
 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการประเมินของบุคลากรสายวิชาการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา กันทวงค์ 

2. ดร.นภา ราชตา 

3. ดร.เกวรนิทร ์จันทร์ด า 

4. ดร.ปรัชญา นวนแก้ว 

5. ดร.ภาณุ พรหมมาลี 

6. ดร.ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา 

7. นางสาวสุรินทรท์ิพ ศักด์ิภูวดล 

8. นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร 

9. นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ 

2. ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น 

3. นายวรกฤต แสนโภชน์ 

4. นายธนวัฒน์ แซ่เอียบ 

5. นายเกียรติกุล สุขสมสถาน 

6. นางสาวเมธาวรรณ ใจไว 

7. นายศักด์ิพันธุ์ แดงมณี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์ 

2. ดร.สุขชาตรี ประสมสุข 

3. ดร.รัตนาวด ีพานทอง 

4. ดร.เสถียร หันตา 

5. นายสัณห์ชัย หยีวิยม 

6. นายยืนยง กันทะเนตร 

7. นายรัตน์ธศักด์ิ เพ็งชะตา 

8. นายณัฐดนัย ค าขาด 

 

 

 



สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครนิทร์ ชัยแก้ว 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จีฟู้ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ แพงวังทอง 

7. นายชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์ 

8. ดร.สวรินทร ์ฤกษ์อยู่สุข 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดยี 

1. ดร.ศุลพีร ค าชมภู 

2. นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว 

3. นายอภิวัฒน์ ปันทะธง 

4. นายนคเรศ ชัยแก้ว 

5. นายวิสูตร แก่นเมือง 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช 

2. ดร.โรจนี ขุมมงคล 

3. ดร.นราศักด์ิ บุญเทพ 

4. ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย 

5. ดร.ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ 

6. นายต่อศักด์ิ สุนทรพันธุ์ 

7. นายคมกริช มาเที่ยง 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร ์

1. นายเชาวน ์ปอแก้ว 

2. นายณัฐพล หาญสมุทร 

3. นายดวิษ แสนโภชน์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักด์ิ ศรีสังสิทธิสันติ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ 

3. นางสาวอดศิยา เจริญผล 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินรวมของบุคลากรสายวิชาการ 

จ าแนกตามสาขาวิชา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ล าดับ สาขาวิชา คะแนนเฉล่ีย 

1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 88 

2 วทิยาการคอมพิวเตอร์ 82 

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ 79 

4 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 89 

5 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 83 

6 วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 88 

7 วศิวกรรมซอฟต์แวร ์ 96 

8 วศิวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 83 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินภาพรวมของบุคลากรสายวิชาการ 

จ าแนกตามสาขาวิชา 
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สรุปผลการประเมินการปฏบิัตงิานภาพรวม

ประจ าปีงบประมาณ 2564



รายงานผลการประเมินของบุคลากรสายสนับสนุน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามกลุ่มงาน 

งานบริหารทั่วไป 

1. นายรณชัย  ทิพย์มณฑา   ต าแหน่ง  บุคลากร 

2. ว่าที่ร้อยตรีหญงิหน่ึงฤทัย  เตชะ ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 

3. นางสาวสุธดิา เดชะตา  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

4. นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง  ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ 

5. นางสาววันเพ็ญ  ถาวรโชติ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

6. นางศิรินทรา บุญมา   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

7. นางสาวสุวิมล  นามจิต  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

งานวิชาการ 

1. นายวราพงษ์  คล่องแคล่ว  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

2. นางสาวนภัทร  ไชยมงคล  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

3. นายณัฏฐ์  กรีธาชาติ  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

4. นายกิตติคุณ  นุผัด    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

5. นางสาวเกศินี  อัตถะกาศ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

6. นายภานุวัฒน์  โลมากุล  ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

งานแผนงาน 

1. นางโกลัญญา  ตายะ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2. นางกมลทิพย์  รักเป็นไทย  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

3. นางสาวกิ่งกาญจน์  สงิห์ประดัง ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

4. นายวรนิทร  ซอกหอม  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5. นางนุชรารัตน์  ถาวะด ี  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

6. นางสาวนภัสวรรณ  ค าอิสสระ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

งานปฏิบัตกิาร 

1. นางสาวดลทิชา  เช่ียวสุวรรณ ต าแหน่ง  คร ู

2. นายทิวากร  สมวรรณ  ต าแหน่ง  คร ู

3. นายธวัชชัย  แสนแก้ว  ต าแหน่ง  คร ู

4. นางสาวประนอม  เครอืวัลย์  ต าแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ 

 

 



รายงานผลการประเมินรวมของบุคลากรสายสนับสนุน 

จ าแนกตามกลุ่มงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ล าดับ กลุ่มงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ เพื่อนร่วมงาน รวม 

1 งานบริหารท่ัวไป 91% 88% 84% 88% 

2 งานวิชาการ 86% 85% 78% 83% 

3 งานแผนงาน 84% 86% 80% 83% 

4 งานปฏิบัติการ 87% 89% 83% 86% 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน 

จ าแนกตามกลุ่มงาน 
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สรุปผลประเมนิการปฏิบัติงานภาพรวม

ประจ าปงีบประมาณ 2564



กราฟแสดงผลการประเมินของบุคลากรสายสนับสนุน แยกประเภทการประเมิน 

จ าแนกตามกลุ่มงาน 
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