาม

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา และ

รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานเทียบเท่า 

ยังคงด าเนินการตามแนวทางการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2554 โดยคณะวิชาให้ประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ฯ  

ที่ก าหนดไว้ในคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 

2555 ส่วนสถาบัน ส านัก ให้ประเมินฯ ตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก  

ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 โดยก าหนดให้ประเมินฯ ทุกหน่วยงานแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 

2556 

อย่างไรก็ตาม ทุกปีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานประกันคุณภาพจะ

ด าเนินการชี้แจงแนวทางการประเมินฯ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ให้กับทุกหน่วยงานที่

รับการประเมินฯ  เพื่อให้เกดิความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการด าเนินงาน ซึ่งส่งผลให้การประเมินฯ มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพ จึงได้จัดโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  

ปีการศึกษา 2555 ขึน้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 โดยแยกการด าเนินโครงการฯ เปนน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คณะวิชา 

ด าเนินการช่วงเช้า และกลุ่มที่ 2 สถาบัน ส านัก ด าเนินการช่วงบ่าย 

 

วัตถุประสงค์การประเมิน 
 

1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

2555 

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 4 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการฯ กลุ่มคณะวิชา จ าแนกรายหน่วยงาน 

ท่ี หน่วยงาน จ านวน ท่ี หน่วยงาน จ านวน 

แจ้งชื่อ เข้าจริง แจ้งชื่อ เข้าจริง 

  รวมทั้งหมด 177 216   วิทยาเขตก าแพงแสน 22 44 

  วิทยาเขตบางเขน 131 144 18 คณะเกษตร ก าแพงแสน 1 8 

1 คณะเกษตร 5 7 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 4 4 

2 คณะประมง 12 9 20 คณะวิทยาศาสตรก์ารกฬีา 7 2 

3 คณะวนศาสตร์ 2 1 21 คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 4 11 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 18 22 22 คณะศกึษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 6 10 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 5 9* คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 1 

6 คณะศกึษาศาสตร์ 19 17 23 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 0 2 

7 คณะเศรษฐศาสตร์ 8 6 24 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 0 6 

8 คณะสังคมศาสตร์ 10 11   วิทยาเขตศรีราชา 16 19 

9* คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4 2 25 คณะวิทยาการจัดการ 2 2 

10 คณะเทคนคิการสัตวแพทย์ 0 1 26 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา 8 9 

11 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10 17 27 คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา 3 3 

12 คณะมนุษยศาสตร์ 3 3 28 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 2 2 

13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 5 29 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 1 2 

14 คณะบริหารธุรกิจ 26 29 30 ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 0 1 

15 คณะสิ่งแวดลอ้ม 2 5   วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร 8 9 

16 บัณฑิตวิทยาลัย 2 2 31 คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร 3 2 

17 ส านักงานประกันคุณภาพ 0 2 32 คณะวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ 0 1 

    33 คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาการจัดการ 1 2 

    34 คณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาเขต 4 4 
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ตารางท่ี 5 จ านวนผู้เขา้รว่มโครงการฯ กลุ่มสถาบนั ส านัก จ าแนกรายหน่วยงาน 

ที่ หน่วยงาน จ านวน ที่ หน่วยงาน จ านวน 

แจ้งชื่อ เข้าจริง แจ้งชื่อ เข้าจริง 

  รวมทั้งหมด 118 150   วิทยาเขตก าแพงแสน 35 56 

  วิทยาเขตบางเขน 65 67 19 สถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจฯ 12 13 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 13 10 20 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 7 8 

2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 5 7 21 ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม กพส. 0 1 

3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลฯ 2 3 22 สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส. 12 12 

4 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 3 3 23 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 2 20 

5 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 8 9 24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 1 1 

6 ส านักพิพธิภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 1 1 25 คณะศกึษาศาสตรแ์ละพัฒนาศาสตร์ 1 0 

7 ส านักบรกิารคอมพิวเตอร์ 1 1 26 คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 0 1 

8 ส านักทะเบียนและประมวลผล 6 9   วิทยาเขตศรีราชา 18 13 

9 ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม 1 1 27 ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 14 10 

10 ส านักหอสมุด 1 0 28 ส านักวทิยบรกิาร วิทยาเขตศรรีาชา 4 3 

11 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 2 0   วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร 0 14 

12 ส านักงานอธิการบดี 2 6 29 ส านักงานวิทยาเขต ฉกส. 0 5 

13 บัณฑิตวิทยาลัย 2 2 30 ส านักวทิยบรกิาร ฉกส. 0 9 

14 คณะประมง 4 4 31 สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉกส. 0 0 

15 คณะวิทยาศาสตร์ 3 0     

16 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1     

17 คณะเศรษฐศาสตร์ 3 4     

18 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 7 6     

 

จากตารางที่ 4 และ 5 พบว่า ในภาพรวมมีหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 49 หน่วยงาน (28 คณะ 

7 สถาบัน 12 ส านัก 1 ศูนย์ 1 บัณฑิตวิทยาลัย) รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมด 366 คน (กลุ่มคณะวิชา 216 คน และกลุ่ม

สถาบัน ส านัก 150 คน) ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจริงมากกว่าที่แจ้งชื่อรวม 71 คน นอกจากนี้มีหน่วยงานที่ไม่มีผู้เข้าร่วม

จ านวน 3 หน่วยงาน คือ ส านักหอสมุด ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร 
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ตารางท่ี 6   จ านวนและรอ้ยละของการมีส่วนเก่ียวข้องในการประกันคุณภาพของคณะวิชา                n = 159 คน           

รายการ 1) ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

2) เปนนผู้ก าหนดนโยบาย 

และวางแผนประกันฯ 

3) เปนนผู้ให้ข้อมูล

ตามตัวบ่งชี ้

4) เปนนผู้รวบรวม

ข้อมูลตามตัวบ่งชี ้

5) เปนนผู้จัดท า

รายงานประเมินฯ 

6) เปนนผู้ประเมิน

คุณภาพภายใน 

1) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 คน      

2) เปนนผู้ก าหนด

นโยบาย และ

วางแผนประกันฯ 

 2) 

3 คน 

2), 3) 

0 คน 

2), 4) 

1 คน 

2), 5) 

3 คน 

2), 6) 

1 คน 

 2), 3), 4) 

0 คน 

2), 3), 5) 

0 คน 

2), 3), 6) 

1 คน 

2), 4), 5) 

2 คน 

2), 4), 6) 

1 คน 

2), 5), 6) 

2 คน 

2), 3), 4), 5) 

8 คน 

2), 3), 4), 6) 

0 คน 

2), 3), 5), 6) 

1 คน 

2), 4), 5), 6) 

1 คน 

2), 3), 4), 5), 6) 

14 คน 

 

3) เปนนผู้ให้ข้อมูล

ตามตัวบ่งชี ้

  3) 

13 คน 

3), 4) 

9 คน 

3), 5) 

5 คน 

3), 6) 

1 คน 

3), 4), 5) 

18 คน 

3), 4), 6) 

3 คน 

3), 5), 6) 

0 คน 

3), 4), 5), 6) 

14 คน 

4) เปนนผู้รวบรวม

ข้อมูลตามตัวบ่งชี ้

   4) 

10 คน 

4), 5) 

17 คน 

4), 6) 

1 คน 

4), 5), 6) 

4 คน 

  

5) เปนนผู้จัดท า

รายงานประเมินฯ 

    5) 

15 คน 

5), 6) 

4 คน 

6) เปนนผู้ประเมิน

คุณภาพภายใน 

     6) 

3 คน 

 

ตารางท่ี 7 จ านวนและรอ้ยละของการมสี่วนเกี่ยวขอ้งในการประกันคุณภาพของสถาบนั ส านัก            n = 112 คน    

รายการ 1) ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

2) เปนนผู้ก าหนดนโยบาย 

และวางแผนประกันฯ 

3) เปนนผู้ให้ข้อมูล

ตามตัวบ่งชี ้

4) เปนนผู้รวบรวม

ข้อมูลตามตัวบ่งชี ้

5) เปนนผู้จัดท า

รายงานประเมินฯ 

6) เปนนผู้ประเมิน

คุณภาพภายใน 

1) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 0 คน      

2) เปนนผู้ก าหนด

นโยบาย และ

วางแผนประกันฯ 

 2) 

3 คน 

2), 3) 

2 คน 

2), 4) 

0 คน 

2), 5) 

0 คน 

2), 6) 

0 คน 

 2), 3), 4) 

0 คน 

2), 3), 5) 

1 คน 

2), 3), 6) 

0 คน 

2), 4), 5) 

1 คน 

2), 4), 6) 

0 คน 

2), 5), 6) 

1 คน 

2), 3), 4), 5) 

2 คน 

2), 3), 4), 6) 

0 คน 

2), 3), 5), 6) 

1 คน 

2), 4), 5), 6) 

0 คน 

2), 3), 4), 5), 6) 

10 คน 
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รายการ 1) ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

2) เปนนผู้ก าหนดนโยบาย 

และวางแผนประกันฯ 

3) เปนนผู้ให้ข้อมูล

ตามตัวบ่งชี ้

4) เปนนผู้รวบรวม

ข้อมูลตามตัวบ่งชี ้

5) เปนนผู้จัดท า

รายงานประเมินฯ 

6) เปนนผู้ประเมิน

คุณภาพภายใน 

3) เปนนผู้ให้ข้อมูล

ตามตัวบ่งชี ้

  3) 

8 คน 

3), 4) 

11 คน 

3), 5) 

3 คน 

3), 6) 

0 คน 

3), 4), 5) 

7 คน 

3), 4), 6) 

1 คน 

3), 5), 6) 

2 คน 

3), 4), 5), 6) 

7 คน 

4) เปนนผู้รวบรวม

ข้อมูลตามตัวบ่งชี ้

   4) 

9 คน 

4), 5) 

17 คน 

4), 6) 

1 คน 

4), 5), 6) 

5 คน 

  

5) เปนนผู้จัดท า

รายงานประเมินฯ 

    5) 

11 คน 

5), 6) 

4 คน 

6) เปนนผู้ประเมิน

คุณภาพภายใน 

     6) 

5 คน 

 

จากตารางที่ 6 และ 7 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในภาพรวมมีส่วนเกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพของ

หน่วยงาน โดยตัวร่วมที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด คือ เปนนผู้รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และเปนนผู้จัดท ารายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน รวม 34 คน (กลุ่มคณะวิชา และกลุ่มสถาบัน ส านัก จ านวนเท่ากันที่ 17 คน) ทั้งนี ้ 

ถา้พิจารณาการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพของหน่วยงานเปนนรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 

1) ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง  จ านวน   4 คน (มาจากกลุ่มคณะวิชา) 

2) มีส่วนเกี่ยวข้องด้านเดียว จ านวน 80 คน (กลุ่มคณะวิชา 44 คน และกลุ่มสถาบัน ส านัก 36 คน) 

3) มีส่วนเกี่ยวข้อง 2 ด้าน จ านวน 80 คน (กลุ่มคณะวิชา 42 คน และกลุ่มสถาบัน ส านัก 38 คน) 

4) มีส่วนเกี่ยวข้อง 3 ด้าน จ านวน 49 คน (กลุ่มคณะวิชา 31 คน และกลุ่มสถาบัน ส านัก 18 คน) 

5) มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 ด้าน จ านวน 34 คน (กลุ่มคณะวิชา 24 คน และกลุ่มสถาบัน ส านัก 10 คน) 

6) มีส่วนเกี่ยวข้อง 5 ด้าน จ านวน 24 คน (กลุ่มคณะวิชา 14 คน และกลุ่มสถาบัน ส านัก 10 คน) 

 

ตารางท่ี 8 การเข้ารว่มประชุม / สัมมนา / อบรม ที่เกี่ยวขอ้งกับการประกันคุณภาพการศึกษา                    

รายการ จ านวน (ร้อยละ) 

คณะวิชา สถาบัน ส านัก 

1. ไมเ่คย ครัง้นี้เปนนคร้ังแรก 27  16.98% 13 11.61% 

2. เคยเข้าร่วมเฉพาะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัด 89  55.97% 84 75.00% 

3. เคยเข้าร่วมเฉพาะที่จัดโดยสถาบันภายนอก 1  0.63% 0 0% 

4. เคยเข้าร่วมท้ังท่ีจัดโดยมหาวทิยาลัย และจัดโดยสถาบันภายนอก 42  26.42% 15 13.39% 

รวม 159 100% 112 100% 
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ตารางท่ี 9 การได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผดิชอบองคป์ระกอบคุณภาพ 

รายการ จ านวน (ร้อยละ) 

คณะวิชา สถาบัน ส านัก 

1. ไม่ได้รับมอบหมาย 25 15.72% 19 16.96% 

2. ได้รับมอบหมายบางองค์ประกอบ 69 43.40% 54 48.22% 

3. ได้รับมอบหมายทุกองค์ประกอบ 65 40.88% 39 34.82% 

รวม 159 100% 112 100% 

 

ตารางท่ี 10 ความรู ้ความเขา้ใจ กอ่นเข้ารว่มโครงการฯ 

รายการ ระดับความคิดเหน็ (จ านวน / ร้อยละ) x  SD 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

1. ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์ประเมนิคุณภาพภายใน  

คณะวิชา 4 

2.52% 

47 

29.56% 

79 

49.69% 

19 

11.95% 

10 

6.28% 

3.10 .87 

สถาบัน ส านัก 1 

0.89% 

22 

19.64% 

74 

66.08% 

11 

9.82% 

4 

3.57% 

3.04 .69 

2. ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์ประเมนิคุณภาพภายนอก 

สมศ. 

คณะวิชา 3 

1.89% 

54 

33.96% 

70 

44.02% 

23 

14.47% 

9 

5.66% 

3.12 .88 

 

  



รายงานผลการประเมินโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
11 

 

 

 

 

การบรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 

งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ

ภายใน โดยมีวัตถุประสงคใ์นการด าเนินงาน 2 ประการ คอื 1) เพื่อชีแ้จงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับ

คณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานเทยีบเทา่ ปีการศึกษา 2555 และ 2) เพื่อท าความเข้าใจในตัวบ่งชี้ และเกณฑ์

ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานเทยีบเทา่ ปีการศึกษา 2555 ให้ถูกต้องตรงกัน 

โดยผลการประเมินการบรรลุเปา้หมายตามวัตถุประสงคข์องการด าเนินงานแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 11  ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงคข์องการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้การประเมิน ผลการประเมิน 

1.1 มผีู้แทนคณะวิชา สถาบัน 

ส านัก และหนว่ยงานเทียบเทา่ท่ี

รับการประเมนิคุณภาพภายใน 

ปีการศึกษา 2555 เข้ารว่ม

โครงการฯ (เป้าหมาย 51 

หน่วยงาน : 28 คณะ 23 

หน่วยงานสนับสนุน)  

คณะวิชา : บรรลุเป้าหมาย  

โดยมหีน่วยงานอ่ืนส่งบุคลากรเข้าเพิ่มเตมิ จ านวน 5 หน่วยงาน คือ บัณฑิตวิทยาลัย 

ส านักงานประกันคุณภาพ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน และ

ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา รวมจ านวนผู้เข้ารว่มท้ังหมด 205 คน 

 
หน่วยงานสนับสนุน : ไม่บรรลุเป้าหมาย 

โดยมหีน่วยงานท่ีไม่เข้ารว่ม จ านวน 3 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉกส. 

ส านักหอสมุด และศูนย์นานาชาติสรินิธรฯ รวมจ านวนผู้เข้ารว่มท้ังหมด 152 คน 

1.2 ผู้เข้ารว่มโครงการฯ มคีวาม

เข้าใจแนวทางการประเมนิ

คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

2555 (เป้าหมาย ระดับมากถึง

มากที่สุด ตัง้แต่รอ้ยละ 80 ขึน้ไป) 

คณะวิชา : ไม่บรรลุเป้าหมาย  

คิดเปนนรอ้ยละ 66.04 โดยมคีวามเข้าใจมากท่ีสุด ร้อยละ 11.32 เข้าใจมาก ร้อยละ 54.72 

และมคี่าเฉลี่ยภาพรวม 3.75 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .69 

 

หน่วยงานสนับสนุน : ไม่บรรลุเป้าหมาย  

คิดเปนนร้อยละ 56.25 โดยมีความเข้าใจมากท่ีสุด ร้อยละ 7.14 เข้าใจมาก ร้อยละ 49.11 

และมคี่าเฉลี่ยภาพรวม 3.60 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .69 
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ตัวบ่งชี้การประเมิน ผลการประเมิน 

1.3 ผู้เข้ารว่มโครงการฯ มคีวาม

เข้าใจตัวบง่ชีแ้ละเกณฑ์ประเมนิ

คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

2555 (เป้าหมาย ระดับมากถึง

มากที่สุด ตัง้แต่รอ้ยละ 80  

ขึน้ไป) 

คณะวิชา : ไม่บรรลุเป้าหมาย  

คิดเปนนร้อยละ 62.90 โดยมีความเข้าใจมากท่ีสุด ร้อยละ 8.18 เข้าใจมาก ร้อยละ 54.72 

และมคี่าเฉลี่ยภาพรวม 3.68 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .69 

 

หน่วยงานสนับสนุน : ไม่บรรลุเป้าหมาย  

คิดเปนนรอ้ยละ 50.00 โดยมีความเข้าใจมากท่ีสุด ร้อยละ 3.57 เข้าใจมาก ร้อยละ 46.43 

และมคี่าเฉลี่ยภาพรวม 3.50 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .64 

1.4 ผู้เข้ารว่มโครงการฯ 

สามารถด าเนินการประเมนิ

คุณภาพภายในตามแนวทางท่ี

ก าหนดได ้(เป้าหมาย ระดับ

มากถึงมากท่ีสุด ต้ังแตร่้อยละ 

80 ขึน้ไป) 

คณะวิชา : ไม่บรรลุเป้าหมาย  

คิดเปนนร้อยละ 59.12 โดยมีความเข้าใจมากท่ีสุด ร้อยละ 9.43 เข้าใจมาก ร้อยละ 49.69 

และมคี่าเฉลี่ยภาพรวม 3.64 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .73 

 

หน่วยงานสนับสนุน : ไม่บรรลุเป้าหมาย  

คิดเปนนร้อยละ 49.10 โดยมีความเข้าใจมากท่ีสุด ร้อยละ 4.46 เข้าใจมาก ร้อยละ 44.64 

และมคี่าเฉลี่ยภาพรวม 3.52 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .61 
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1.5 ผู้เข้ารว่มโครงการฯ 

สามารถประเมนิผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ประเมนิคุณภาพภายใน ได้

ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(เป้าหมาย ระดับมากถึงมาก

ท่ีสุด ต้ังแตร่้อยละ 80 ขึน้ไป) 

คณะวิชา : ไม่บรรลุเป้าหมาย  

คิดเปนนรอ้ยละ 61.63 โดยมคีวามเข้าใจมากท่ีสุด ร้อยละ 10.06 เข้าใจมาก ร้อยละ 51.57 

และมคี่าเฉลี่ยภาพรวม 3.67 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .73 

 

หน่วยงานสนับสนุน : ไม่บรรลุเป้าหมาย  

คิดเปนนรอ้ยละ 50.00 โดยมีความเข้าใจมากท่ีสุด ร้อยละ 3.57 เข้าใจมาก ร้อยละ 46.43 

และมคี่าเฉลี่ยภาพรวม 3.51 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน .63 

 

 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

การด าเนินโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 

2555 ได้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้ารว่มโครงการฯ โดยแบ่งข้อค าถามออกเปนน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน

คุณภาพการให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส าหรับเปนนข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินประสทิธภิาพการด าเนินงานในภาพรวมท้ังกลุ่มคณะ

วิชา และกลุ่มสถาบัน ส านัก มีค่าเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .51 รายละเอียดแสดงได้

ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 12   ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ความพึงพอใจต่อประสิทธภิาพการด าเนินงานในภาพรวม (เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึน้ไป) 
 

ภาพรวม : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย  3.96 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 

คณะวิชา : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 

สถาบัน ส านัก : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึน้ไป) 
 

ภาพรวม : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 

คณะวิชา : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 

สถาบัน ส านัก : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 3.86 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 

 

x  x  x  x  x  x  x  x  
4.00 3.82 3.87 3.91 4.11 3.96 3.97 3.76 

SD. SD. SD. SD. SD. SD. SD. SD. 

0.70 0.61 0.83 0.62 0.65 0.51 0.68 0.67 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ (เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึน้ไป) 
 

ภาพรวม : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 

คณะวิชา : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 3.89 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 

สถาบัน ส านัก : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 

 
x  x  x  x  x  x  

3.80 3.67 3.87 3.71 4.01 3.92 

SD. SD. SD. SD. SD. SD. 

0.77 0.68 0.75 0.74 0.81 0.69 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึน้ไป) 
 

ภาพรวม : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 

คณะวิชา : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 

สถาบัน ส านัก : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 

 
x  x  x  x  x  x  

4.04 3.79 4.20 4.04 4.18 3.98 

SD. SD. SD. SD. SD. SD. 

0.70 0.62 0.65 0.54 0.67 0.58 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (เป้าหมาย : ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึน้ไป) 
 

ภาพรวม : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 

คณะวิชา : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 

สถาบัน ส านัก : บรรลุเป้าหมาย มคี่าเฉลี่ย 3.98 อยู่ในระดับมาก สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 

 
x  x  x  x  x  x  

4.13 3.96 4.03 3.97 4.08 4.01 

SD. SD. SD. SD. SD. SD. 

0.76 0.65 0.69 0.58 0.69 0.56 
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การให้ข้อมูลโครงการ การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี การอ านวยความสะดวก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อาหารและเคร่ืองดื่ม สถานที่จัดโครงการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ร้อยละ 

ร้อยละ 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ 

วิทยาเขตบางเขน 

1. ควรจัดก่อนงานเกษตรแฟร์ 

2. ช่วงท้ายเร่งสรุปเร็วเกินไป บางเรื่องคนที่ไม่เคยท าดา้นนีจ้ะไม่เข้าใจ 

3. ควร upload ข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ ทีต่้องใช้ให้รวดเร็ว และเปนนปัจจุบัน ไม่ควรให้ใกล้เวลาประเมนิ เพราะ

ในระดับปฏิบัติตอ้งท างานรวบรวมข้อมูลแต่เนิ่นๆ 

4. เสียงจากระบบ Teleconference ของวิทยาเขตเบามาก ควรปรับปรุง โดยน่าจะมไีมโครโฟนขยายเสยีงทีวใีน

การถามตอบจากวทิยาเขตด้วย 

5. เก้าอีใ้นหอ้งประชุมธีระนัง่ล าบากมาก ไม่เหมาะสม 

6. ไมโครโฟนมีจ านวนน้อยไม่เพยีงพอ ท าให้บางช่วงไดย้ินไม่ชัดเจน ดังนัน้ ควรเพิ่มปรมิาณไมโครโฟน เพื่อ

ประสิทธิภาพในการถาม-ตอบ ค าถาม 

7. คณะสิ่งแวดล้อมเปนนคณะที่ตัง้ใหม ่(ตัง้เมื่อวนัที่ 30 ก.ค. 55) ตึกยงัไม่เสร็จ ดังนัน้ จงึคดิว่าการจัดท า SAR 

ตามรูปแบบที่ มก. ก าหนดนั้น ไมน่่าจะท าได้ เนือ่งจากขอ้มูลไมส่มบูรณ ์

8. ควรเพิ่มจุดบรกิารน้ ารอ้นระหว่างพักรับประทานอาหารวา่ง 

9. ถา้จะมีการเลื่อนตรวจประเมนิเปนนเดือนมิถุนายน นา่จะมีการจัดชี้แจงประมาณเดือน ม.ค. เพื่อจะได้มีเวลา

ในการหาขอ้มลู และปรับขอ้มลูได้ทนักอ่นตรวจประเมินระดบัภาควิชา 

10. การบรรยายไม่ควรอา่นเอกสารทุกบรรทัดในสไลด ์ควรเอาเวลามาอธิบายมากกว่า เพราะถา้จะเปนนแบบนี ้

แค่แจกเอกสารให้อ่านเองก็ได ้

11. ควรมีการจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพที่สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกประธาน หรือกรรมการ

ตรวจเพิ่มเติมได้ เพราะมองตามภาพของคณะบางคณะมีแต่บุคลากร ไม่มีคณาจารย์เปนนกรรมการตรวจที่

คณะสามารถตั้งเปนนกรรมการตรวจคุณภาพภายในระดับคณะได้ 

12. เนื่องจากมีเนือ้หาในการช้ีแจงมาก ดงันัน้ควรจัดทั้งวัน เพื่อเปิดโอกาสให้ซักถาม และน าปญัหาที่ผา่นมา มา

แลกเปลี่ยนกัน ไม่ใช่ตั้งหนา้ตัง้ตาอา่นสไลด์อย่างเดยีว 

13. ในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมครัง้แรก ฟังไม่ค่อยทัน และไม่คอ่ยเข้าใจ 

 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

1. ให้เวลาสอบถามนอ้ยมาก วิทยาเขตก าแพงแสน แทบจะไม่ได้มโีอกาสได้ถาม 

2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการอบรมทุก ๆ เดือน เพราะส่วนใหญ่ การอบรมจะจัดที่วิทยาเขตบางเขน 

และวิทยาเขตอื่น ๆ เข้าใจไม่ตรงกัน ท าให้มปีัญหาในอนาคต เรื่องการเก็บข้อมูลมีปัญหาบ่อยครั้ง 

เพราะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ควรท างานเปนนทีมมากกว่านี้ 
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วิทยาเขตศรีราชา 

1. บางตัวบ่งช้ียังไม่มขี้อสรุปความเข้าใจที่ชัดเจน 

2. ควรหาข้อแก้ไขในเรื่องความเข้าใจของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ คณะกรรมการในแต่ละท่าน

เกณฑก์ารตรวจประเมนิเข้าใจไม่ตรงกัน 

3. ตัวบ่งชีบ้่งตัวในการคิดคะแนนและการท ารายงาน เปนนการใส่คะแนนและข้อมูล โดยแก้ปัญหาที่ปลาย

เหตุ อยากใหส้ านักงานประกันคุณภาพ และผูบ้ริหารผลักดันแก้ไขตัวบ่งชีท้ี่มปีัญหา ให้ถูกต้องตาม

ความเปนนจริง เพื่อการสร้างระบบการประกันคุณภาพที่ยั่งยืน ข้อมูลเหมอืนกันทั้งระบบใน

มหาวิทยาลัย ขอ้มูลที่ใหไ้ปขอให้น าไปใช้ดว้ย 

4. ฟัง Teleconference ที่วทิยาเขต เสียงของวิทยากรและผู้ถาม ค าถามบางครัง้ฟังไม่ชัด / บางครัง้ไม่ได้

ยินเลย โดยเฉพาะผูถ้ามที่ถามอะไรวิทยากรฟังไม่รูเ้รื่องเลย 

5. ระบบเครื่องเสียงไม่คอ่ยดี (วิทยาเขตบางเขนในห้องประชุม) โดยเฉพาะผูซ้ักถามข้อสงสัย ฟังไม่เปนนค า 

ไม่ทราบว่าถามอะไร จงึตอ้งการใหท้วนค าถามอีกครั้ง 

6. ฟังเสียงอ.นงลักษณ์ชัดเจนที่สุด แต่เวลาคนอื่นพูดต้องพยายามฟังเพราะเสียงไม่ค่อยชัดเจน 

7. ผูส้อบถามขอ้สงสัยควรพูดใกล้ไมโครโฟน 

8. ขอน้ าดื่มเปนนขนาด 700 มล. (ขอบคุณส าหรับการเตรียมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน) 

9. เนือ้หาจ านวนมาก เวลา 3 ชม. น้อยเกินไป 

10. จัดแยกอธิบายเปนนรายองค์ประกอบอีกทีอย่างละเอียด จะได้ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

องค์ประกอบฟังโดยเฉพาะ (ไม่เสียเวลารอคอย) ฟังตัวที่ไม่ได้รับผดิชอบ 

 
การสรุปรายจ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

ค่าใช้จ่ายจากเงนิรายไดส้่วนกลางส านักงานประกันคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ยอดเงินทีไ่ด้รับอนุมัต ิ(ศธ 0513.10118/076 วันที่ 22 มกราคม 2556)        50,000.00  

ยอดเงินสดทีเ่บิก (สัญญายมืเงินเลขที่ 22/56 ยมืเมื่อ 29 มกราคม 2556)        28,000.00  

ค่าใช้จ่ายเงนิสด         23,051.00  

ค่าใช้จ่ายเงนิโอน         18,950.00  

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด        42,001.00  

คงเหลือเงินสด          4,949.00  

คงเหลือทั้งหมด          7,999.00  
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รายการ ยอดที่ขออนุมัติ  ยอดที่จ่ายจริง  หมายเหตุ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รวม  50,000.00    42,001.00      

1 ค่าเอกสาร   16,800.00    13,333.00  เงินสด 

เงินสด 

 

เงินสด 

1) บิลเงินสด ส.เซ็นเตอร ์เลขท่ี 11669 ราคา 

11,253 บาท 

2) บิลเงินสด แอสไซน์คอมพิวเตอร ์(ก าแพงแสน) 

ราคา 960 บาท 

3) บิลเงินสด MR.T COPY (สกลนคร) ราคา 1,120 

บาท 

2 ค่าวัสดุ (ปรับยอดอนุมัติ

เปนน 1,860 บาท) 

   9,600.00        528.00  เงินสด ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 56453 ราคา 528 บาท 

3 ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม     8,400.00      8,750.00  เงินโอน 1) ใบแจ้งหน้ีสหโภชน์ ราคา 8,750 บาท 

  (ปรับยอดอนุมัติเปนน 

14,025 บาท) 

      5,275.00  เงินสด 

เงินสด 

เงินสด 

2) ใบส าคัญรับเงิน (ก าแพงแสน) ราคา 3,000 บาท 

3) ใบส าคัญรับเงิน (ศรีราชา) ราคา 1,375 บาท 

4) ใบส าคัญรับเงิน (สกลนคร) 900 บาท 

4 ค่าอาหารกลางวัน   12,000.00    10,200.00  เงินโอน 1) ใบแจ้งหน้ีสหโภชน์ ราคา 10,200 บาท 

  (ปรับยอดอนุมัติเปนน  

14,115 บาท) 

            

3,915.00  

เงินสด 

เงินสด 

เงินสด 

2) ใบส าคัญรับเงิน (กพส.) ราคา 2,365 บาท 

3) ใบส าคัญรับเงิน (ศรีราชา) ราคา 1,250 บาท 

4) ใบส าคัญรับเงิน (สกลนคร) 300 บาท 

5 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ     3,200.00   -  - - 

การสะท้อนผลการด าเนินงาน 

 
นอกจากการประเมินผลโครงการฯ จากผลการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารว่มโครงการฯ แล้ว งานพัฒนา

และฝึกอบรมในฐานะผู้จัดได้สะท้อนผลการด าเนินงานของผู้จัดเอง เพื่อเปนนข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

 

 ด้านรูปแบบการด าเนินงาน : ได้ปรับลดระยะเวลาการบรรยาย/ชี้แจง เพื่อเพิ่มเวลาให้กับช่วง

ซักถามมากขึ้น โดยตัดการชี้แจงรายตัวบ่งชี้แต่เน้นที่ตัวบ่งชี้ที่ยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน รวมทั้งเพิ่มการชี้แจง

เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายตัวบ่งชี้ ซึ่งมีทั้งข้อมูลจากคณะ และอ้างอิงข้อมูลจากส่วนกลางมหาวิทยาลัย  

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้จัดมักพบปัญหาว่าเมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับบริการยังคงมีค าถามเกี่ยวกับการรวบรวม

ข้อมูลตามตัวบ่งชี้สอบถามกลับเข้ามาที่ส านักงานประกันคุณภาพอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะช่วงเวลาใกล้การประเมิน

คุณภาพภายใน ทั้งๆ ที่กิจกรรมที่ด าเนินการได้รับการตอบสนองที่ดีจากหน่วยงานภายใน มก. เปนนอย่างดีทุกปี โดยมี

ผู้เข้าร่วมโครงการเกินกวา่เปา้หมายที่ก าหนดไว้ทุกปี ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะสรา้งความเข้าใจในแนวทางการประเมินฯ 

กับหน่วยงานต่างๆ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้ผูเ้ข้ารว่มโครงการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การเขียน

รายงานผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่ต้องรวบรวมรายตัวบ่งชี้ เพื่อท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ

ตัวบ่งชี้การประเมินอย่างละเอียด ทั้งนี้ จะต้องมีการขยายเวลาในการจัดกจิกรรมจาก ½ วัน เปนน 1 วัน  

 

  



รายงานผลการประเมินโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
19 

 

 

 

 

 
ค าถาม - ค าตอบ ตัวบ่งชี้คณะวิชา 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคแ์ละแผนด าเนนิงาน 
 

1. ใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีเปนนแผนกลยุทธ์ได้หรอืไม่ 

ตอบ ไม่ได้ แต่การจดัท าแผนต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ซึง่แผนกลยุทธ์เปนนแผนระยะยาว 5 – 10 ปี 

โดยจะไม่ระบุรายละเอยีดของโครงการ หรือกจิกรรม 

 

2. ถา้กจิกรรมตามเกณฑม์าตรฐาน ขอ้ที่ 1-4 ไมไ่ด้เกดิขึน้ในรอบปีงบประมาณ 2555 แต่เปนนกจิกรรมในการ

จัดท าแผน ปี 2556  ซึง่เกิดในรอบระยะเวลาปีการศึกษา 2555 จะถอืวา่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานเหลา่นัน้ 

หรือไม ่

ตอบ ไม่ผา่น เพราะองคป์ระกอบที่ 1 ใช้กรอบเวลาเปนนปีงบประมาณ 

         

3. การถา่ยทอดแผนกลยุทธ์ ตามเกณฑม์าตรฐาน ขอ้ที่ 2 โดยมีการชี้แจงท าความเขา้ใจกบัผู้บริหารหน่วยงาน

ภายใน แต่ไมไ่ดม้อบหมายใหห้น่วยงานภายในรับผดิชอบคา่เปา้หมายที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ ์จะถอืวา่

ผ่านเกณฑข์้อ 2 ได้หรือไม ่

ตอบ ได ้

องค์ประกอบที่ 2 การผลติบัณฑิต 

1. จากตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ตามภาคผนวกที่  1 ข้อ 6มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

1.1 การทวนสอบมีวธิีการปฏิบัติอย่างไร และหลักฐานคอือะไร 

ตอบ วิธีการทวนสอบมีหลายวิธ ีโดยน าขอ้ก าหนดที่ก าหนดไว้ใน หลักสูตร (มคอ. 2 หมวดที ่5 ข้อ 2.1) 

มาดูประกอบการก าหนดหรอืเขียนไว ้ใน มคอ 3 (หมวดที่ 7 ข้อที่ 4) เช่น 

1) มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้องนสิิต (คะแนน/เกรด) โดย

ตรวจสอบจาก ข้อสอบ รายงาน โครงการ วิธีการให้คะแนนสอบ และ การให้คะแนนพฤติกรรม

ของนสิิต เปนนต้น 
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2) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนสิิตโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอาจารย์อืน่หรือผู้ทรงคณุวุฒิต้องมีความรู้ในรายวิชานั้นๆ 

จากนั้นน าผลการด าเนินงานมาเขียนรายงานผล ใน มคอ 5 (หมวดที ่3 ข้อที่ 7) ว่าเปนนอยา่งไร  

3) หลักฐาน คอื มคอ 3 (หมวดที่ 7 ข้อที่ 4 ) และ มคอ 5 (หมวดที่ 3 ข้อที่ 7) และรายงานการ

ประชุมการทวนสอบ เปนนตน้ หากต้องการรายละเอยีด ให้เข้าใน web เอกสารประกอบการ

อบรมของกองบรกิารการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร(ต่อเนื่อง) เรื่อง การจัดท ารายงาน

ผลการด าเนนิการของหลักสตูร รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดย รศ.ดร.นาตยา   ปิลนัธนานนท ์

1.2 ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน หมายถึง รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน (รวมรายวิชาที่บริการคณะอื่น

ด้วย) หรือเฉพาะรายวิชาในหลักสูตร 

ตอบ รายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ในหลักสตูร (วิชาที่อยูใ่น มคอ 2 ) 

 

2. จากตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ข้อ 10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถา้มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ต่อปี 

ค าถาม  บุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน หมายถงึ บคุลากรต าแหนง่ใดบ้าง 

ตอบ ทุกต าแหน่งทีส่นับสนนุการเรียนการสอน ยกเว้น แม่บ้าน ภารโรง 

 

3. จากตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/

บัณฑติใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5  

ค าถาม นิสิตปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี จะหมายถึงนิสิตช้ันปีที่ 4 แต่นิสิตปีสุดท้ายของระดับ

บัณฑติศึกษา จะหมายถงึนิสิตช้ันปีใด 

ตอบ ตั้งแต่ ป ี2 ขึน้ไป (ถา้หลักสตูร 2 ปี)  

 

4. จากตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา หากในรอบปีที่รับการประเมิน ยังไม่มีผลการ

ด าเนินงานในบางตัวบ่งชี้ เช่น ไม่มีอาจารย์ใหม่ ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไม่มีนิสิตปีสุดท้าย

หรือบัณฑิตใหม่ เปนนต้น  

ค าถาม จะถอืว่าผ่านการประเมินในตัวบ่งชี้นั้น หรือตัดตัวบ่งชี้นั้นออก ไม่ต้องน ามาประเมิน 

ตอบ ขึน้อยู่กับการก าหนดของหลักสูตรใน มคอ 2 (ข้อ 8 และ ขอ้ 10 เขยีนไว้ “ถา้ม”ี เมื่อไม่ม ีตัดตัวบ่งชี้

นั้นออก) 
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5. ตามเกณฑม์าตรฐานข้อที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบุว่าหลักสูตรที่ยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาให้ประเมิน

ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1 ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้ยึดตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  

ค าถาม  หลักสูตรที่ท า มคอ.2 หลังจากที่ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการ

เห็นชอบจาก สกอ. จะถือว่าเปนนหลักสูตรที่ต้องด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หรือด าเนินการตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 (ต้องประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดใน

ภาคผนวกที่1 หรือไม่) 

ตอบ ถอืว่าเปนนหลักสูตรที่ตอ้งด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (เมื่อได้รับ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลยั) และประเมินตามตัวบ่งชี้ที่หลกัสูตร (มคอ 2) ก าหนด  

 

6.  ตามเกณฑม์าตรฐานข้อที่ 1 และ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ไม่ได้หมายความว่าให้ท าทุกปีใช่หรือไม่ ควรพิจารณาว่ามี

การด าเนินการตามรอบ ระยะเวลา 5 ปี หรอืเปล่า  

 ค าถาม ถา้ในปีที่รับการประเมิน ยังไม่ถึงรอบปรับปรุงหลักสูตรจงึไม่มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ จะถือว่า

ผ่าน เกณฑ ์ทั้ง 2 ข้อได้หรอืไม่ (แต่ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งคล้ายกันนั้น ต้องด าเนินการทุกปอียู่แล้ว)   

ตอบ น าผลการส ารวจฯ รอบเดิม (ที่มีการปรับปรุงหลักสตูร) มารายงานผลการด าเนนิการ ทั้ง 2 ขอ้  

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 การก าหนดประเด็นความรู ้

อย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

ค าถาม ถา้ก าหนดประเด็นความรู้เก่ียวกับตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ จะถอืว่าครอบคลุมพันธกิจ

ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยหรอืไม่ 

ตอบ ต้องเปนนประเด็นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ตามเกณฑม์าตรฐานข้อที่ 2 ก าหนดว่ามีการวเิคราะห์และระบุความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 

ค าถาม  วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน แต่น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง น้อยกว่า 3 

ด้าน ก็ได้ใชห่รือไม่ 

ตอบ ในตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ระบุว่า ต้องมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวเิคราะห์ในข้อ 2 (ซึ่งมีอย่างน้อย 3 ด้าน) เพื่อน ามา

จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงในข้อ 4 ดังนั้น ควรมีอย่างน้อย 3 ด้าน 
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3. ในกรณีที่ไม่มีนิสิตบัณฑิตศึกษาส าเร็จการศึกษา แต่มีผลงานตีพิมพ์ของนิสิตปริญญาโท และนิสิตปริญญา

เอก จะได้คะแนนหรือไม่ 

ตอบ มีตัวตั้ง แต่ไม่มีตัวหาร ก็มีคะแนนเปนนศูนย์ ในปีนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตัวบ่งชี้ สมศ. ขอให้สะสม

ไว้เพื่อคิดเปนนผลการด าเนินงานย้อนหลัง 

 

 

ค าถาม - ค าตอบ ตัวบ่งชี้สถาบัน ส านัก 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 (หน่วยงานที่มภีารกิจวจิัย) รอ้ยละของนักวจิยัที่ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนต่อ

นักวจิัยทั้งหมด (มก.) อยากทราบว่าการสนับสนุนการเรยีนการสอน ต้องนับเฉพาะที่ท าให้ภายใน

มหาวิทยาลยัเทา่นั้นหรอืไม่ รวมถึงการรับฝึกงานนสิิตเช่นกนั ตอ้งนับเฉพาะหน่วยงาน/คณะ ภายใน

มหาวิทยาลยัเทา่นั้น หรือไม่ ถา้เปนนรับนิสิตฝึกงานจากต่างมหาวิทยาลยัจะนับได้หรอืไม่ 

ตอบ ทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั รวมการรับนิสิตฝึกงาน      
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ภาคผนวกที่ 1 รายละเอียดโครงการ 
 

หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และ

หน่วยงานเทียบเท่า อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเปนนการติดตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และ

ประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย รวมถึงติดตาม

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา และ

รายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานเทียบเท่า 

ยังคงด าเนินการตามแนวทางการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2554 โดยคณะวิชาให้ประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้และเกณฑฯ์ ที่

ก าหนดไว้ในคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 

2555 ส่วนสถาบัน ส านัก ให้ประเมินฯ ตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปี

การศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 โดยก าหนดให้ประเมินฯ ทุกหน่วยงานแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2556 

 อย่างไรก็ตาม ทุกปีก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานประกันคุณภาพจะ

ด าเนินการชี้แจงแนวทางการประเมินฯ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ให้กับทุกหน่วยงานที่

รับการประเมินฯ  เพื่อให้เกดิความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการด าเนินงาน ซึ่งส่งผลให้การประเมินฯ มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพ จึงได้จัดโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปี

การศึกษา 2555 ขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 โดยแยกการด าเนินโครงการฯ เปนน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คณะวิชา 

ด าเนินการช่วงเช้า และกลุ่มที่ 2 สถาบัน ส านัก ด าเนินการช่วงบ่าย  

 

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

1. เพื่อชีแ้จงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานเทียบเท่า  

ปีการศึกษา 2555 

2. เพื่อท าความเข้าใจในตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และ

หน่วยงานเทยีบเทา่ ปกีารศึกษา 2555 ให้ถูกต้องตรงกัน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ระยะเวลา สถานที่ 

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมธีระ   สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

กลุ่มที่ 1 คณะวิชา  เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 กลุ่มที่ 2 สถาบัน ส านัก  เวลา 13.00 – 16.30 น. 

 

วิธดี าเนินงาน 

1. บรรยายชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงาน

เทยีบเทา่ ปีการศึกษา 2555 

2. อภิปราย แลกเปลี่ยน ประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการประเมินคุณภาพภายใน รวมถึงความชัดเจนใน

การประเมินฯ ตามตัวบ่งชี้และเกณฑฯ์ ปีการศึกษา 2555 

3. ถ่ายทอดสัญญาณการชี้แจงผ่านระบบ Teleconference ไปยังวิทยาเขตก าแพงแสน ศรีราชา และ 

เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร 

วิทยากร 

1. ผศ.นงลักษณ ์  งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

2. น.ส.วิไลรัตน์   วิริยะวิบูลย์กิจ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 

ก าหนดการ 

กลุ่มท่ี 1 คณะวิชา กิจกรรม กลุ่มท่ี 2 สถาบัน ส านัก 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 13.00 – 13.30 น. 

09.00 – 10.00 น. แนวทางการประเมนิคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 13.30 – 14.30 น. 

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารวา่ง 14.30 – 14.45 น. 

10.15 – 11.30 น. ตัวบ่งชี้และเกณฑป์ระเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 14.45 – 16.00 น. 

11.30 – 12.00 น. การจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 16.00 – 16.30 น. 

 

บุคคลเป้าหมาย 

 กลุ่มที่ 1 คณะวิชา จ านวน 120 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะวิชา ผู้บริหารภาควิชา คณาจารย์ และ

เจา้หน้าที่ผูร้วบรวมข้อมูลประกันคุณภาพ 

 กลุ่มที่ 2 สถาบัน ส านัก จ านวน 120 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบัน ส านัก ผู้บริหารหน่วยงานย่อย 

บุคลากร และเจา้หน้าที่ผูร้วบรวมข้อมูลประกันคุณภาพ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานเทียบเท่า ที่รับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ปีการศึกษา 2555 สามารถด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางที่ก าหนดได้ 

2. ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานเทียบเท่า ที่รับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ปีการศึกษา 2555 สามารถประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ได้

ถูกต้องตรงตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

 

การประเมินผลโครงการ/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

1. มีผู้แทนคณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานเทยีบเทา่ ทีร่ับการประเมิน

คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 เข้ารว่มโครงการฯ 

52 หน่วยงาน 

(28 คณะ 8 สถาบัน และ 16 ส านัก) 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเขา้ใจแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  

ปีการศึกษา 2555 

ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความเขา้ใจตัวบ่งชี้และเกณฑป์ระเมินคุณภาพภายใน 

ปีการศึกษา 2555 

ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม

แนวทางที่ก าหนดได ้

ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถประเมินผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพภายใน ได้ถูกต้องตรงตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

 

งบประมาณ 

 ใช้เงินรายได้ส่วนกลางส านักงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เปนนค่าใช้จา่ย ดังนี้ 

1. คา่เอกสาร (70 บาท x 240 คน)   16,800.00 บาท 

2. คา่วัสดุ (40 บาท x 240 คน)         9,600.00 บาท 

3. คา่อาหารวา่งและเครื่องดื่ม (35 บาท x 240 คน)   8,400.00 บาท 

4. คา่อาหารกลางวัน (100 บาท x 120 คน)  12,000.00 บาท 

5. คา่ใช้จา่ยอื่นๆ        3,200.00 บาท 

รวมท้ังหมด     50,000.00 บาท 

              (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 หมายเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยคา่ใชจ้่ายทุกรายการ 
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ภาคผนวกที่ 2 รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ คณะวิชา  จ านวน 216 คน 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหนง่ 

วทิยาเขตบางเขน 

คณะเกษตร   จ านวน 7 คน 

1 ผศ.ทิพวรรณ ดวงปัญญา อาจารย ์

2 ดร.รัชฎาวรรณ เงินกล่ัน อาจารย ์

3 รศ.ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ อาจารย ์

4 ดร.รติยา ธุวพาณชิยานันท ์ อาจารย ์

5 ดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน ์ อาจารย ์

6 นางสาวฤทัย สืบสุทธิ ์ นักวิชาการเงินและบัญช ี

7 นางสาวณัฎฐณิ ี ทะนะแสง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะประมง   จ านวน 9 คน 

8 นางสาวศิรสุิดา จ านงทรง อาจารย ์

9 นางภัสสรา รัตนพศิิฏฐ ์ อาจารย ์

10 นางสุภาณี แจม่ข า ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 

11 นายก าจัด รื่นเริงด ี นักวิชาการประมง 

12 นายประคุณ ศาลิกร นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

13 นางพวงพิศ ปะกนิ าหัง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

14 นางอารีย ์ ต้ังวงศ์ววิัฒนา เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

15 นางสาวจ านงค์ รักช้าง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

16 นางจินตนา สมศรี เจา้หน้าที่บริหาร 

คณะวนศาสตร ์   จ านวน 1 คน 

17 ผศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง อาจารย ์

คณะวิทยาศาสตร ์  จ านวน 22 คน 

18 รศ.พณิทิพย ์ กรรณสูตร อาจารย ์

19 รศ.ดร.สรัญญา วัชโรทยั อาจารย ์

20 รศ.ดร.สมศักด์ิ อภิสิทธวิาณชิ อาจารย ์

21 ผศ.ดร.วันวิสา สุดประเสริฐ อาจารย ์

22 ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล อาจารย ์

23 ผศ.ดร.กันทิมาณ ี ประเดิมวงศ ์ อาจารย ์

24 นายไพบูลย ์ เรอืงพัฒนพงศ ์ อาจารย ์

25 ดร.ณัฎฐา เสนีวาส อาจารย ์

26 นายนพพล เลิศวฒันาสกุล อาจารย ์

27 ดร.อิงอร กมิกง อาจารย ์



รายงานผลการประเมินโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
30 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหนง่ 

28 นายสุริยา ณ หนองคาย อาจารย ์

29 ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี อาจารย ์

30 ดร.มีนา ปทุมสูตร อาจารย ์

31 นายศักด์ิชัย ชมโคกกรวด นักวิทยาศาสตร์ 

32 นางสาวอุษาวด ี แซ่หลี นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

33 นางสาววิรญิญา ตนพยอม นักวิชาการสถติิ 

34 นางสาววราพรรณ คล้ายสีแก้ว เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

35 นางสาวประชุมพร จนุบุษย ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

36 นางสาวเบญญาภา พึ่งโพธิ ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

37 นางฐานุตรา รัฐธีร ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

38 นางนงเยาว ์ หอมสวาท เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

39 นางมานะ จันทรท่าจนี เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์   จ านวน 5 คน 

40 รศ.ดร.ธัญญะ เกยีรติวัฒน์ คณบดี 

41 ดร.พรีะพงศ ์ ตริยเจรญิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกันคณุภาพ 

42 นางสาวพัทธนันท ์ แนขุนทด นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

43 นางสาวรัชภร พานิชเฮง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

44 นางสาวเจนจริา จติจง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะศึกษาศาสตร ์  จ านวน 17 คน 

45 นางปรียา บุญญสิร ิ อาจารย ์

46 ผศ.จติรา วนชิานันท์ อาจารย ์

47 ดร.ปิยะนันท ์ หริัณยช์โลทร อาจารย ์

48 นางอุดมลักษม ์ กูลศรีโรจน์ อาจารย ์

49 นายภูเบศร ์ นภัทรพทิยาธร อาจารย ์

50 ผศ.ดรสุดารัตน์ สารสว่าง อาจารย ์

51 ผศ.ชาติชาย อมิตรพา่ย อาจารย ์

52 นางสาวนันท์นภัส เกตน์โกศัลย ์ อาจารย ์

53 ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ อาจารย ์

54 ผศ.ดร.นฤมล ศราธพันธุ ์ อาจารย ์

55 ผศ.ดร.จนิตนา กาญจนวิสุทธิ ์ อาจารย ์

56 นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน์ นักวิชาการศึกษา 

57 นางสาวสุพรรณ ี ทองด ี เจา้หน้าที่วิเคราะหน์โยบายและแผน 

58 นายสัมฤทธิ ์ สมใจ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

59 นางสาวพัทธนันท ์ แม้นเมฆ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

60 นางสาวเกศวรีย ์ ดีดพณิ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

61 นางสาวพาขวัญ พุม่สาหรา่ย นักวิชาการศึกษา 
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คณะเศรษฐศาสตร ์  จ านวน 6 คน 

62 นางกนกอร สีมานนท์ อาจารย ์

63 นางสาวธิดารัตน์ คุม้กจิ อาจารย ์

64 ดร.ศักด์ิสิทธิ ์ บุศยพลากร อาจารย ์

65 นางสาวประภาศร ี ฮะวังจ ู นักวิชาการศึกษา 

66 นางสาวณัฐธิภา เค็งสม เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

67 นางสาววราภรณ ์ ก.ศรีสุวรรณ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะสงัคมศาสตร ์   จ านวน 11 คน 

68 ดร.ชมชิด พรหมสิน อาจารย ์

69 นางสาวสุจติรา เจรญิหริัญยิ่งยศ อาจารย ์

70 นางสาวสรียา กาฬสินธุ์ อาจารย ์

71 นางสาวพรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ อาจารย ์

72 รศ.สิรกิร กาญจนสุนทร อาจารย ์

73 นายภควุฒ ิ ทวยีศ อาจารย ์

74 นางสาวอริสา เหรยีญบุญยงค ์ อาจารย ์

75 นางปัญจวรรณ มณีโทน นักวิชาการศึกษา 

76 นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร ์ นักวิชาการศึกษา 

77 นางสาวฐิติพร ศรีนัครนิทร ์ นักวิชาการศึกษา 

78  นางสาวรองใจ ก าเหนิดผล นักวิชาการศึกษา 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์   จ านวน 2 คน 

79 นางสาวอรพนิ ใจยา นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

80 นายจักรกฤษณ ์ ช านาญกจิ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   จ านวน 1 คน 

81 นางดลฤดี ฉายศิร ิ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกันคณุภาพ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร    จ านวน 17 คน 

82 ดร.ประกติ สุขใย อาจารย ์

83 ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช อาจารย ์

84 รศ.ดร.วราภรณ ์ บุญทรัพย์ทิพย ์ อาจารย ์

85 รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ ์ รองคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

86 นางสาววัชร ี อรณุกจิสกุล ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 

87 นางสาวนาร ี พมิพส์อน นักวิชาการเงินและบัญช ี

88 นางสาวอนงทิพย ์ แสงเจริญ นักวิชาการเงินและบัญช ี

89 นางร าพวน ม่วงสีตอง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

90 นางสาวกฤติกา สาโร เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

91 นางสาวกนกพร เทยีมปาน เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

92 นางสุกัลยา  มาเจรญิ  พนักงานพมิพ ์
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93  นายธีรุตม์ ฤทธิสนธิ ์  ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 

94 นางสาวนุจรี นากา เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

95 นางสาวคณิศร แป้นจตุรัส เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

96 นางฤทัยวรรณ สิทธิวรกร เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

97 นางสาวจิตติมา ปุ่นแกว้ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

98 นางสาวนงนุช บุญบุตร เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะมนุษยศาสตร ์   จ านวน 3 คน 

99 รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเ่ย็น อาจารย ์

100 นางสาวสลักจติร ทววีิโรตม์กิตติ นักวิชาการศึกษา 

101 นางสาวฐิติรัตน์ สุพลธวณชิย ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  จ านวน 5 คน 

102 นางสาวพุดตาน จันทรางกูร อาจารย ์

103 นางสาวกัญญาภา อร่ามรักษ ์ อาจารย ์

104 ดร.นวลวรรณ ทวยเจรญิ อาจารย ์

105 นางสาวพุทธภรณ ์ มะละค า นักวิชาการศึกษา 

106 นางสาวสุดารัตน์ แกว้ดวงเล็ก เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะบรหิารธุรกจิ    จ านวน 29 คน 

107 รศ.ดร.ศศวิิมล มีอ าพล อาจารย ์

108 ดร.สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์ อาจารย ์

109 ผศ.วิมล รอดเพ็ชร อาจารย ์

110 ดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวฒัน ์ อาจารย ์

111 นางปัทมา ชินธะวรรณ หัวหน้าฝ่ายบัญชแีละการเงิน 

112 นางอ าไพ รุ่งเรอืงภญิโญสุข ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 

113 นางสาวอารีย ์ สีแสงมุข นักวิชาการโสตทศันศึกษา 

114 นางศิรวิรรณ ภัทรประภานันท ์ นักวิชาการศึกษา 

115 นายฉัตรชัย พว่งพลับ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

116 นางสาวรังสิมาภรณ ์ หนูน้อย นักวิจัย 

117 นางสาวกรรณิกา มิตรปล้อง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

118 นางสุรัตน์ น่วมส าลี เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

119 นางอรรถวรรณ เภกะนันทน์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

120 นางสาวสุวร ี พว่งพลับ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

121 นางสาววาสนา ทองคง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

122 นายฐติิศักดิ์ แซ่เตีย เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

123 นางสาวพรทิพา จังภูเขียว เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

124 นางสาววิรัญชนา วาหะรักษ ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

125 นางสาววัชร ี ทองคง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 
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126 นางสาวยุพนิ ปัญญาสูง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

127 นางสาวศศิกาญจน์ ฉกามานันท์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

128 นางสาวสุวนยี ์ ณ นคร เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

129 นางสาวภัทริยา  ไชยชนะ  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

130 นางสาวจีรนันท์ เกดิผาสุข  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

131 นางปราณ ี สีผอ่งใส  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

132 นางสาวพรรทิมา ติยะบุตร  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

133 นางสาวปุญชญา แพดิษฐ ์  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

134 นางสาวณัฐฑรณ ์ เอืย่มทว้ม  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

135 นางจันทรานนท์ ทรงคณุกณิฏฐ ์  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คณะสิง่แวดล้อม    จ านวน 5 คน 

136  รศ.ดร. ตุลวิทย ์ สถาปนจารุ  อาจารย ์

137  ดร. ปิยาภรณ ์ สมสมัคร  อาจารย ์

138 นางสาวทัศนีย ์ บุญประคอง  อาจารย ์

139 นางนันทา ตะวันเย็น หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

140 นางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม นักวิชาการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลัย   จ านวน 2 คน 

141 นายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรอืง อาจารย ์

142 นางสาวภัทรวดี กอบกจิชัยสงค ์ นักวิชาการศึกษา 

ส านักงานประกันคุณภาพ   จ านวน 2 คน 

143 นางกัลยาณ ี รัตนวราหะ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

144 นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

วทิยาเขตก าแพงแสน 

คณะเกษตร ก าแพงแสน   จ านวน 8 คน 

145 ผศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรยีญวรากร รองคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

146 รศ.ศศิยา ศิรพิานิช อาจารย ์

147 ผศ.ดร.อรประพันธ ์ ส่งเสริม อาจารย ์

148 ผศ.ดร.บุบผา คงสมัย อาจารย ์

149 ดร.ณัฐชนา พวงทอง อาจารย ์

150 ผศ.ดร.อรณุศริ ิ ก าลัง อาจารย ์

151 นางสาวเสาวลักษณ ์ สีเฟือง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

152 นางสาวสารภี ต้ังเจรญิ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ก าแพงแสน    จ านวน 4 คน 

153 ดร.วงศผ์กา วงศ์รัตน์ อาจารย ์

154 ดร.นิภาวรรณ เฉลียวฉลาด อาจารย ์

155 นางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร อาจารย ์
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156 นางสาวศรีวด ี ปิ่นทอง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    จ านวน 2 คน 

157 นางสาวเรวด ี ภูอุดม นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

158 นางสาวปิยมาศ เซี่ยงฉิน บุคลากร 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร ์   จ านวน 11 คน 

159 รศ.จติราภรณ ์ ธวัชพันธุ ์ รองคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ 

160 รศ.ดร.จงรักษ ์ แกว้ประสิทธิ ์ รองคณบดีฝา่ยวางแผนและพัฒนา 

161 รศ.อัจฉริยา ปราบอริพ่าย อาจารย ์

162 นางสาวชุติมา นุตยะสกุล อาจารย ์

163 นางสาวณภัทร ส าราญราษฎร์ อาจารย ์

164 รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ อาจารย ์

165 นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศกัด์ิ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

166 นางสุวรรณ ี ศรีนวล นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

167 นางสาวจิราพร สามสีเนยีม นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

168 นางสาวศุภวรรณ เลาหสุขไพศาล เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

169 นายภูริพงษ ์ น่ิมโอ ๋ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร ์   จ านวน 10 คน 

170 รศ.บรรจบ ภิรมย์ค า คณบดี 

171 รศ.อธเิกยีรติ ทองเพิ่ม รองคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ 

172 ผศ.วีรฉัตร สุปันโญ อาจารย ์

173 ผศ.อรวรรณ ์ ทองเพิ่ม อาจารย ์

174 นางจิราภรณ ์ กาแกว้ อาจารย ์

175 รศ.สบสันต์ิ มหานิยม อาจารย ์

176 นายสมเกยีรติ ศรีอนันตคม หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

177 นางสาวทองวาท ราชชาร ี นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

178 นางสาวชลทิชา ปั้นศรีนวล เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

179 นางสาววาสิฏฐี เทยีมเท่าเกดิ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์   จ านวน 1 คน 

180 นางดวงกมล เลิศวชัระสารกุล เจา้หน้าที่บริหางานทัว่ไป 

ศูนย์เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร    จ านวน 2 คน 

181 นางสาวพรรณทิพย ์ กาญจนอุดมการ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

182 นางสาวสมใจ จันทร์เพ็ญ เจา้หน้าที่ธุรการ 

ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน   จ านวน 6 คน 

183 นางสรรคว์รา โมกขะสมิต ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 

184 นางสุนทรี กล่ินบุปผา พนักงานพมิพ ์

185 นางสาวกชพร ว่องไววฒุ ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
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186 นายสุธี ชาวนาฟาง ช่างเครือ่งคอมพวิเตอร ์

187 นางธนาภรณ์ สระทองมา นักวิชาการศึกษา 

188 นางสาวพิชาภรณ ์ เพง่พศิ นักวิชาการศึกษา 

วทิยาเขตศรรีาชา 

คณะวิทยาการจดัการ     จ านวน 2 คน 

189 นางสาวรัชรินทร ์ แสงอรณุ อาจารย ์

190 นางสาวมัณฑนา ขวัญเนตร นักวิชาการศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรรีาชา    จ านวน 9 คน 

191 ผศ.ดร.สถาพร  เชือ้เพ็ง ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ 

192 ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการและกจิการนิสิต 

193 ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ด า อาจารย ์

194 ดร.สืบสกุล คุรุรัตน์ อาจารย ์

195 นายณัฐวรี ์ ศรีสัตยกุล อาจารย ์

196 นางยุพนิ เสมอวงศ ์ นักวิชาการศึกษา 

197 นางจิรดาวัลย ์ จรุงธรรมโชต ิ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

198 นางสาวจตุพร เหรยีญเจริญ บุคลากร 

199 นางสาวปิยวรรณ คล้ายคลึง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา     จ านวน 3 คน 

200 ผศ.ดร.สุชัย ตนัยอัชฌาวฒุ คณบดี 

201 นางสาวแพรวพรรณ รวงผึง้ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

202 นางสาวชลดา เฉลิมรูป นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา    จ านวน 2 คน 

203 นางสาวสุวรรณา โพธอิ่อน ผู้ช่วยคณบดี 

204 นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ ์ อาจารย ์

วทิยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ    จ านวน 2 คน 

205 ดร.ยอดชาย เตียเปิ้น อาจารย ์

206 นางสาวสายชล เต็มพรอ้ม เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

ส านักงานวทิยาเขตศรรีาชา   จ านวน 1 คน 

207 นางอนุตรา สุนทรส เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจ.สกลนคร 

คณะทรพัยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   จ านวน 2 คน 

208 นางสาวเสาวคนธ ์ ต่วนเทศ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยประกันคณุภาพ 

209 นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์     จ านวน 1 คน 

210 นางสาววนันยา ฤทธิสาร เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

    คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ    จ านวน 2 คน 
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211 นางฐิติวรรณ โภคานิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวางแผนและประกันคุณภาพ 

212 นางขนิษฐา โภคานิตย์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ส านักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร     จ านวน 4 คน 

213 ผศ.ดร.อภิชาต แจง้บ ารุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวชิาการและประกันคุณภาพ 

214 นางสาวฐาปนี เฮงสนันกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  

จ.สกลนคร 

215 นางอรณุศร ี นิภานันท์ นักวิชาการศึกษา 

216 นางสาวมโนรม มาลัยกรอง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 

 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ สถาบัน ส านัก  จ านวน 150 คน 
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วทิยาเขตบางเขน 

สถาบันวจิัยและพฒันาแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์    จ านวน 10 คน 

1 ดร.นุษรา สินบัวทอง นักวิทยาศาสตร์ 

2 นางสาวสุดา ภู่ระหงษ ์ นักวิชาการพัสดุ 

3 ดร.นงณพชร คุณากร นักวิจัย 

4 ดร.ศาลักษณ ์ พรรณศิร ิ นักวิจัย 

5 นายธนภูมิ มณีบุญ นักวิจัย 

6 นางศิรวิัลย ์ สร้อยกล่อม นักวิจัย 

7 นางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย นักวิจัย 

8 นางสาววราภรณ ์ ทับช ู เจา้หน้าที่วิจัย 

9 นางสาวจารุวรรณ วิชัยพรหม เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

10 นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

สถาบันคน้คว้าและพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร    จ านวน 7 คน 

11 นายพงศธร เชื่อฟงั นักเอกสารสนเทศ 

12 นางสาววราภรณ ์ ประเสริฐ นักวิจัย 

13 นายสุทธิศกัด์ิ ทองค าดี นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

14 นางสาวมณฑาทิพย ์ ลักษณะคร เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

15 นางสาวเกยีรติคุณ กัลยาณมิตร เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

16 นางจุฬาลักษณ ์ จารุนุช นักวิจัย 

17 นางสาวเกยีรติคุณ กัลยาณมิตร เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

สถาบันคน้คว้าและพฒันาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร    จ านวน 3 คน 

18 นางสาวปฐมา จาตกานนท์ นักวิจัย 

19 นายธนกิจ เฮยีงโฮม หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 

20 นางสุนทรา อุชุภาพ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
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สถาบันคน้คว้าและพฒันาระบบนิเวศเกษตร   จ านวน 3 คน 

21 นางรัตนา สุวรรณเลศิ พนักงานพมิพ ์

22 นางสาวกัญญารัตน์ หริัญรัตน์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

23 นางสาวเกตุกานต์ กอ่เกดิสกุล เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

สถาบันอนิทรีจนัทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพฒันาพืชศาสตร์   จ านวน 9 คน 

24 นายธีรชัย ใจตรงกลา้ นักวิชาการศึกษา 

25 นางอ านวยพร ประทุมโพธิ ์ นักวิชาการเงินและบัญช ี

26 นางสาวพินิจ กรนิท์ธัญญกจิ นักวิชาการเกษตร 

27 ดร.โชคชยั เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตร 

28 นางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร นักวิจัย 

29 นางพิทยาภรณ ์ สุภรพัฒน์ นักวิจัย 

30 นางสาวพิมพนิ์ภา เพ็งช่าง นักวิจัย 

31 นางวราภรณ ์ วงคพ์ลิา เจา้หน้าที่วิจัย(ผู้ชว่ยนักวิจัย) 

32 นายบัณฑิต ชมไชย นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ส านักพพิิธภณัฑ์และวฒันธรรมการเกษตร   จ านวน 1 คน 

33 นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ นักเอกสารสนเทศ 

ส านักบริการคอมพิวเตอร ์   จ านวน 1 คน 

34 นางสาวนฤมล ศักด์ิอุดมวฒัโน นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ส านักทะเบียนและประมวลผล    จ านวน 9 คน 

35 นายนพดล บัวเผือ่น บุคลากร 

36 นางสาวช้องนาง ชาสิงหแ์กว้ นักวิชาการศึกษา 

37 นางนวพร ค าชูสังข์ นักวิชาการศึกษา 

38 นางสาวอรณุ ี พันธุรักษ ์ นักวิชาการศึกษา 

39 นางสาวบัวทอง ทองใบ นักวิชาการศึกษา 

40 นางสาวธนพร มีโพธิ ์ นักวิชาการศึกษา 

41 นางสาวพรปณต ปกครอง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

42 นางอโนชา ช านาญกจิ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

43 นางทิพยว์ัลย ์ เหล่าวงศ์โคตร เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม    จ านวน 1 คน 

44 นางสาวโสภาวรรณ ตันหยง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ส านักงานอธกิารบด ี   จ านวน 6 คน 

45 นางวรพร อร่ามรักษ ์ ผู้อ านวยการ 

46 นางสาวเนตรทราย ยอดพรหม นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

47 นางสาวรัชฎา ชื่นเสียง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

48 นางอัจฉรา เฮยีงโฮม นักตรวจสอบภายใน 

49 นางสาวสุรีย ์ วงศ์อกนิษฐ ์ นักวิชาการศึกษา 
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50 นางสาวอรอุมา แกว้มณีโชต ิ นักวิชาการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลัย   จ านวน 2 คน 

51 นางอัจฉรา ผ่องอุดม เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

52 นางสาวจันทิมา พันธ์นิตย์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะประมง    จ านวน 4 คน 

53 นายก าจัด รื่นเริงด ี นักวิชาการประมง 

54 นายปรีดา กุลเสวตร ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

55 นางพวงพิศ ปะกนิ าหัง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

56 นางอารีย ์ ต้ังวงศ์ววิัฒนา เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์   จ านวน 1 คน 

57 ดร.พรีะพงศ ์ ตริยเจรญิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยประกันคณุภาพ 

คณะเศรษฐศาสตร ์  จ านวน 4 คน 

58 นางสาวขนิษฐา พงษ์สุชาติ นักวิชาการศึกษา 

59 นางสาวณัฐธิภา เค็งสม เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

60 นางสาวกันทิมา จันทร์อ าไพ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

61 นางสาวอุทุมพร มุ่งด ี เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   จ านวน 6 คน 

62 นางสาววัชร ี อรณุกจิสกุล ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 

63 นางสาวนาร ี พมิพส์อน นักวิชาการเงินและบัญช ี

64 นางสาวอนงทิพย ์ แสงเจริญ นักวิชาการเงินและบัญช ี

65 นางร าพวน ม่วงสีตอง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

66 นางสาวกฤติกา สาโร เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

67 นางสาวสินีนารถ สุวรรณสิงห ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

วทิยาเขตก าแพงแสน 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ    จ านวน 13 คน 

68 นางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ นักวิชาการสัตวบาล 

69 นางทองเมีย้น ศรีนอก ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 

70 นายสนธยา จ าปานิล นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

71 นางผุสดี หม่ืนราษฏร์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

72 นางจันทนา ศรีอินทร ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

73 นายธนวรรศว ์ วุฒไิกรรัตน์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

74 นางสาวปวณีา แซ่ล้ี ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 

75 นายธนโชต ิ ธรรมชาติ นักวิจัย 

76 นางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก นักวิจัย 

77 นางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน นักวิจัย 

78 นางสาวสุพชิฌาย์ แซ่ล้ิม นักวิชาการพัสดุ 
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79 นางสาวชลธิชา สระนพงษ ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

80 นางสาวสุพรรษา สร้อยยอดทอง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน    จ านวน 8 คน 

81 นางสาวจรินทร์ญา ถาวรนติยกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

82 นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

83 นายอภินันท์ จรัสรวีวงศ ์ นักวิชาการพัสดุ 

84 นางสาวสุมลฑา สังใจสม บุคลากร 

85 นางสาวดวงกมล วงศ์จันทร ์ บรรณารักษ ์

86 นางสาวพัชรินทร ์ ช้างทอง บรรณารักษ ์

87 นางสาววิไล สีดาจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญช ี

88 นางสาวนภัสมน สดโคกกรวด บรรณารักษ ์

ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน    จ านวน 1 คน 

89 นางนวลฉว ี พรบณัฑิตยป์ัทมา เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

สถาบันวจิัยและพฒันา ก าแพงแสน    จ านวน 12 คน 

90 นางจันทร์จรัส วีรสาร ผู้ช่วยผูอ้ านวยการฝ่ายกจิการพเิศษ 

91 นางสุภาพ ทองค า เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

92 นางวาสนา มุสิกะรักษ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

93 นางปฐมพร โพธิ์นิยม นักวิชาการเงินและบัญช ี

94 นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักด์ิ นักวิจัย 

95 นางสาวสุรัตน์วดี จวิะจนิดา นักวิจัย 

96 นางรงรอง หอมหวน นักวิจัย 

97 นางมณฑา วงศ์มณโีรจน์ นักวิจัย 

98 นางสุดาวรรณ เชยชมศร ี นักวิจัย 

99 นายนิติรงค ์ พงษ์พานิช นักวิจัย 

100 รศ.ดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน หัวหน้าศูนย์และวิจัย 

101 นางสาวเบญจมาศ ศรีทวีพันธ ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน    จ านวน 20 คน 

102 นางสาวจุฬารัตน์ แจม่แสงงาม เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

103 นางวรรณา ทองยา เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

104 นางสาวสรัสภรณ ์ ปรัชญว์ฒันกุล เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

105 นางสาวทัดชาวด ี สิทธิสาร บุคลากร 

106 นางบังอร บรรณจริกุล เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

107 นายอรัญ เภาด้วง นักวิชาการศึกษา 

108 นายมนัส ศรีละออ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

109 นางสาวณิติการ์ อินทรศ์ิร ิ นักวิชาการศึกษา 

110 นางวรรณา อุไรรงค ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 
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111 นายดนัย ยิม้หงษ ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

112 นางสาวนันทวัน ใจเย็น เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

113 นางสุรินทร์ เหมือนจันทรเ์ชย เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

114 นางสาววิจิตรา เรณแูย้ม นักวิชาการเงินและบัญช ี

115 นางเพ็ญแข บางนอ้ย ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 

116 นางสาวหัสยา ใจรูร้อบ เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

117 นางนันทกาญจน์ โล่เรยีง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

118 นางสรรคว์รา โมกขะสมิต ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 

119 นางสุนทรี กล่ินบุปผา พนักงานพมิพ ์

120 นางธนาภรณ์ สระทองมา นักวิชาการศึกษา 

121 นางสาวพิชาภรณ ์ เพง่พศิ นักวิชาการศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน    จ านวน 1 คน 

122 นางสาวเบญญา กสานติกุล ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน 

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร ์   จ านวน 1 คน 

123 รศ.ดร.จงรักษ ์ แกว้ประสิทธิ ์ รองคณบดีฝา่ยวางแผนและพัฒนา 

วทิยาเขตศรรีาชา 

ส านักวิทยาเขตศรรีาชา    จ านวน 10 คน 

124 นางสาววันดี อินสุวรรณ นักวิชาการศึกษา 

125 นางอนุตรา สุนทรส เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

126 นางกัญชุมา จันทโรปกรณ ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

127 นางจินดาพร มณีสาครรัตน์ นักวิชาการศึกษา 

128 นางจันทนา ขวัญเพ็ง ผู้ปฏบิัติงานบริหาร 

129 นายบุญเลิศ เกยีรติพรพทิักษ ์ ผู้จัดการ 

130 นางสุนันทา ศิรมูิล นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

131 นายวัชระ ค ามูลศร ี นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

132 นางนภิาภัส สาครดี นักวิชาการศึกษา 

133 นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้ บุคลากร 

ส านักวิทยบริการ ศรีราชา    จ านวน 3 คน 

134 นางสาวพลอยณิศา ชูไกรพินิจ รองผู้อ านวยการ 

135 นางสาวทิพวรรณ จันทพันธ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

136 นางสาวพัชรินทร ์ รอดชแูสง เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจ.สกลนคร 

ส านักวิทยาเขตวทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจ.สกลนคร   จ านวน 5 คน 

137 ผศ.ดร.อภิชาต แจง้บ ารุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยวชิาการและประกันคุณภาพ 

138 นางสาวฐาปนี เฮงสนันกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  

จ.สกลนคร 
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139 นางอรณุศร ี นิภานันท์ นักวิชาการศึกษา 

140 นายอภิศักดิ ์ อุ่มจันสา นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

141 นายแสวง บุญราศร ี บุคลากร 

ส านักวิทยบริการ วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจ.สกลนคร    จ านวน 9 คน 

142 นางศิรพิร แสนศร ี ผู้ช่วยผูอ้ านวยการ 

143 นางสาวปัณฑิตา อินทรักษา นักวิชาการศึกษา 

144 นางสาวอรชุฎา ใจเที่ยง นักวิชาการศึกษา 

145 นางสาวเยาวเรศ โนนทิง นักวิชาการศึกษา 

146 นางสาวสิรวิิมล วรรณทิพย ์ นักวิชาการศึกษา 

147 นางสาวมยุรา ผาสุก เจา้หน้าที่บริหารงานทัว่ไป 

148 นางสาวจารุณ ี ฤทธิดี นักเอกสารสนเทศ 

149 นางสาวจันทร์ศร ี ภูสมนึก บรรณารักษ ์

150 นางสาวอนิสา วรรณร ี นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
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ภาคผนวกที่ 3 ภาพกิจกรรม 

 
 ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ คณะวิชา (ช่วงเช้า) 
 

     

 

 

  ชี้แจงแนวทางการประเมินฯ สถาบัน ส านัก (ช่วงบ่าย)  
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