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วนัศุกร์ที ่5 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องท างานกองพฒันาคุณภาพ มหาวทิยาลยั และผ่านระบบ Microsoft Teams 
 

 
จัดท าโดย 

กองพฒันาคุณภาพ ส านักงานมหาวทิยาลยั  



1. หลกัการและเหตุผล 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัตอ้งรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดบัหลกัสูตร คณะ และมหาวิทยาลยั 

เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพ การน าเสนอผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนการสร้างความมัน่ใจให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของมหาวิทยาลยั ทั้งน้ี เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงาน

ดา้นการประกนัคุณภาพใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 

ในการน้ี กองพฒันาคุณภาพจึงไดจ้ดัให้มีโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันากระบวนการท างาน 

ในหัวขอ้เร่ือง “KM Sharing เลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษา” ข้ึนเพื่อให้บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ี

เลขานุการในการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัหน้าท่ี

สนบัสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 
2. วตัถุประสงค์ : 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการไดน้ าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีสนบัสนุนการประเมินคุณภาพไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ 
 

1. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้ าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีสนบัสนุนการประเมินคุณภาพไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 
3. ก าหนดวนั เวลา และสถานที่จัดโครงการ 

วนัศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ หอ้งท างานกองพฒันาคุณภาพ มหาวทิยาลยั และผา่นระบบ Microsoft Teams 

 
4. ตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 

1.  จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
2.  ความเขา้ใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ระดบัมาก  
3.  การน าไปใชป้ฏิบติัหนา้ท่ีสนบัสนุนการประเมินคุณภาพ ระดบัมาก 

 
5. วธีิการด าเนินกจิกรรม 

1. ใหบุ้คลากรท่ีท าหนา้ท่ีเลขานุการในการประเมินคุณภาพการศึกษา ไดร่้วมอภิปรายและ
แลกเปล่ียนวธีิการ/กระบวนการ/แนวทาง และประสบการณ์ในการท าหนา้ท่ีเลขานุการในการประเมินฯ 



เร่ิมตน้ตั้งแต่ไดรั้บการติดต่อทาบทาม การประสานงานกบัคณะกรรมการประเมินฯการเตรียมความพร้อม
ก่อน-ระหวา่ง-หลงัประเมินฯ  อุปสรรคและการแกไ้ขปัญหาในการประเมินฯ และร่วมแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการท าหนา้ท่ีเลขานุการการประเมินฯ ร่วมกบับุคลากรอ่ืน  

2. รูปแบบ : ใหค้วามรู้+อภิปราย+แลกเปล่ียนประสบการณ์  
 
6. สรุปผลการประเมินโครงการ 

มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 63 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีผูต้อบ
แบบประเมินโครงการ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.04 จากผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด โดยมีการแปลค่า
ใชต้ามช่วงคะแนน ดงัน้ี 

 ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00  ระดบั  มากท่ีสุด 
   3.41 – 4.20  ระดบั  มาก 
   2.61 – 3.40  ระดบั  ปานกลาง 
   1.81 – 2.60  ระดบั  นอ้ย 
   1.00 – 1.80  ระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

 
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผล 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ แปลผล 
1. ความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 3.51 4.25 มากท่ีสุด 
2. การน าไปใชป้ฏบิตัหิน้าทีส่นับสนุนการ

ประเมนิคุณภาพ 
3.51 3.92 มาก 

3. ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจดัโครงการ - 4.75 มากท่ีสุด 
 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันา 

 - อยากใหมี้การแชร์ประสบการณ์ในการท าหนา้ท่ีเลขานุการใหม้ากข้ึน 
 
7. สรุปผลจากการจัดโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ดงัน้ี 

บรรยายแบบอยา่งการด าเนินงานในการเป็นเลขานุการผูป้ระเมิน โดยผูบ้รรยาย นางสาวศิรินยา  อน้
แกว้ นกัวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้ า ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท า
หน้าท่ีเลขานุการผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ท่ีไดรั้บเสียงตอบรับจากคณะกรรมการประเมินว่าท าหน้าท่ีได้
อยา่งสมบูรณ์ มาแชร์ประสบการณ์และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการ
น าความรู้ ดงักล่าวไปปฏิบติัหนา้ท่ีในการเป็นเลขานุการผูป้ระเมิน หรือน าไปใชป้ฏิบติัหนา้ท่ีสนบัสนุนการ
ประเมินคุณภาพ โดยไดแ้นวทางท่ีดีในการท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการผูป้ระเมินเป็น 3 ช่วงเวลา ดงัน้ี  



 
1) การเตรียมตัวก่อนตรวจประเมิน โดยเลขานุการตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
- ประสานงานกบัหลกัสูตร/คณะ ในเร่ือง SAR ก าหนดการประเมิน การเตรียมความพร้อมในการ

สัมภาษณ์   
-  การตั้งกลุ่มไลน์คณะกรรมการประเมิน จะช่วยใหเ้กิดความสะดวกในการประสานงาน ตลอดจน

การส่งขอ้มูลทั้งก่อนและหลงัการประเมิน โดยเม่ือไดรั้บค าสั่งคณะกรรมการประเมินแลว้ เลขานุการจะตอ้ง
ด าเนินการประสานงานไปยงัคณะกรรมการประเมิน เพื่อท าการโทรศพัทไ์ประสานงานเบ้ืองตน้และขอ
อนุญาติตั้งกลุ่มไลน์ 

- ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจประเมิน ในเร่ือง วิธีการประเมิน แผนการประเมิน และการ
สัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

- ศึกษา SAR หลกัสูตรของหลกัสูตรท่ีจะท าการประเมินมาก่อนวนัประเมินแบบคร่าว ๆ โดย
เฉพาะตวับ่งช้ี 1.1 ซ่ึงมีเกณฑ์มาตรฐานท่ีชดัเจน เลขานุการสามารถตรวจสอบวา่เป็นไปตามเกณฑห์รือไม่ จะ
ท าใหป้ระหยดัเวลาในการประเมิน  

- เตรียมไฟลท่ี์ตอ้งใชใ้นวนัประเมิน ตลอดจนไลน์รายงานผลการประเมินใหค้รบถว้น  
 

2) การปฏิบัติหน้าทีร่ะหว่างการตรวจประเมิน โดยเลขานุการประเมินตอ้งท าหนา้ท่ี 
- ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการประเมินกบัเจา้หนา้ท่ีหลกัสูตร/คณะ ในการเพิ่มเติมขอ้มูล การ

จดัเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ใหเ้กิดความคล่องตวั และรวดเร็วในการประเมิน  
- ถ่ายรูประหวา่งการประเมิน ใชห้ลกัฐานในการท ารายงานผลการประเมิน บางหลกัสูตรมีเจา้หนา้ท่ี

ก็ขอร้องใหช่้วยถ่ายรูป แต่หากไม่มีเจา้หนา้ท่ีเลขาตอ้งด าเนินการเองเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการท ารายงานผล 
- ช่วยควบคุมเวลาในการสัมภาษณ์ระหว่างคณะกรรมการกับผูรั้บการสัมภาษณ์ให้เป็นไปตาม

ระยะเวลาตามแผน โดยการแจง้แก่คณะกรรมการประเมินเม่ือครบก าหนดเวลาการสัมภาษณ์ 
- ช่วยสรุปประเด็นการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มใหแ้ก่คณะกรรมการประเมิน  
- สรุปประเด็นขอ้เสนอแนะระหวา่งการ Strength ของคณะกรรมการประเมินการ เลขานุการตอ้งท า

หนา้ท่ีในการสรุปเพื่อช่วยคณะกรรมการ อาทิเช่น การใชค้  า ค  าเช่ือม เพื่อใหต้รงกบัเจตนารมณ์ของผูป้ระเมิน 
- น าเสนอสรุปผลการประเมินใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนการน าเสนอผลการประเมินต่อ

หลกัสูตร/คณะ  
 

3) การด าเนินการหลังวันตรวจประเมิน กรณีท่ีหลกัสูตร/คณะ ร้องขอให้พิจารณาหลกัฐานเพิ่มเติม 
หรือใหพ้ิจารณาผลประเมินใหม่ ใหด้ าเนินการ 

- ประสานกบัหลกัสูตร/คณะเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม  เลขานุการจะตอ้งท าหนา้ท่ีประสานงานกบั
หลกัสูตรและคณะเพื่อส่งต่อขอ้มูลใหแ้ก่คณะกรรมการประเมิน  



- ประสานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขอ้มูล และผลการประเมินท่ีเป็นทางการ 
- แจง้ผลการประเมิน รอผล และแจง้ผลใหแ้ก่คณะและหลกัสูตรทราบ 
- ตรวจสอบตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานผลการประเมิน 
- จดัส่งรายงานผลการประเมินฯ ถดัจากวนัประเมินวนัสุดทา้ยเสร็จส้ิน (ก่อน12.00 น.) รายงานใน

ระบบ QA-Report ทั้งระดบัหลกัสูตรและระดบัคณะ ทั้งน้ี ส่ิงท่ีเลขานุการตอ้งด าเนินการในระบบ ไดแ้ก่ 
ระดับหลกัสูตร 
1) ตรวจสอบปีการศึกษาใหถู้กตอ้งก่อนเร่ิมบนัทึกผลการประเมิน 
2) คลิกเลือกหลกัสูตรท่ีจะบนัทึก 
3) ตรวจสอบรายช่ือหลกัสูตร / สังกดัคณะ / ปีการศึกษา  
4) เลือก Version ของเกณฑ ์AUN-QA ท่ีหลกัสูตรใชป้ระเมิน ไดแ้ก่ Version 3.0 Version 4.0 
5) ระบุวนั / เดือน / ปี ท่ีหลกัสูตรรับการประเมิน (กรณีมีมากกวา่ 1 วนั ใหร้ะบุวนัสุดทา้ย เช่น 

ประเมินวนัท่ี 5 – 6 มิถุนายน 2565 ใหร้ะบุเป็น 6 มิถุนายน 2565) 
6) รายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจะถูกก าหนดโดยระบบ ใหท้ าการตรวจสอบใหถู้กตอ้ง 

ก่อนบนัทึกผลประเมินฯ  
7) รายช่ือกรรมการประเมินฯ ใหร้ะบุใหค้รบถว้นทุกต าแหน่ง (เลขานุการดว้ย) 
8) ตวับ่งช้ี 1.1 ระบบจะก าหนดใหโ้ดยอตัโนมติั ตามระดบัปริญญาใหท้ าการตรวจสอบใหถู้กตอ้ง 

ก่อนบนัทึกผลประเมินฯ 
9) บนัทึกผลประเมินฯ ทั้งราย Criteria และ Sub-Criteria รวมทั้ง Strengths และ AFI จนครบทั้ง 11 

Cri.-V 3.0 หรือ 8 Cri.-V 4.0  
10) หนา้จอแสดงการบนัทึกผลคะแนนราย Criteria และ Sub-Criteria 
11) ใหร้ะบุ คะแนนประเมิน Over All  
12) บนัทึกขอ้มูลการสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแต่ละกลุ่ม พร้อมรายช่ือผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ 
13) บนัทึกก าหนดการประเมินของแต่ละหลกัสูตร 
14) เพิ่มรูปภาพกิจกรรมการประเมิน และ/หรือ ไฟส์เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
15) เม่ือบนัทึกขอ้มูลแลว้ท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ครบถว้น  
16) กดส่งขอ้มูล 
ระดับคณะ/วทิยาลัย 
1) ตรวจสอบปีการศึกษาใหถู้กตอ้งก่อนเร่ิมบนัทึกผลการประเมินฯ 
2) คลิกเลือกคณะ / วทิยาลยัท่ีจะบนัทึก 
3) ตรวจสอบรายช่ือคณะ/วทิยาลยั และปีการศึกษา 
4) คลิกเลือกเกณฑ ์CUPT-QMS 
5) ด าเนินการบนัทึกและตรวจสอบเหมือนในระดบัหลกัสูตร 



ปัญหาท่ีพบในการท าหนา้ท่ีเลขานุการผูป้ระเมิน และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. คณะกรรมการไม่ไดส่้งงานหรือขอ้เสนอแนะ
หรือส่ิงท่ีไดรั้บการมอบหมายใหแ้ก่เลขานุการ 

เลขานุการตอ้งมาถึงก่อนเวลาประเมินเล็กนอ้ย เพื่อ
ติดตามส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 
และน ามาเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน 

2. คณะกรรมการใชเ้วลาสัมภาษณ์เกินเวลา - กรณี Online แจง้เตือนไปยงักรรมการไลน์กลุ่ม
หรือไลน์ส่วนตวั  
- กรณี Onsite เดินไปแจง้คณะกรรมการ  

3. ระหวา่งการสัมภาษณ์ เลขานุการไม่สามารถสรุป
ประเด็นการประเมินได ้

จดบนัทึกค าส าคญั ประเด็นหลกั ๆ ในแต่ละ
ประโยคท่ีเก่ียวขอ้งและน ามาเรียบเรียงให้
คณะกรรมการพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

4. คณะกรรมการใหส้รุปผลการประเมินเป็น
ค่าเฉล่ีย (เกณฑจ์ะไม่ใหค้่าเฉล่ีย) 

ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการรับทราบและสรุปผลให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 

5. คณะกรรมการใหข้อ้เสนอแนะท่ีไม่เป็นไปตาม
บริบทของคณะกรรมการ 

ช้ีแจงใหค้ณะกรรมการทราบถึงบริบทของ
หลกัสูตร/คณะ 

 
ส่ิงทีส่ าคัญในการท าหน้าทีเ่ลขานุการผู้ประเมินประกนัคุณภาพภายในใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย คือ  
- เลขานุการตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหน่ึง 
- ตอ้งเตรียมความพร้อมทั้งตนเอง และเอกสารต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช ้ 
- ตอ้งเขา้ใจขั้นตอนในการประเมิน แลว้ท าการแจง้หรือประสานงานกบัหลกัสูตรไวก่้อนล่วงหนา้  
- สามารถสรุปประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในเกณฑไ์ด ้สามารถใหข้อ้มูลแก่คณะกรรมการ และผูรั้บ

การประเมินได ้ 
  
“ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์” 
คนคุณภาพ 

 
 
 
 
 



8. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกดั 
1 จุดารัตน์  ชิดทอง กองพฒันาคุณภาพ ส านกังานมหาวทิยาลยั 
2 นิตยา ใจกนัทา กองพฒันาคุณภาพ ส านกังานมหาวทิยาลยั 
3 อศัวเทพ คนัชิง กองพฒันาคุณภาพ ส านกังานมหาวทิยาลยั 
4 ศิรินยา อน้แกว้ คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า 
5 อจัฉรา เสาวฤทธ์ิ คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า 
6 ภสัสร์พณัณ์ ศริวชิยั คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า 
7 คุณญัญา รุ่งระวนีนัทเณศ คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า 
8 ทวพีร  อดเหนียว คณะเศรษฐศาสตร์ 
9 นภสัวรรณ กนัศิริ คณะเศรษฐศาสตร์ 
10 นฤมล แกว้ป้อม คณะเศรษฐศาสตร์ 
11 ผศ. ดร.พิมพช์นก สังขแ์กว้ คณะเศรษฐศาสตร์ 
12 อ าภา วรัิตน์พฤกษ ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
13 สิริกร บุญฟู  คณะบริหารธุรกิจ 
14 เกศริน ขยนั คณะผลิตกรรมการเกษตร 
15 กิตติชยั เกตุจ๋ิว คณะผลิตกรรมการเกษตร 
16 ชรินทร์ทิพย ์ โกฎิแกว้ คณะผลิตกรรมการเกษตร 
17 ธีระชยั  ศรีทอง คณะผลิตกรรมการเกษตร 
18 ผานิตย ์นาขยนั คณะผลิตกรรมการเกษตร 
19 ภินณัญา  เหมืองค า คณะผลิตกรรมการเกษตร 
20 รณิดา พรมศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร 
21 ศรีวรรณ ดอนวเิศษ  คณะผลิตกรรมการเกษตร 
22 สุจิรา ทิวจิรกุล คณะผลิตกรรมการเกษตร 
23 สุภาภรณ์ สิริกรม  คณะผลิตกรรมการเกษตร 
24 สุลาวลัย ์อาทิตย ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 
25 อยัวริญ แกว้ชิต คณะผลิตกรรมการเกษตร 
26 ภชัราภรณ์  จนัตะ๊ คณะผลิตกรรมการเกษตร 
27 อาจารยเ์จนนารา วงศป์าลี  คณะพยาบาลศาสตร์  
28 อาจารยเ์บญจมาศ ถาดแสง คณะพยาบาลศาสตร์  



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกดั 
29 อาจารยก์ฤตธีรา เพียรรักษก์าร คณะพยาบาลศาสตร์  
30 อาจารยบุ์ษกร ยอดทราย คณะพยาบาลศาสตร์  
31 อาจารย ์ดร.ปิยะพนัธ์ุ นนัตา คณะพยาบาลศาสตร์  
32 อาจารยม์าลี ลว้นแกว้  คณะพยาบาลศาสตร์  
33 นางรัตนา กนัตีโรจน์  คณะพยาบาลศาสตร์  
34 อาจารยว์ารุณี ผอ่งแผว้  คณะพยาบาลศาสตร์  
35 อาจารยสุ์ทธิลกัษณ์ จนัทะวงั คณะพยาบาลศาสตร์  
36 อาจารยสุ์รัช  สุนนัตา คณะพยาบาลศาสตร์  
37 อาจารยอ์มรเลิศ  พนัธ์วตัร์  คณะพยาบาลศาสตร์  
38 กนิษฐา รักสกุลกานต ์ คณะพฒันาการท่องเท่ียว 
39 ภทัราภรณ์ จูวฒันส าราญ คณะพฒันาการท่องเท่ียว 
40 เยาวลกัษณ์ ภูดีทิพย ์ คณะวทิยาศาสตร์ 
41 ภาวณีิ ชยัวฒิุ คณะวทิยาศาสตร์ 
42 สัพพะโชต์ิ ใจบาน  คณะวทิยาศาสตร์ 
43 อธิษฐาน มีแสงแกว้ คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
44 พนิดา พละปัญญา คณะศิลปศาสตร์ 
45 วภิารัตน์ สุวรรณสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ 
46 ธิดารักษ ์รัตนมณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
47 จิราพรรณ  เคหา  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
48 ศิวริน จกัรอิศราพงศ ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
49 ฉลวย จนัศรี  มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
50 วจิิตรา กระต่ายทอง มหาวทิยาลยัแม่โจ-้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
51 เยาวลกัษณ์  อภิวฒันเสว ี มหาวทิยาลยัแม่โจ-้ชุมพร 
52 ภทัร์ธนกลัย ์เต่ียไพบูลย ์ มหาวทิยาลยัแม่โจ-้ชุมพร 
53 Olalekan Israel Aiikulola  วทิยาลยันานาชาติ 
54 เกษราภรณ์ ทองสุก  วทิยาลยันานาชาติ 
55 อาจารย ์ดร.กฤต พนัธ์ุปัญญา  วทิยาลยันานาชาติ 
56 จูล่ีจาน่า ศิริค  าปา วทิยาลยันานาชาติ 
57 อาจารย ์ดร.ประยงค ์คูสิริสิน  วทิยาลยันานาชาติ 
58 อาจารย ์ดร.วนิิตรา ลีละพฒันา วทิยาลยันานาชาติ 



ล าดับ ช่ือ-สกุล สังกดั 
59 นฐัพล ภาคภูมิ วทิยาลยับริหารศาสตร์  
60 ศิริกานดา ไข่ค  า วทิยาลยับริหารศาสตร์  
61 เพญ็ศิริ  หน่อแกว้ วทิยาลยัพลงังานทดแทน 
62 โสภา หาญยทุธ  วทิยาลยัพลงังานทดแทน 
63 กมลดารา เหรียญสุวรรณ วทิยาลยัพลงังานทดแทน 

 
9. รูปภาพกจิกรรม 

 

 

 



 

 
 

10. เอกสารประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 




