บันทึกข้อความ
ส่วนงาน สำนักงำนประกันคุณภำพ มก. โทร ๐ ๒๙๔๒ ๘๒๙๙ ภำยใน ๔๙๒๐ –๔
ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๑๘/0632
วันที่
3 สิงหำคม 2560
เรื่อง ขอส่งประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะวิชำ และระดับวิทยำเขต ประจำปี
กำรศึกษำ 2559 และรำยชื่อผูเ้ ข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะวิชำ

เรียน คณบดี 29 คณะ และรักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีวิทยำเขต 3 วิทยำเขต
ตำมที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้กำหนดให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะวิชำ
และระดับวิทยำเขต ประจำปีกำรศึกษำ 2559 นั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในดังกล่ำว
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึง ได้จัดทำประกำศแต่งตั้ง คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะวิชำ และระดับวิทยำเขต ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ลงวันที่ 21 กรกฎำคม 2560
รำยละเอียดดังเอกสารแนบ 1 และรำยชื่อผู้สังเกตกำรณ์ระดับคณะ เอกสารแนบ 2
สำนักงำนประกันคุณภำพ จึงขอควำมกรุณำส่วนงำนของท่ำน โปรดดำเนินกำรดังนี้
1. คณะวิชำและวิทยำเขต จัดทำหนังสือแจ้งกำหนดกำร พร้อมด้วยสำเนำประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมิน คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ระดั บคณะวิช ำ และระดั บ วิท ยำเขต ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ 2559 และรำยชื่ อ
ผู้สังเกตกำรณ์ระดับคณะ ให้คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ ระดับคณะ
รับทรำบทุกท่ำน
2. คณะวิชำและวิทยำเขต แจ้งกำหนดกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะวิช ำ และระดั บวิทยำเขต ประจำปีก ำรศึ กษำ 2559 สำหรั บ คณะกรรมกำรประเมิ น ฯ และผู้ เข้ ำ ร่ว ม
สังเกตกำรณ์ ระดับคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหำคม 2560 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม กำพล
อดุลวิทย์ ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี เพื่อทรำบและเข้ำร่ วมประชุ มตำมกำหนด โดยกรรมกำรประเมินฯ และ
ผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ระดับคณะ ทุกท่ำนสำมำรถกรอกใบสมัครเข้ำร่วมประชุมชี้แจงฯ ได้ที่ https://goo.gl/TUSosC
ภำยในวันจันทร์ที่ 21 สิงหำคม 2560 หรือรับฟัง ณ ห้องประชุมทำงไกล (Teleconference) ของวิทยำเขต หรือรับ
ฟังกำรถ่ำยทอดสัญญำณผ่ำนระบบเครือข่ำย Nontri Live ได้ที่ http://live.ku.ac.th
3. สำหรับคณะวิชำ ดำเนินกำรกำหนด Username และ Password พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมกำร
ประเมินฯ ทรำบ เพื่อให้สำมำรถศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของคณะจำก CHE QA Online ก่อนเข้ำ
ประเมินฯ อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ และพร้อมรับประเมินฯ ผ่ำนระบบ CHE QA Online (สำหรับประธำนกรรมกำร
ประเมินฯ และผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ ระดับคณะ ทำงสำนักงำนประกันคุณภำพ จะดำเนินกำรแจ้ง Username และ
Password ให้โดยตรง)
4. ขอควำมอนุ เ ครำะห์ ค ณะวิ ช ำและวิ ท ยำเขต จั ดเตรี ย มอำหำรว่ำ งและอำหำรกลำงวั น ส ำหรั บ
คณะกรรมกำรประเมินฯ และผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ระดับคณะทุกท่ำน ตำมควำมเหมำะสม
5. กำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนคณะกรรมกำรประเมิ น ฯ ขอให้ ค ณะวิ ช ำและวิ ท ยำเขต จ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทน
คณะกรรมกำรประเมินฯ (ไม่รวมผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์) ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง กำหนดอัตรำ
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประเมินคุ ณภำพภำยใน ระดับคณะวิชำ ประกำศ ณ วันที่ 8 สิงหำคม 2559 และ เรื่อง
กำหนดอัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับวิทยำเขต ประกำศ ณ วันที่ 8 สิงหำคม 2559
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำร จะขอบคุณยิ่ง
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลดำวัลย์ พวงจิตร)
รักษำกำรแทนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
สมัครเข้าร่วมประชุมชี้แจง

เอกสาร 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9
………………………….
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ก าหนดให้ มี การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เพื่ อ เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และก้ า วสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ โดยสามารถเที ย บเคี ย งคุ ณ ภาพ
ในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน และเพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติงานตามกาหนดเวลาได้ ให้คณะกรรมการนโยบายการ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามความเหมาะสม
โดยให้คณะกรรมการฯ ทุกชุด ทาหน้าที่ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามผลการ
ดาเนินงาน ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕9 ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาเขต ตามที่ระบุให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลา
ที่กาหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕60
(นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Error! Number cannot be represented in specified format.

วิทยาเขตบางเขน
1. คณะวนศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 14 – 15 กันยายน ๒๕60
๑. รศ.จันทนี เพชรานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธานกรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
คณะสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
3. อ.ดร.ปารเมศ กาแหงฤทธิรงค์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
๔. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
สานักงานประกันคุณภาพ
เลขานุการ
5. นางสาววาสนา ชูไสว
สานักงานประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 14 – 15 กันยายน ๒๕60
๑. รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร กระจายศรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
คณะประมง
4. อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
คณะเกษตร
๕. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สานักงานประกันคุณภาพ
6. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
สานักงานประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประเมินฯ วันที่ 18 – 19 กันยายน ๒560
๑. รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
คณะวิทยาศาสตร์
3. รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
คณะสิ่งแวดล้อม
๔. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
สานักงานประกันคุณภาพ
5. นางสาววาสิฏฐี ไวตี
สานักงานประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะสังคมศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 18 – 19 กันยายน ๒560
๑. ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพิพัฒนกุล
คณะศึกษาศาสตร์
๓. ผศ.ดร.จินตนา สและน้อย
คณะประมง
๔. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
สานักงานประกันคุณภาพ
5. นางสาวณัฐธิภา เค็งสม
คณะเศรษฐศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะประมง ประเมินฯ วันที่ 19 – 20 กันยายน ๒560
๑. รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. อ.ดร.ปารเมศ กาแหงฤทธิรงค์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. อ.สุจิตตา เรืองรัศมี
คณะเกษตร
4. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สานักงานประกันคุณภาพ
๕. นางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม
คณะสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

6. คณะศึกษาศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 19 – 20 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง
คณะมนุษยศาสตร์
๓. รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจติ รคุณ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
สานักงานประกันคุณภาพ
5. นางสาวนิธินันท์ พุทธวิริยากร
สานักงานประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑

7. คณะเกษตร ประเมินฯ วันที่ 21 – 22 กันยายน ๒560
๑. รศ.ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
คณะประมง
3. ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
คณะวนศาสตร์
4. รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร หนูสุด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
5. นางกัลยาณี รัตนวราหะ
สานักงานประกันคุณภาพ
6. นางสาวเบญจพร อิทธิไมยยะ
สานักงานประกันคุณภาพ
8. คณะบริหารธุรกิจ ประเมินฯ วันที่ 21 – 22 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๓. อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต
คณะเศรษฐศาสตร์
4. นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
สานักงานประกันคุณภาพ
5. นางสาววาสิฏฐี ไวตี
สานักงานประกันคุณภาพ
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 21 – 22 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกจิ
คณะประมง
๓. อ.ภาวิน สุทธินนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
สานักงานประกันคุณภาพ
5. นางสาวพุทธภรณ์ มะละคา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

10. คณะสิ่งแวดล้อม ประเมินฯ วันที่ 22 – 23 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒. อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
คณะวนศาสตร์
กรรมการ
๓. ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
4. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
สานักงานประกันคุณภาพ
เลขานุการ
๕. นายจตุรงค์ ตันนุกลู
สานักงานประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. คณะมนุษยศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 25 – 26 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
3. ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
สานักงานประกันคุณภาพ
5. นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร์
คณะสังคมศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

12. คณะวิทยาศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 25 – 26 กันยายน ๒560
๑. ผศ.ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานกรรมการ
๒. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ
๓. ผศ.นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
๔. ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพิพัฒนกุล
คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
๕. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สานักงานประกันคุณภาพ
เลขานุการ
6. นางสาวเกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล
คณะเกษตร
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒

๑3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯ วันที่ 26 – 27 กันยายน ๒560
๑. ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. ผศ.ดร.หฤทัย นาประเสริฐชัย
คณะบริหารธุรกิจ
3. อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
คณะวนศาสตร์
4. นางมณฑ์ภสั สร สุวรรณาพิสิทธิ์
สานักงานประกันคุณภาพ
5. นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ
สานักงานประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 27 – 28 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกลุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. อ.ดร.อาณัติ ดีพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สานักงานประกันคุณภาพ
5. นางสาวณัฎฐิณี ทะนะแสง
คณะเกษตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑5. คณะเศรษฐศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 28 – 29 กันยายน ๒560
1. รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
คณะศึกษาศาสตร์
ประธานกรรมการ
๒. รศ.ดร.อภิสฏิ ฐ์ ศงสะเสน
คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๓. รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
คณะสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
4. รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
5. นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
สานักงานประกันคุณภาพ
เลขานุการ
6. นางสาวอุษาวดี แซ่หลี
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

วิทยาเขตกาแพงแสน
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน ประเมินฯ วันที่ 19 – 20 กันยายน ๒560
1. รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
คณะศึกษาศาสตร์
๓. อ.ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๔. นางสาวเยาวภา มณีเนตร
สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
๕. นางปนิตา มีหมู่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

17. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 21 – 22 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
คณะเกษตร กาแพงแสน
๒. รศ.ดร.วินัย พูลศรี
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๓. ผศ.ดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
คณะวิทยาศาสตร์
๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สานักงานประกันคุณภาพ
๕. นางสาวอรอนงค์ อู่ตะเภา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

18. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 21 – 22 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.พจนา สีมันตร
คณะเกษตร กาแพงแสน
4. นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์
คณะเกษตร กาแพงแสน
5. นายธีรนนท์ รัตนดิลก
คณะเกษตร กาแพงแสน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๓

19. คณะเกษตร กาแพงแสน ประเมินฯ วันที่ 26 – 27 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๒. รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. อ.ดร.เบญญา กสานติกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
๔. นางสาวเยาวภา มณีเนตร
สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
๕. นางสาวกมลธนัสร์ สามสีเนียม
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

20. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประเมินฯ วันที่ 28 – 29 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
คณะเกษตร กาแพงแสน
๒. ผศ.นพพร รัตนช่วง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. อ.ดร.เบญญา กสานติกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
๔. นางสุนทรี กลิ่นบุปผา
สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
๕. นางสาวอัญชิษฐา ภูอุดม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

21. วิทยาเขตกาแพงแสน ประเมินฯ วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2560
๑. รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. รศ.ดร.ทิพวรรณ ลิมังกูร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
กรรมการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. ผศ.ดร.พราม อินพรม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
6. ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
7. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
สานักงานประกันคุณภาพ
เลขานุการ
8. นายจตุรงค์ ตันนุกูล
สานักงานประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยเลขานุการ

วิทยาเขตศรีราชา
22. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประเมินฯ วันที่ 19 – 20 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
คณะวิทยาการจัดการ
๓. อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต
คณะเศรษฐศาสตร์
4. นางสาวโสภณา คุณุทัย
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
5. นางสาวเนตรนภางค์ ทรัพย์เจริญ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

23. คณะวิทยาการจัดการ ประเมินฯ วันที่ 20 – 21 กันยายน ๒560
๑. รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
คณะสิ่งแวดล้อม
2. ผศ.ดร.สูตเิ ทพ ศิริพิพัฒนกุล
คณะศึกษาศาสตร์
๓. อ.ดร.วรยศ ละม้ายศรี
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
4. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
สานักงานประกันคุณภาพ
๕. นายจตุรงค์ ตันนุกลู
สานักงานประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๔

24. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประเมินฯ วันที่ 25 – 26 กันยายน ๒560
๑. รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
คณะสิ่งแวดล้อม
2. อ.ดร.ศุภาภาส คาโตนด
คณะวิทยาการจัดการ
3. นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ
สานักงานวิทยาเขตศรีราชา
4. นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
สานักงานประกันคุณภาพ
5. นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประเมินฯ วันที่ 26 – 27 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
คณะศึกษาศาสตร์
2. รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผศ.ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
คณะวิทยาการจัดการ
5. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
สานักงานประกันคุณภาพ
6. นายจตุรงค์ ตันนุกลู
สานักงานประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

26. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประเมินฯ วันที่ 29 – 30 กันยายน ๒560
๑. ผศ.ดร.สุรยิ ัน ธัญกิจจานุกิจ
คณะประมง
๒. อ.ดร.ศุภาภาส คาโตนด
คณะวิทยาการจัดการ
3. ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
4. นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
5. นางสาววัลนิภา สุขเสมอ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

27. วิทยาเขตศรีราชา ประเมินฯ วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2560
1. รศ.ดร.พนิต เข็มทอง
คณะศึกษาศาสตร์
2. ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
๓. รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
คณะประมง
4. ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
สานักงานประกันคุณภาพ
6. นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
28. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประเมินฯ วันที่ 21 – 22 กันยายน ๒560
1. รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๒. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ผศ.สมหมาย เจนกิจการ
คณะประมง
๔. นางอรุณศรี นิภานันท์
สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
5. นางสาวเกศินี พิลาภ
สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
29. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 21 – 22 กันยายน ๒560
๑. อ.ดร.จิตรา พึ่งพานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม
4. นางสาวอนิสา วรรณรี
สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
5. นางสาวจารุณี ฤทธิดี
สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๕

30. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินฯ วันที่ 26 – 27 กันยายน ๒560
๑. รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. รศ.ดร.รัชชพล สันติวรากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. อ.ดร.จิตรา พึ่งพานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. นางอรุณศรี นิภานันท์
สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
5. นางสาวอนิสา วรรณรี
สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
31. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประเมินฯ วันที่ 28 – 29 กันยายน ๒560
๑. รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบารุง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. นางอรุณศรี นิภานันท์
สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
5. นางสาวอนิสา วรรณรี
สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
32. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเมินฯ วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560
๑. ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม
ผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สานักงานประกันคุณภาพ
5. นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
สานักงานประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๖

รายชื่อผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจาปีการศึกษา 2559
ลาดับ
หน่วยงาน
วิทยาเขตบางเขน
1 คณะวนศาสตร์

2

คณะสัตวแพทยศาสตร์

3

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

กาหนดการ

ผู้สังเกตการณ์

14 – 15 ก.ย. 60 1. อ.ดร.อลงกรณ์ อินทรักษา
คณะสิ่งแวดล้อม
e-mail : ecuki@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-230-0851
2. ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
คณะเกษตร
e-mail : agrsnt@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-636-5122
14 – 15 ก.ย. 60 1. ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
คณะศึกษาศาสตร์
e-mail : fedunrr@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-905-9919
2. อ.ดร.อุทุมพร อินทจักร์
คณะศึกษาศาสตร์
e-mail : feduapi@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-681-5628
18 – 19 ก.ย. 60 1. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา
คณะเกษตร
e-mail : agrtwd@ku.ac.th
เบอร์โทร : 098-829-9113

1

เอกสาร 2
ผู้ประสานงาน
คณะ
นางธนกร เสริมสมัคร
e-mail : ffortns@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-793-5221
ทีมเลขาฯ
นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
e-mail : psdmdk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-489-3346
คณะ
นางสาวศศิมา ผะดาวัน
e-mail : psdsmpw@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-687-7874
ทีมเลขาฯ
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
e-mail : psdtnd@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-784-5198
คณะ
นางสาวรุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา
e-mail : cvtrts@nontri.ku.ac.th
เบอร์โทร : 090-975-4187
ทีมเลขาฯ
นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
e-mail : psdsrwo@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-017-2959

ลาดับ
หน่วยงาน
4 คณะสังคมศาสตร์

5

คณะประมง

6

คณะศึกษาศาสตร์

7

คณะเกษตร

กาหนดการ
ผู้สังเกตการณ์
18 – 19 ก.ย. 60 1. อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย
คณะมนุษยศาสตร์
e-mail : fhumkyn@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-905-6076
2. ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
e-mail : fedujmb@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-305-3727
19 – 20 ก.ย. 60 1. ผศ.ดร.ณัฐพล ราไพ
คณะศึกษาศาสตร์
e-mail : fedunpra@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-128-3763
2. อ.ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย
คณะศึกษาศาสตร์
e-mail : feducsu@ku.ac.th
เบอร์โทร : 097-021-2927
19 – 20 ก.ย. 60 1. อ.กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
e-mail : tongino@hotmail.com
เบอร์โทร : 085-699-5994
2. อ.ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
คณะเกษตร
e-mail : agrsspp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-929-1474
21 – 22 ก.ย. 60 1. อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี
คณะมนุษยศาสตร์
e-mail : fhumtct@ku.ac.th
เบอร์โทร : 085-417-9999
2

ผู้ประสานงาน
คณะ
นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร์
e-mail : mayulada@hotmail.com
เบอร์โทร : 098-263-6445
ทีมเลขาฯ
นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
e-mail : psdmdk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-489-3346
คณะ
นายประคุณ ศาลิกร
e-mail : ffispks@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-618-2865
ทีมเลขาฯ
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
e-mail : psdtnd@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-784-5198
คณะ
นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน์
e-mail : feduswn@ku.ac.th
เบอร์โทร : 083-095-3278
ทีมเลขาฯ
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
e-mail : psdnnp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-886-3301
คณะ
นางสาวเกตุกานต์ ก่อเกิดสกุล
e-mail : rdgkkk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 098-935-4223

ลาดับ

หน่วยงาน

กาหนดการ

ผู้สังเกตการณ์
2. ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม
คณะวนศาสตร์
e-mail : fforsmp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 085-120-0063
21 – 22 ก.ย. 60 1. ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
e-mail : nartraphee@yahoo.com
เบอร์โทร : 081-924-3305

8

คณะบริหารธุรกิจ

9

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

21 – 22 ก.ย. 60 1. อ.ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์
คณะสิ่งแวดล้อม
e-mail : fgrakcd@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-639-8184
089-230-0514

10

คณะสิ่งแวดล้อม

22 – 23 ก.ย. 60 1. อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
e-mail : faaspnv@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-982-6500

3

ผู้ประสานงาน
ทีมเลขาฯ
นางกัลยาณี รัตนวราหะ
e-mail : psdkyc@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-971-7434
คณะ
นางสาวปรารถนา ประสงค์สิน
e-mail : fbuspnpr@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-672-2967
ทีมเลขาฯ
นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
e-mail : psdnyb@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-980-7856
คณะ
นางสาวพุทธภรณ์ มะละคา
e-mail : archppm@ku.ac.th
เบอร์โทร : 083-133-6422
ทีมเลขาฯ
นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์
e-mail : psdsrwo@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-017-2959
คณะ
นางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม
e-mail : eckkp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 061-824-3642
ทีมเลขาฯ
นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
e-mail : psdmdk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-489-3346

ลาดับ
หน่วยงาน
11 คณะมนุษยศาสตร์

12

คณะวิทยาศาสตร์

13

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

14

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กาหนดการ
ผู้สังเกตการณ์
25 – 26 ก.ย. 60 1. ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ
คณะศึกษาศาสตร์
e-mail : fedujmb@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-305-3727

25 – 26 ก.ย. 60 1. ผศ.ดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ
คณะศึกษาศาสตร์
e-mail : fedujrw@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-909-8159
2. อ.ดร.สถิดาพร คาสด
คณะศึกษาศาสตร์
e-mail : fedusokh@ku.ac.th
เบอร์โทร : 085-176-7671
26 – 27 ก.ย. 60 1. ผศ.ดร.สุรพงษ์ ดารงกิตติกุล
คณะเกษตร กาแพงแสน
e-mail : surapong.d@ku.th
เบอร์โทร : 089-166-6456

27 – 28 ก.ย. 60 1. ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
e-mail : sivakorn.a@en.rmutt.ac.th
เบอร์โทร : 086-891-6640
4

ผู้ประสานงาน
คณะ
นางสาวฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์
e-mail : fhumtrs@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-388-6455
ทีมเลขาฯ
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
e-mail : psdnnp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-886-3301
คณะ
นางสาวอุษาวดี แซ่หลี
e-mail : fsciuds@ku.ac.th
เบอร์โทร : 084-125-7572
ทีมเลขาฯ
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
e-mail : psdtnd@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-784-5198
คณะ
นางสาววัชรี อรุณกิจสกุล
e-mail : watcharee.a@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-553-5744
ทีมเลขาฯ
นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
e-mail : psdmps@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-619-4556
คณะ
นางสาวรัชภร พานิชเฮง
e-mail : fengrpph@ku.ac.th
เบอร์โทร : 088-902-3314

ลาดับ

15

หน่วยงาน

คณะเศรษฐศาสตร์

วิทยาเขตกาแพงแสน
16 คณะวิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน

17

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

กาหนดการ

ผู้สังเกตการณ์
2. ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
คณะศึกษาศาสตร์
e-mail : feduopb@ku.ac.th
เบอร์โทร : 095-962-5946
28 – 29 ก.ย. 60 1. อ.ดร.ศิรเดช สุริต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
e-mail : siradech.s@ku.th
เบอร์โทร : 086-706-9233

19 – 20 ก.ย. 60

-

21 – 22 ก.ย. 60

-

5

ผู้ประสานงาน
ทีมเลขาฯ
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
e-mail : psdtnd@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-784-5198
คณะ
นางสาวณัฐธิภา เค็งสม
e-mail : feconpk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 084-758-1679
ทีมเลขาฯ
นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
e-mail : psdnyb@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-980-7856
คณะ
นางปนิตา มีหมู่
e-mail : fengpnt@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-155-4146
ทีมเลขาฯ
นางสาวเยาวภา มณีเนตร
e-mail : kpsywm@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-837-9954
คณะ
นางสาวอรอนงค์ อู่ตะเภา
e-mail : faasona@ku.ac.th
เบอร์โทร : 080-431-8305
ทีมเลขาฯ
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
e-mail : psdtnd@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-784-5198

ลาดับ
หน่วยงาน
18 คณะศึกษาศาสตร์และ
พัฒนศาสตร์

กาหนดการ
ผู้สังเกตการณ์
21 – 22 ก.ย. 60 1. ผศ.ดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
e-mail : kongsatt@yahoo.com
เบอร์โทร : 081-318-7946

19

คณะเกษตร กาแพงแสน

26 – 27 ก.ย. 60 1. อ.ดร.ปริญญา พัฒนวสันต์พร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
e-mail : blue_ienu@hotmail.com
เบอร์โทร : 095-949-4970

20

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

28 – 29 ก.ย. 60

-

19 – 20 ก.ย. 60

-

วิทยาเขตศรีราชา
21 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

6

ผู้ประสานงาน
คณะ
นางสาวกมลธนัสร์ สามสีเนียม
e-mail : feduknsa@ku.ac.th
เบอร์โทร : 087-981-9519
ทีมเลขาฯ
นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์
e-mail : agrtknt@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-413-2022
คณะ
นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์
e-mail : agrtknt@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-413-2022
ทีมเลขาฯ
นางสาวเยาวภา มณีเนตร
e-mail : kpsywm@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-837-9954
คณะ
นางสาวอัญชิษฐา ภูอุดม
e-mail : fssrdp@ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-982-2686
ทีมเลขาฯ
นางสุนทรี กลิ่นบุปผา
e-mail : kpssrk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 082-294-6363
คณะ
นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน
e-mail : suwanna.pro@ku.th
เบอร์โทร : 086-828-0805

ลาดับ

หน่วยงาน

22

คณะวิทยาการจัดการ

23

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

24

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

กาหนดการ

ผู้สังเกตการณ์

20 – 21 ก.ย. 60 1. อ.ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
e-mail : pensuda@eng.src.ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-803-0397
2. ผศ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
e-mail : sirichai@eng.src.ku.ac.th
เบอร์โทร : 089-112-8268
25 – 26 ก.ย. 60
-

26 – 27 ก.ย. 60 1. อ.ชิราภรณ์ วงศ์แสน
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
e-mail : ch.wongsaen@gmail.com
เบอร์โทร : 081-489-5828

7

ผู้ประสานงาน
ทีมเลขาฯ
นางสาวโสภณา คุณุทัย
e-mail : sophana.kh@ku.th
เบอร์โทร : 081-566-8558
คณะ
อ.ดร.ศุภาภาส คาโตนด
e-mail : fmsspk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-617-8814
ทีมเลขาฯ
นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
e-mail : psdmdk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-489-3346
คณะ
นายพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน
e-mail : pongsak2pj@gmail.com
เบอร์โทร : 084-110-4112
ทีมเลขาฯ
นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี
e-mail : psdnyb@ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-980-7856
คณะ
นางสาวยุพิน รักเกียรติ์
e-mail : yupin@eng.src.ku.ac.th
เบอร์โทร : 080-999-1938
ทีมเลขาฯ
นางประวีณ์นุช เกตุแก้ว
e-mail : psdmdk@ku.ac.th
เบอร์โทร : 081-489-3346

ลาดับ
หน่วยงาน
25 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

กาหนดการ
ผู้สังเกตการณ์
29 – 30 ก.ย. 60 1. อ.ปุณณะ ยศปัญญา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
e-mail : poonna@eng.src.ku.ac.th
เบอร์โทร : 086-688-0717

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
26 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
21 – 22 ก.ย. 60
อุตสาหกรรมเกษตร

-

27

คณะสาธารณสุขศาสตร์

21 – 22 ก.ย. 60

-

28

คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

26 – 27 ก.ย. 60 1. ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
e-mail : nirawan@gmail.com
เบอร์โทร : 083-294-4259
8

ผู้ประสานงาน
คณะ
นางสาวโสภณา คุณุทัย
e-mail : sophana.kh@ku.th
เบอร์โทร : 081-566-8558
ทีมเลขาฯ
นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน
e-mail : suwanna.pro@ku.th
เบอร์โทร : 086-828-0805
คณะ
นางสาวกฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
e-mail : ok.pro@hotmail.com
เบอร์โทร : 085-746-5133
ทีมเลขาฯ
นางอรุณศรี นิภานันท์
e-mail : yuayo@hotmail.com
เบอร์โทร : 086-859-5903
คณะ
นางสุนิสา กิมยง
e-mail : sunisa.thoh@ku.th
เบอร์โทร : 086-619-3832
ทีมเลขาฯ
นางสาวอนิสา วรรณรี
e-mail : anisawannee.a@ku.th
เบอร์โทร : 086-579-5559
คณะ
นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์
e-mail : wanunya.r@ku.ac.th
เบอร์โทร : 082-316-7276

ลาดับ

29

หน่วยงาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ
จัดการ

กาหนดการ

ผู้สังเกตการณ์

28 – 29 ก.ย. 60

-

9

ผู้ประสานงาน
ทีมเลขาฯ
นางอรุณศรี นิภานันท์
e-mail : yuayo@hotmail.com
เบอร์โทร : 086-859-5903
คณะ
นางสาวทิพวัลย์ พันจันทึก
e-mail : khiprapai_thip@hotmail.com
เบอร์โทร : 086-084-1459
ทีมเลขาฯ
นางอรุณศรี นิภานันท์
e-mail : yuayo@hotmail.com
เบอร์โทร : 086-859-5903

ระดับคณะ
วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
1. เพื่อยืนยันสภำพกำรดำเนินงำนของคณะและประเมินผลกำรดำเนินงำน ที่สอดคล้องกับระบบกำร
ประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยที่กำหนด
2. พิจำรณำควำมเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภำพของคณะ และกำรตอบสนอง
พันธกิจและเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย โดยวิเครำะห์จุดแข็ง โอกำสในกำรพัฒนำ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำร
พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพคณะให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรค้นหำนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะ
3. ติดตำมประสิทธิผ ลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกำรประเมิน
คุณภำพภำยในที่ผ่ำนมำ
4. เพื่ อ รำยงำนผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำต่ อ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
สำธำรณชน
กรอบการประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ประสิทธิผลของกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำนของคณะ ได้แก่ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ผ่ำนมำ
3. กำรค้น หำนวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะ หรือผลลั พธ์จำกกำรดำเนินงำนตำมระบบ
ประกันคุณภำพ
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. คณะวิชำรวบรวมข้อมูล ผลกำรดำเนินงำนประกอบกำรประเมินฯ (1 สิ งหำคม 2559 – 31
กรกฎำคม 2560) ผ่ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพ (http://qais.ku.ac.th)
2. คณะวิชำรวบรวมผลกำรประเมินฯ ระดับหลักสูตรทั้งหมดมำเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ของคณะวิช ำ ผ่ ำนระบบ CHE QA Online ให้ เสร็จสิ้ นภำยในวันที่ 31 สิ งหำคม 2560
โดยสำนักงำนประกันคุณภำพได้กำหนดรูปแบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ให้ใช้เป็นกรอบในกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำน ซึ่งกำหนดให้คณะวิชำเขียนส่วนนำของ (SAR) ประกอบด้วย
1. บทสรุปผู้บริหำร และกำรประเมินตนเอง
2. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
3. ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
4. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร
5. รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร
6. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
7. จำนวนนิสิต
8. จำนวนอำจำรย์และบุคลำกร
9. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่
10. เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะ
11. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
คณะรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน ตำมข้ อ 2 ไว้ ในบทที่ 1 ทั้งนี้ ให้ ทุ กคณะ ควรจั ดทำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองและรำยงำนประจำปี ไว้ในรูปแบบไฟล์ ให้เสร็จก่อนวันที่ 10 กันยำยน 2560

3. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะ ภำยในเดือนกันยำยน
2560 ผ่ำนระบบ CHE QA Online โดยประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ ต้องยืนยันผลกำรประเมิน ภำยใน 1
เดือน หลังกำรประเมินฯ
4. คณะกรรมกำรประเมินฯ แจ้งคะแนนผลกำรประเมินฯ ระดับคณะจำกระบบ CHE QA Online
ตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ ยืนยันผลกำรประเมินฯ แล้ว และส่งรำยงำนผลกำรประเมินฯ ระดับคณะ
ฉบับสมบูรณ์ ไปยังคณบดี และสำนักงำนประกันคุณภำพ ส่วนคณะที่สังกัดวิทยำเขต ให้คณะกรรมกำรประเมินฯ
ส่งข้อมูลให้งำนประกันคุณภำพของวิทยำเขต ภำยใน 2 สัปดำห์หลังกำรตรวจประเมินฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร
ประเมินฯ ระดับวิทยำเขต และมหำวิทยำลัยต่อไป
5. คณะวิชำจัดทำแผนพัฒนำปรั บปรุง (สปค.01) ตำมผลกำรประเมินฯ ในระบบ CHE QA Online
ส่งสำนักงำนประกันคุณภำพภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2560 และนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
งำนประจำปี

ระดับวิทยาเขต
วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2559
1. เพื่อยืนยันสภำพกำรดำเนินงำนของวิทยำเขตและประเมินผลกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับระบบ
กำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยที่กำหนด
2. พิจ ำรณำควำมเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภำพของวิทยำเขต และกำร
ตอบสนองพันธกิจและเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย โดยวิเครำะห์จุดแข็ง โอกำสในกำรพัฒนำ และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมทั้งกำรค้นหำนวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของวิทยำเขต
3. ติดตำมประสิทธิผ ลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกำรประเมิน
คุณภำพภำยในที่ผ่ำนมำ
4. เพื่ อ รำยงำนผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำต่ อ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
สำธำรณชน
กรอบการประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ประสิทธิผลของกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำนของวิทยำเขต ได้แก่ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ผ่ำนมำ
3. กำรค้นหำนวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของวิทยำเขต หรือผลลัพธ์จำกกำรดำเนินงำนตำมระบบ
ประกันคุณภำพ
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. วิทยำเขตรวบรวมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนประกอบกำรประเมินฯ (1 สิงหำคม 2559 – 31
กรกฎำคม 2560) ผ่ ำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประกันคุณภำพ (http://qais.ku.ac.th) และจำกรำยงำนผล
กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะวิชำ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ของคณะวิชำที่สังกัดวิทยำเขต
2. วิทยำเขตรวบรวมผลกำรประเมินฯ ระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชำทั้งหมดมำเป็นส่วนหนึ่ง
ของรำยงำนกำรประเมิน ตนเอง (SAR) ให้เสร็จสิ้น และดำเนินกำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
ให้ ค ณะกรรมกำรประเมิ น ฯ ทุ ก ท่ ำ นก่ อ นรั บ ประเมิ น ฯ 1 สั ป ดำห์ โดยส ำนั ก งำนประกั น คุ ณ ภำพ
ได้กำหนดรูปแบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ให้ใช้เป็นกรอบในกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ซึ่งกำหนดให้
วิทยำเขตเขียนส่วนนำของ (SAR) เขียนไว้ในบทที่ 1 วิทยำเขตควรจัดทำ/รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
เป็นรำยงำนประจำปีของวิทยำเขต เพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย ซึ่งส่วนนำของ (SAR) ประกอบด้วย
1. บทสรุปผู้บริหำร และกำรประเมินตนเอง
2. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
3. ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
4. โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร
5. รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร
6. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
7. จำนวนนิสิต
8. จำนวนอำจำรย์และบุคลำกร
9. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่
10. เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของวิทยำเขต
11. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ

3. คณะกรรมกำรประเมินฯ ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมพัน ธกิจของวิทยำเขต ภำยในวันที่ 1820 ตุลำคม 2560 จำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
4. คณะกรรมกำรประเมินฯ ส่งรำยงำนผลกำรประเมินฯ ระดับ วิทยำเขต ฉบับสมบูรณ์ ไปยัง รอง
อธิกำรบดีวิทยำเขต และสำนักงำนประกันคุณภำพ ภำยใน 2 สัปดำห์หลังกำรตรวจประเมินฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
กำรประเมินฯ ระดับมหำวิทยำลัยต่อไป
5. วิทยำเขตจัดทำแผนพัฒนำปรับปรุงตำมผลกำรประเมินฯ (สปค.01) ส่งสำนักงำนประกันคุณภำพ
ภำยในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 และนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปี

แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9 สาหรับผู้สังเกตการณ์
ก่อนวันประเมิน
๑. ผู้สังเกตกำรณ์ หมำยถึง ผู้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะวิชำ
ประจ ำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๘ และปี กำรศึกษำ 2559 (ส ำหรับ ผู้ ที่ไ ม่มีประสบกำรณ์) ให้ เลื อกเข้ำสั งเกตกำรณ์
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะวิชำ ตำมกำหนดกำรประเมินฯ ที่มหำวิทยำลัยประกำศไว้ จำนวน
1 คณะวิชำ แจ้งให้สำนักงำนประกันคุณภำพรับทรำบ เพื่อจัดทำกำหนดกำรสำหรับผู้สังเกตกำรณ์ภำพรวมและแจ้ง
เจ้ำของคณะวิชำ ทรำบ
๒. สำนักงำนประกันคุณภำพ ออกรหัสสำหรับเข้ำระบบ CHE QA Online ให้ผู้สังเกตกำรณ์ เพื่อสำมำรถ
อ่ำนรำยงำนกำรประเมินตนเองของคณะวิชำที่เลือกสังเกตกำรณ์ ในระบบ CHE QA Online ก่อนวันประเมิน ๑
สัปดำห์
๓. เข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำรประเมินฯ ตำมที่นัดประชุม เพื่อหำรือแนวทำงประเมินและผลกำร
ประเมินฯ ทุกตัวบ่งชี้ก่อนเข้ำกำรประเมินฯ
วันประเมิน
๑. ผู้สังเกตกำรณ์ต้องยึดหลักจรรยำบรรณของผู้ประเมินคุณภำพภำยในตำมที่ได้รับอบรมแล้วเป็นสำคัญ
๒. สั ง เกตกำรณ์ก ำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ของคณะกรรมกำรประเมิ นฯ ที่ ร่ วมพู ดคุ ย ซั กถำมกั บผู้ บริ หำรคณะ
ตำมแนวทำงกำรประเมินแบบพิชญ์พิจำรณ์ (Peer Review) เพื่อให้ได้เห็นถึงจุดเด่น และโอกำสในกำรพัฒนำต่ำงๆ
ตำมองค์ ป ระกอบกำรประเมิ น ของคณะวิ ช ำ ทั้ งนี้ อำจร่ ว มพู ดคุ ยหรื อซั กถำมผู้ ที่ มำให้ ข้ อมู ล ได้ เมื่ อประธำน
คณะกรรมกำรประเมินฯ อนุญำต
๓. ฝึกประเมินคุณภำพภำพภำยในรำยตัวบ่งชี้ จุดเด่น และโอกำสในกำรพัฒนำตำมแบบฟอร์มที่ใช้อบรม
๔. ร่วมสังเกตกำรณ์จนเสร็จสิ้นกระบวนกำรประเมินฯ เมื่อคณะกรรมกำรประเมินสรุปผลกำรประเมิน
รำยงำนด้วยวำจำให้ผู้บริหำร อำจำรย์ ผู้เกี่ยวข้อง ของคณะทรำบทั่วกัน
๕. ขอรั บ แบบฟอร์ มรับ รองประสบกำรณ์ ของผู้ สั งเกตกำรณ์จำกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมิ นและ
ใส่รำยละเอียดให้เรียบร้อย ก่อนให้ประธำนกรรมกำรประเมินฯ พิจำรณำลงนำม ปิดผนึกให้เรียบร้อยส่งกลับมำที่
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ สำนักงำนประกันคุณภำพ ชั้น 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
ทั้งนี้ สำมำรถศึกษำเอกสำรที่ใช้ในกำรกำรประเมิน คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะวิชำ ดำวน์โหลด
ได้ที่ www.qa.ku.ac.th หัวข้อข่ำวประชำสัมพันธ์
หมำยเหตุ : ผู้สังเกตกำรณ์ ต้องรับผิดชอบกำรเดินทำงเพื่อไปทำหน้ำที่ปฏิบัติสังเกตกำรณ์

หนังสือรับรอง
การฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
*****
สาหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้ำพเจ้ำ
สังกัดภำควิชำ

คณะ

ซึ่งเป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบกำรณ์ประเมิน
คุณภำพ) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ (โปรดระบุ )  2558  2559 โดยได้เข้ำร่วม
สังเกตกำรณ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของคณะ
เมื่อวันที่

กันยำยน พ.ศ. 2560 ขอยื่นหนังสือรับรองฉบับนี้ต่อประธำนกรรมกำรประเมินฯ

เพื่อพิจำรณำกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

(ลงนำม)
(

)

สาหรับประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
ขอรับรองว่ำ

ได้ เ ข้ ำ ร่ ว มสั ง เกตกำรณ์ ก ำรประเมิ น

คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2559 จริง และมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็น
กรรมกำรประเมินฯ ได้
(ลงนำม)
(
)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะ
ว/ด/ป

