
โครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2561  

1) หลักการและเหตุผล 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ทัดเทียม

และเป็นที่ยอมรับในสากล โดยได้น าเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ EdPEx (Education Criteria for Performance 
Excellence) หรือเรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ที่ ได้รับการยอมรับในสากลว่าเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาส่วนงาน  
ส านักคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้น าเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ประเมินคุณภาพและน าผลการประเมิน
ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพขององค์กรตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการเตรียมความพร้อมรับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักคอมพิวเตอร์   
จึงจัดโครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี
การศึกษา 2561 เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับ 
การตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยก าหนดจัดโครงการ
ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 และห้องโถง ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

2) วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ของส านักคอมพิวเตอร์ ฉบับร่าง 

3) สถานที่ด าเนินการ 
ห้องบรรยายบัวศรี  ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และห้องโถง ชั้น 12  

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

4) วิธีด าเนินการ 
1. การบรรยาย 

2. การระดมสมอง  
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5) ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ 17 - 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561  

6) ผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ผู้บริหาร บุคลากร และคณะท างานประกันคุณภาพฯ ของส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน  48 คน 

2. วิทยากร 1 คน 

7) คณะกรรมการบริหารโครงการ 
คณะท างานประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่ เป็นเลิศ ( EdPEx)  

ปีการศึกษา 2561 ของส านักคอมพิวเตอร์ 

1.  นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ประธานกรรมการ 
2.  นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล รองประธานกรรมการ 
3.  น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
4.  นายสันติ สุขยานันท์ กรรมการ 
5.  น.ส.สวุิมล คงศักดิ์ตระกูล กรรมการ 
6.  นายธนรรณพ อินตาสาย กรรมการ 
7.  นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ กรรมการ 
8.  น.ส.วลิาวัลย์ บัวข า กรรมการ 
9.  นางพัชรินทร์ สนธิวนิช กรรมการและเลขานุการ 
10.  น.ส.สุพัชชา สีเสวก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

8) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

2. ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2561 ของส านักคอมพิวเตอร์ ฉบับร่าง  

9) ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
1. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

2. จ านวนผู้บริหารและบุคลการที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
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ก าหนดการ 
โครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  

เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2561 

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 (ห้องบรรยายบัวศรี ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี) 

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการฯ 

 โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร  
  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

09.00 - 12.00 น. บรรยาย ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
 เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. บรรยาย ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

 เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  (ต่อ) 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 (ห้องโถง ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศรี) 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. บรรยายและจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 ฉบับร่าง 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.30 น. บรรยายและจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 ฉบับร่าง 
15.30 - 16.00 น. กล่าวปิดงาน 

โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร  
     ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ :  ก าหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  เวลา 10.30 น. - 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
  เวลา 14.30 น. - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
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รายชื่อผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  

เพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 

ห้องบรรยายบัวศรี  ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
 ผู้บริหาร  

1.  ผศ.สมภพ รอดอัมพร ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
2.  ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
3.  นางพัชรินทร์ สนธิวนิช ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการส านัก

คอมพิวเตอร์ 
4.  นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
5.  น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ  
6.  น.ส.สวุิมล คงศักดิ์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
7.  นายสันติ สุขยานันท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ  
8.  นายธนรรณพ อินตาสาย หัวหน้าฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

 ส านักงานผู้อ านวยการ  
9.  นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 
10.  น.ส.จุฬารัตน์ จ าชาติ นักวิชาการพัสดุ 
11.  นางชูศรี เชาวนารมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
12.  น.ส.นาฟีด๊ะ  เทพไฝ นักวิชาการเงินและบัญชี 
13.  น.ส.สุพัชชา สีเสวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14.  น.ส.จุรีรัตน์  เมืองไชย บุคลากร 
15.  น.ส.นฤดี สุขล้ า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
16.  น.ส.วณิชยา ทองสมนึก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
17.  นายดนัย มณฑาทิพย์กุล นักวิชาการศึกษา 
18.  นางวรรณี สมบุญประเสริฐ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
19.  น.ส.จิตติมา ช่างไม้ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
20.  นายมหัทธวัฒน ์รักษาเกียรติศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการพิเศษ 
21.  นายจักรพันธ์ อินสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
22.  น.ส.ธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
23.  น.ส.สธุิสา แจ่มสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
24.  นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
25.  นายเฉลิมพล ค านิกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
26.  นายธนกฤต อุบลวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 ฝ่ายระบบสารสนเทศ  
27.  น.ส.วลิาวัลย์ บัวข า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการพิเศษ 
28.  นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ 
29.  น.ส.วันทนา ผ่องภักต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
30.  น.ส.มณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
31.  น.ส.ฐิตาภา จโิสะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
32.  น.ส.อมรรัตน์ เอ้ือมานะสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
33.  น.ส.สุพิชญา อาชวจิรดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
34.  นายบุรฮาน หวังเหล็ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
35.  นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
36.  น.ส.สราล ีบัลลังน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
37.  นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
38.  นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
39.  นายภัทรชัย ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
40.  นายปวริศร เมธานันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ  
41.  นายเอนกวิทย์ พลรบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
42.  นายถาวร หงษ์ทอง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
43.  นายอุดร วงษ์ไทย ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
44.  นายสมภพ ศรีเอียง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 
45.  นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
46.  นายสุกิจ วินัยธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
47.  นายอ านาจ นิ่มนวล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
48.  น.ส.จันทนา หมื่นพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

  



โครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ประจ าปกีารศึกษา 2561 
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รายชื่อผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  

เพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 

ห้องโถง ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศร ี

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
 ผู้บริหาร  

1.  ผศ.สมภพ รอดอัมพร ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
2.  ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  

 คณะท างานประกันคุณภาพฯ  
3.  นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง ประธานกรรมการ 
4.  นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล รองประธานกรรมการ 
5.  น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
6.  นายสันติ สุขยานันท์ กรรมการ 
7.  น.ส.สวุิมล คงศักดิ์ตระกูล กรรมการ 
8.  นายธนรรณพ อินตาสาย กรรมการ 
9.  นายมหัทธวัฒน ์รักษาเกียรติศกัดิ์ กรรมการ 
10.  น.ส.วลิาวัลย์ บัวข า กรรมการ 
11.  นางพัชรินทร์ สนธิวนิช กรรมการและเลขานุการ 
12.  น.ส.สุพัชชา สีเสวก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้เข้าร่วม  
13.  น.ส.นฤดี  สุขล้ า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
14.  น.ส.จุรีรัตน์  ไชยเมือง บุคลากร 

 


