
 

 

การน าเสนอสาระของเกณฑท์ีร่บัผดิชอบและน าเสนอข้อสงัเกตจากการฝกึประสบการณ์การประเมนิในปทีีผ่่านมา 

ค าชีแ้จง :   

1. ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เตรียมการน าเสนอสาระของเกณฑ์ท่ีรับผิดชอบและเตรียมการน าเสนอข้อสังเกต

จากการเข้าร่วมเป็นผู้ฝึกประสบการณ์การประเมินในปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2563) 

2. ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละหน่วยงาน รับผิดชอบการน าเสนอประเด็นพิจารณาสาระของเกณฑ์  

ตามแนวทางของ AUN-QA Version 4.0 โดยเป็นผู้น าเสวนาร่วมกับผู้เข้าร่วมท่านอ่ืน ๆ ตามตารางท่ีแนบนี้ 

AUN-QA Version 4.0 คณะ/วทิยาลยั ทีร่บัผิดชอบ 
AUN 1 : Expected Learning Outcomes คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
AUN 2 : Programme Structure and Content คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยรตัภูม ิ
AUN 3 : Teaching and Learning Approach คณะศลิปศาสตร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
AUN 4 : Student Assessment 
 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี

คณะสัตวแพทยศาสตร ์

AUN 5 : Academic Staff คณะเกษตรศาสตร ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
AUN 6 : Student Support Services คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
AUN 7 : Facilities and Infrastructure 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การประมง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ 

AUN 8 : Output and Outcomes คณะบริหารธรุกิจ 
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รายชื่อผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ ทีต่้องเตรยีมการน าเสนอสาระของเกณฑท์ีร่บัผิดชอบและน าเสนอขอ้สังเกตจากการ 

ฝึกประสบการณ์การประเมนิในปีทีผ่า่นมา 

AUN-QA Version 4.0 คณะ/วทิยาลยั ทีร่บัผิดชอบ 
AUN 1 : Expected 
Learning Outcomes 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์
(8 คน) 

วทิยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 
(4 คน) 

 
 
 
 
 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิดา   จรเด่น 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด   สุทธิศักดิ์ 
3. อาจารย์ณัฐพล   หนูฤทธิ์ 
4. อาจารย์จุฬาลักษณ ์  โรจนานกุูล  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ   ละอองโชค 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริิรตัน ์  พึ่งชมภู 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณุ   ลูกจนัทร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์ 
 

1. อาจารย์สริิปุณยากร   ไกรเทพ 
2. อาจารย์ศิววงศ์   เพชรจุล  

3. อาจารย์ชยนรรจ์    ขาวปลอด 

4. อาจารย์โอษฐ์สมุา   ชุมพงศ ์

 

AUN 2 : Programme 
Structure and Content 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
(5 คน) 

วทิยาลยัรตัภมูิ  
(3 คน) 

 
 
 
 

1. อาจารย์บุญเรือน   สรรเพชร   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพร   วรรณโสภณ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร   เกลี้ยงจันทร ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม  ฉันทรางกูร 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยากร  ฤทธิมนตร ี
 

1. อาจารย์อ ามรรัตน์  คงกะโชต ิ

2. อาจารย์ศุภชัย  มะเดื่อ 

3. อาจารย์สุหด์ี  นิเซ็ง 

 

AUN 3 : Teaching and 
Learning Approach 

คณะศลิปศาสตร ์  
(6 คน) 

คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(4 คน) 

 
 
 
 
 
 

1. รองศาสตราจารย์พัชรินทร์  ฆังฆะ  

2. อาจารย์นุชเนตร   กาฬสมุทร ์  

3. อาจารย์ศินีนาฎ   พูลเกื้อ  

4. อาจารย์ฉัตรดาว  ไชยหล่อ 

5. อาจารย์รุ่งทิพย์   รัตนพล   

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิวรรณ  พวงสอน 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศร   บุญรัตน ์

2. อาจารย์ศยมน   พุทธมงคล 

3. อาจารย์ศิรินันทร์  นาพอ  

4. อาจารย์วัชระ   ศรสีะกูล  

 



 

AUN-QA Version 4.0 คณะ/วทิยาลยั ทีร่บัผิดชอบ 
AUN 4 : Student 
Assessment 

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี 
(7 คน) 

คณะสตัวแพทยศาสตร ์  
(1 คน) 

 
 
 
 
 
 

1. อาจารย์ฮาลาวีย์   ฮะซาน ี  
2. อาจารย์ณัฐวุฒิ   สุภารัตน ์ 
3. อาจารย์นวพล   เทพนรินทร ์

4. อาจารย์จรญั   ธรรมใจ  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงนคร  การนา 

6. อาจารย์นุชจิเรศ   แก้วสกลุ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล   บุญรอด 
 

1. อาจารย์สพ.ญ.กัตตเินตร   สกุลสวสัดิพันธ์ 

AUN 5 : Academic Staff คณะเกษตรศาสตร ์
(8 คน) 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
( 2 คน) 

 
 
 
 
 

1. อาจารย์สดุนัย   เครือหล ี  

2. อาจารย์นิอร   จิรพงศธรกุล  

3. อาจารย์ณปภัช   ช่วยชูหนู 
4. อาจารย์สริิพงษ์   วงศ์พรประทปี  

5. รองศาสตราจารย์วัฒนา  ณ นคร  

6. อาจารย์เศรษฐวัฒน์   ถนิมกาญจน ์  

7. อาจารย์จรีวรรณ   จันทร์คง 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศลิป์   สเีผือก 
 

1. อาจารย์ปิยาภรณ์   ธุรกิจจ านง 
2. อาจารย์เอกพงษ์   คงฉาง  

AUN 6 : Student Support 
Services 

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 
( 6 คน) 

คณะอตุสาหกรรมเกษตร 
(2 คน) 

 
 
 
 
 

1. อาจารย์สภุาพร  ไชยรตัน ์

2. อาจารย์พรรวจี   จันทร์นิม่ 

3. อาจารย์สุพัตรา   ค าแหง 

4. อาจารย์สุวัฒนา   พวงสุวรรณ 

5. อาจารย์ชริสรา   ปานทอง 

6. อาจารย์พจนา  หอมหวล  
 
 
 
 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาส  ปรุินทราภิบาล 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ  ศรอี่อนนวล         
 



 

AUN-QA Version 4.0 คณะ/วทิยาลยั ทีร่บัผิดชอบ 
AUN 7 : Facilities and 
Infrastructure 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง  
 (6 คน) 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 
(6 คน) 

 
 
 
 
 

1. รองศาสตราจารย์ธงชัย   นิติรัฐสุวรร  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทร   เจรญิเดช 

3. อาจารย์ปรดีา  เกิดสุข 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌานิกา  แซ่แง่  ชูกลิ่น 

5. อาจารย์ขวัญตา   ตันติก าธน 
6. อาจารย์ศิลปชัย  เสนารตัน ์

1. อาจารย์อภิรญัธ์   จันทร์ทอง 

2. อาจารย์ทักษกร   พรบุญญานนท์  

3. อาจารย์อารีรตัน์   ชูพันธ ์  

4. อาจารย์เมธาพร   มีเดช  

5. อาจารย์ภรศิฑ์ชาก์   ชดช้อย 

6. อาจารย์น้ าฝน   จันทร์นวล 
 

AUN 8 : Output and 
Outcomes 

คณะบรหิารธรุกจิ 
(5 คน) 

 
 
 
 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรตัน์  ผิวนวล 

2. อาจารย์ปิยวรรณ    มานะ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนยี์  กายพันธ์ 
4. นายอานนท์   บัวศรี  

5. อาจารย์บุญรัตน์  บุญรศัม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประกนัคุณภาพการศกึษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 


