
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

µÒÁ·ÕèÊ¶Òºa¹ou´ÁÈึ¡ÉÒ»Ãaºe»ÅÕèÂ¹ª �Ç§eÇÅÒe»�´-»�´ÀÒ¤¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒe»�¹ÃaËÇ�Ò§e´ืo¹Êi§ËÒ¤Á¶ึ§e´ืo¹¡Ã¡®Ò¤Á¢o§æµ�Åa»�

¡ÒÃÈึ¡ÉÒ e¾ืèoeµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾Ã �oÁe¢�ÒÊÙ�»ÃaªÒ¤ÁoÒe«ÕÂ¹ æÅae¾ืèoãË �Êo´¤Å �o§¡aº¡®¡Ãa·ÃÇ§Ç�Ò �́ÇÂÃaºº ËÅa¡e¡³±�æÅaÇi Õ̧¡ÒÃ»Ãa¡a¹

¤u³ÀÒ¾ÀÒÂã¹Ê¶Ò¹È ึ¡ÉÒ Ãa áºou´ÁÈึ¡ÉÒ ¾.È. 2546 æÅa¡®¡Ãa·ÃÇ§Ç�Ò �́ÇÂÃaºº ËÅa¡e¡³±�æÅaÇi Õ̧¡ÒÃ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾

¡ÒÃÈึ¡ÉÒ ¾.È. 2553 ·ÕèÃaºuãË �Ê¶Ò¹Èึ¡ÉÒÃa áºou´ÁÈึ¡ÉÒµ�o§ ä´Ê �§ÃÒÂ§Ò¹»Ãa í̈Ò»�·Õèe»�¹ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ 

µ�oÊíÒ¹a¡§Ò¹¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃou´ÁÈึ¡ÉÒÀÒÂã¹ 120 Ça¹¹aº¨Ò¡Êié¹Êu´»�¡ÒÃÈึ¡ÉÒ¢o§æµ�ÅaÊ¶Ò¹Èึ¡ÉÒ 

ÊíÒ¹a¡§Ò¹¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃou´ÁÈึ¡ÉÒä �́ÁÕÁµieËç¹ªoºæ¹Ç» īºaµiã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´æ¹Ç·Ò§¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹e¾ืèo¡ÒÃ

»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹æÅa¡ÒÃ ä´Ê �§ÃÒÂ§Ò¹»Ãa í̈Ò»�·Õèe»�¹ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾ÀÒÂã¹µ�oÊíÒ¹a¡§Ò¹¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

¡ÒÃou´ÁÈ ึ¡ÉÒ á§¹Õé 

1. ËÒ¡Ê¶Òºa¹ou´ÁÈึ¡ÉÒÂa§ãª �Ãaºº¡ÒÃe»�´-»�´ÀÒ¤¡ÒÃÈึ¡ÉÒe íÁ ãË �ãª �æ¹Ç·Ò§e íÁ o´Â Ù́¼Å¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹µÒÁÃoº»�

¡ÒÃÈึ¡ÉÒ ¤ืo µaé§æµ�e´ืo¹Ái¶u¹ÒÂ¹¶ึ§e´ืo¹¾ÄÉÀÒ¤Á¢o§»�¶a´ä» o´ÂÊ¶Òºa¹ou´ÁÈึ¡ÉÒ¨aµ�o§ ä´Ê �§ÃÒÂ§Ò¹»Ãa í̈Ò»�Ï ä»Âa§ÊíÒ¹a¡§Ò¹

¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃou´ÁÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹e´ืo¹¡a¹ÂÒÂ¹¢o§·u¡»� 

2. ËÒ¡Ê¶Òºa¹ou´ÁÈึ¡ÉÒÁÕÃaºº¡ÒÃe»�´-»�´ÀÒ¤¡ÒÃÈึ¡ÉÒµÒÁoÒe«ÕÂ¹ ¡ÒÃ»ÃaeÁi¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹¨a Ù́¡ÒÃ

í́Òe¹i¹§Ò¹µÒÁÃoº»�¡ÒÃÈึ¡ÉÒ¢o§oÒe«ÕÂ¹ ¤ ืo µaé§æµ�e´ืo¹Êi§ËÒ¤Á¶ึ§e´ืo¹¡Ã¡®Ò¤Á¢o§»�¶a´ä» o´ÂÊ¶Òºa¹ou´ÁÈึ¡ÉÒ¨aµ�o§ ä´Ê �§

ÃÒÂ§Ò¹»Ãa í̈Ò»�Ï ä»Âa§ÊíÒ¹a¡§Ò¹¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃou´ÁÈึ¡ÉÒÀÒÂã¹e´ืo¹¾ÄÈ ï¡ÒÂ¹¢o§·u¡»� 

 ดังน้ัน¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ í́Òe¹i¹§Ò¹e¾ืèo¡ÒÃ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾¡ÒÃÈ ึ¡ÉÒÀÒÂã¹¢o§æµ�ÅaÊ¶Òºa¹¢ึé¹oÂÙ�¡aºÃoº»�¡ÒÃÈึ¡ÉÒ·Õè

Ê¶Òºa¹e»�¹¼Ù�¡íÒË¹´ 
·ÕèÁÒ : ÊíÒ¹a¡§Ò¹¤³a¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃou´ÁÈ ึ¡ÉÒ (Ê¡o.) 

ปที่ 2 ฉบับที่ 14 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2557 

การกําหนดแนวทางการรายงานผลการดาํเนินงาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

พบกับจดหมายขาวกันอีกเชนเคย สําหรับเดือนนี้เปนเดือนแหงความรัก สํานักงานประกันคุณภาพคุณภาพขอใหทุกทาน 

ไดรับความรักจากผูคนโดยรอบ และอยาลืมมอบความรักใหกันทุกวันนะคะ สําหรับจดหมายขาวฉบับนี้มีรายละเอียดตางๆ 

เก่ียวกับการกําหนดแนวทางการรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โครงการเพ่ือนชวย

เพื่อนตลอดจนกิจกรรมตางๆ และขาวประชาสัมพันธที่นาสนใจคะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            สํานักงานประกันคุณภาพจัดโครงการ “เพื่อนชวยเพื่อน” เพื่อเปนตัวชวยหนวยงานตางๆ รวมท้ังเปนศูนยการแลกเปลี่ยน   
            เรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวมขอมูลการเก็บหลักฐาน การรายงานขอมูลท่ีสามารถสะทอนผลการดําเนินงานท่ีแทจริง
ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองและการจัดเตรียมหลักฐาน ตลอดจนการลงขอมูลในระบบCHE QA Online เพื่อเตรียมรับการ
ประเมิน โดยจัดบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพใหทําหนาท่ีในการใหคําแนะนํา/กํากับ/ติดตามการลงระบบCHE/ติดตามผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหพัฒนาข้ึน ดังน้ี 
 

ÅíÒ´aº ª ืèoË¹ �ÇÂ§Ò¹ Çi·ÂÒe¢µ ºu¤ÅÒ¡ÃÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ 
eºoÃ �µí µ �oÀÒÂã¹ 

4923-24 (µ �o) 

¡Åu�ÁÊÒ¢ÒÇi·ÂÒÈÒÊµÃ �æÅae·¤o¹oÅÂÕ  

1 ¤³ae¡ÉµÃ ºÒ§e¢¹ ¹Ò§Áu¡´Òe¡µuæ¡�Ç/¹Ò§ÊÒÇÊuÃÕÂ � Ç§È �o¡¹iÉ° � 21 æÅa 23 

2 ¤³ae¡ÉµÃ ¡íÒæ¾§æÊ¹ ¡íÒæ¾§æÊ¹ ¹Ò§Áu¡´Òe¡µuæ¡�Ç/¹Ò§ÊÒÇÊuÃÕÂ � Ç§È �o¡¹iÉ° � 21 æÅa 23 

3 ¤³a·Ãa¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµiæÅa

ouµÊÒË¡ÃÃÁe¡ÉµÃ 
Ê¡Å¹¤Ã 

¹Ò§Áu¡´Òe¡µuæ¡�Ç/¹Ò§ÊÒÇÊuÃÕÂ � Ç§È �o¡¹iÉ° � 21 æÅa 23 

4 ¤³aouµÊÒË¡ÃÃÁe¡ÉµÃ ºÒ§e¢¹ ¹Ò§Áu¡´Òe¡µuæ¡�Ç/¹Ò§ÊÒÇÊuÃÕÂ � Ç§È �o¡¹iÉ° � 21 æÅa 23 

5 ¤³aÇ¹ÈÒÊµÃ � ºÒ§e¢¹ ¹Ò§Áu¡´Òe¡µuæ¡�Ç/¹Ò§ÊÒÇÊuÃÕÂ � Ç§È �o¡¹iÉ° � 21 æÅa 23 

6 ¤³a»ÃaÁ§ ºÒ§e¢¹ ¹Ò§Áu¡´Òe¡µuæ¡�Ç/¹Ò§ÊÒÇÊuÃÕÂ � Ç§È �o¡¹iÉ° � 21 æÅa 23 

7 ¤³aÊ¶Ò» �µÂ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ � ºÒ§e¢¹ ¹ÒÂ¸e¹È ´ÒÇÃu�§oÃ¨¹ �/¹ÒÂ¨iÃ¾a²¹ �̧ ÒÃÕÊืº 22 æÅa 33 

8 ¤³aÇiÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ � ºÒ§e¢¹ ¹ÒÂ¸e¹È ´ÒÇÃu�§oÃ¨¹ �/¹ÒÂ¨iÃ¾a²¹ �̧ ÒÃÕÊืº  22 æÅa 33 

9 ¤³aÇiÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ �¡íÒæ¾§æÊ¹ ¡íÒæ¾§æÊ¹ ¹ÒÂ¸e¹È ´ÒÇÃu�§oÃ¨¹ �/¹ÒÂ¨iÃ¾a²¹ �̧ ÒÃÕÊืº  22 æÅa 33 

10 ¤³aÇiÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ �ÈÃÕÃÒªÒ ÈÃÕÃÒªÒ ¹ÒÂ¸e¹È ´ÒÇÃu�§oÃ¨¹ �/¹ÒÂ¨iÃ¾a²¹ �̧ ÒÃÕÊืº  22 æÅa 33 

11 ¤³aÇi·ÂÒÈÒÊµÃ �æÅaÇiÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ � Ê¡Å¹¤Ã ¹ÒÂ¸e¹È ´ÒÇÃu�§oÃ¨¹ �/¹ÒÂ¨iÃ¾a²¹ �̧ ÒÃÕÊืº  22 æÅa 33 

12 Çi·ÂÒÅaÂ¾Ò³iªÂ¹ÒÇÕ¹Ò¹ÒªÒµi ÈÃÕÃÒªÒ ¹ÒÂ¸e¹È ´ÒÇÃu�§oÃ¨¹ �/¹ÒÂ¨iÃ¾a²¹ �̧ ÒÃÕÊืº 22 æÅa 33 

13 ¤³aÇi·ÂÒÈÒÊµÃ � ºÒ§e¢¹ ¹Ò§ÊÒÇ¹§¹Ò¯¾aÇ»ÃaeÊÃi°/¹Ò§ÊÒÇe¾ªÃ �Ãaµ¹ �oª¤Ãu�§ 41 æÅa 43 

14 ¤³aÇi·ÂÒÈÒÊµÃ �ÈÃÕÃÒªÒ ÈÃÕÃÒªÒ ¹Ò§ÊÒÇ¹§¹Ò¯¾aÇ»ÃaeÊÃi°/¹Ò§ÊÒÇe¾ªÃ �Ãaµ¹ �oª¤Ãu�§  41 æÅa 43 

15 ¤³aÈiÅ»ÈÒÊµÃ �æÅaÇi·ÂÒÈÒÊµÃ � ¡íÒæ¾§æÊ¹ ¹Ò§ÊÒÇ¹§¹Ò¯¾aÇ»ÃaeÊÃi°/¹Ò§ÊÒÇe¾ªÃ �Ãaµ¹ �oª¤Ãu�§  41 æÅa 43 

16 ¤³aÊiè§æÇ´Å�oÁ ºÒ§e¢¹ ¹Ò§ÊÒÇ¹§¹Ò¯¾aÇ»ÃaeÊÃi°/¹Ò§ÊÒÇe¾ªÃ �Ãaµ¹ �oª¤Ãu�§  41 æÅa 43 

¡Åu�ÁÊÒ¢ÒÁ¹uÉÂÈÒÊµÃ �æÅaÊa§¤ÁÈÒÊµÃ �  

17 ¤³aÁ¹uÉÂÈÒÊµÃ � ºÒ§e¢¹ ¹Ò§Áu¡´Òe¡µuæ¡�Ç/¹Ò§ÊÒÇÊuÃÕÂ � Ç§È �o¡¹iÉ° � 21 æÅa 23 

18 ¤³aÊa§¤ÁÈÒÊµÃ � ºÒ§e¢¹ ¹Ò§ÊÒÇ¹§¹Ò¯¾aÇ»ÃaeÊÃi°/¹Ò§ÊÒÇe¾ªÃ �Ãaµ¹ �oª¤Ãu�§  41 æÅa 43 

19 ¤³aÈ ึ¡ÉÒÈÒÊµÃ � ºÒ§e¢¹ ¹Ò§ÊÒÇ¹§¹Ò¯¾aÇ»ÃaeÊÃi°/¹Ò§ÊÒÇe¾ªÃ �Ãaµ¹ �oª¤Ãu�§  41 æÅa 43 

20 ¤³aÈ ึ¡ÉÒÈÒÊµÃ �æÅa¾a²¹ÈÒÊµÃ � ¡íÒæ¾§æÊ¹ ¹Ò§ÊÒÇ³a¯ÂÒeº �ÒÊuÀÕ/¹Ò§ÊÒÇÇÒÊi¯°ÕäÇµÕ 31 æÅa 32 

21 ¤³aºÃiËÒÃ u̧Ã¡i¨ ºÒ§e¢¹ ¹Ò§ÊÒÇ³a¯ÂÒeº �ÒÊuÀÕ/¹Ò§ÊÒÇÇÒÊi¯°ÕäÇµÕ  31 æÅa 32 

22 ¤³aÈiÅ»ÈÒÊµÃ �æÅaÇi·ÂÒ¡ÒÃ¨a´¡ÒÃ Ê¡Å¹¤Ã ¹Ò§ÊÒÇ³a¯ÂÒeº �ÒÊuÀÕ/¹Ò§ÊÒÇÇÒÊi¯°ÕäÇµÕ  31 æÅa 32 

23 ¤³aÇi·ÂÒ¡ÒÃ¨a´¡ÒÃ ÈÃÕÃÒªÒ ¹Ò§ÊÒÇ³a¯ÂÒeº �ÒÊuÀÕ/¹Ò§ÊÒÇÇÒÊi¯°ÕäÇµÕ  31 æÅa 32 

24 ¤³aeÈÃÉ°ÈÒÊµÃ � ºÒ§e¢¹ ¹Ò§ÊÒÇ³a¯ÂÒeº �ÒÊuÀÕ/¹Ò§ÊÒÇÇÒÊi¯°ÕäÇµÕ  31 æÅa 32 

25 ¤³aeÈÃÉ°ÈÒÊµÃ �ÈÃÕÃÒªÒ ÈÃÕÃÒªÒ ¹Ò§ÊÒÇ³a¯ÂÒeº �ÒÊuÀÕ/¹Ò§ÊÒÇÇÒÊi¯°ÕäÇµÕ 31 æÅa 32 
 

 

o¤Ã§¡ÒÃ�e¾ ืèo¹ª �ÇÂe¾ ืèo¹� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅíÒ´aº ª ืèoË¹ �ÇÂ§Ò¹ Çi·ÂÒe¢µ ºu¤ÅÒ¡ÃÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ 
eºoÃ �µí µ �oÀÒÂã¹ 

4923-24 (µ �o) 

¡Åu�ÁÊÒ¢ÒÇi·ÂÒÈÒÊµÃ �Êu¢ÀÒ¾  

26 ¤³aÊaµÇæ¾·ÂÈÒÊµÃ � ºÒ§e¢¹ ¹Ò§ÊÒÇÊuÃÕÂ � Ç§È �o¡¹iÉ° �/¹Ò§Áu¡´Òe¡µuæ¡�Ç 23 æÅa 21 

27 ¤³ae·¤¹i¤¡ÒÃÊaµÇæ¾·Â� ºÒ§e¢¹ ¹Ò§ÊÒÇÊuÃÕÂ � Ç§È �o¡¹iÉ° �/¹Ò§Áu¡´Òe¡µuæ¡�Ç  23 æÅa 21 

28 ¤³aÇi·ÂÒÈÒÊµÃ �¡ÒÃ¡ÕÌÒ ¡íÒæ¾§æÊ¹ ¹Ò§ÊÒÇÊuÃÕÂ � Ç§È �o¡¹iÉ° �/¹Ò§Áu¡´Òe¡µuæ¡�Ç  23 æÅa 21 

29 ¤³aÊÒ¸ÒÃ³Êu¢ÈÒÊµÃ � Ê¡Å¹¤Ã ¹Ò§ÊÒÇÊuÃÕÂ � Ç§È �o¡¹iÉ° �/¹Ò§Áu¡´Òe¡µuæ¡�Ç  23 æÅa 21 

Ë¹ �ÇÂ§Ò¹·ÕèÁÕÀÒÃ¡ï Çï aÂ  

30 Ê¶Òºa¹Çï aÂæÅa¾a²¹ÒæË�§ Á¡. ºÒ§e¢¹ ¹Ò§Á³± �ÀaÊÊÃÊuÇÃÃ³Ò¾iÊi· i̧ì/¹Ò§¡aÅÂÒ³ÕÃaµ¹ÇÃÒËa 43 æÅa 13 

31 
Ê¶Òºa¹Çï aÂæÅa¾a²¹ÒÇi·ÂÒe¢µ 

e©ÅiÁ¾Ãae¡ÕÂÃµi ¨a§ËÇa´Ê¡Å¹¤Ã 
Ê¡Å¹¤Ã ¹Ò§Á³± �ÀaÊÊÃÊuÇÃÃ³Ò¾iÊi· i̧ì/¹Ò§¡aÅÂÒ³ÕÃaµ¹ÇÃÒËa 

43 æÅa 13 

32 
Ê¶Òºa¹¤�¹¤Ç �ÒæÅa¾a²¹Ò¼ÅiµÀa³± �

oÒËÒÃ 
ºÒ§e¢¹ ¹Ò§Á³± �ÀaÊÊÃÊuÇÃÃ³Ò¾iÊi· i̧ì/¹Ò§¡aÅÂÒ³ÕÃaµ¹ÇÃÒËa 

43 æÅa 13 

33 
Ê¶Òºa¹¤�¹¤Ç �ÒæÅa¾a²¹Ò¼Åiµ¼Å·Ò§

¡ÒÃe¡ÉµÃæÅaouµÊÒË¡ÃÃÁe¡ÉµÃ 
ºÒ§e¢¹ ¹Ò§Á³± �ÀaÊÊÃÊuÇÃÃ³Ò¾iÊi· i̧ì/¹Ò§¡aÅÂÒ³ÕÃaµ¹ÇÃÒËa 

43 æÅa 13 

Ë¹ �ÇÂ§Ò¹·ÕèÁÕÀÒÃ¡ï ºÃi¡ÒÃÇiªÒ¡ÒÃ  

34 ÊíÒ¹a¡Ê�§eÊÃiÁæÅa½�¡oºÃÁ ºÒ§e¢¹ ¹Ò§ÊÒÇe¾ªÃ �Ãaµ¹ �oª¤Ãu�§/¹Ò§ÊÒÇ¹§¹Ò¯¾aÇ»ÃaeÊÃi° 43 æÅa 41 

35 ÊíÒ¹a¡Ê�§eÊÃiÁæÅa½�¡oºÃÁ¡íÒæ¾§æÊ¹ ¡íÒæ¾§æÊ¹ ¹Ò§ÊÒÇe¾ªÃ�Ãaµ¹ �oª¤Ãu�§/¹Ò§ÊÒÇ¹§¹Ò¯¾aÇ»ÃaeÊÃi° 43 æÅa 41 

36 ÈÙ¹Â �¹Ò¹ÒªÒµiÊiÃi¹¸Ãe¾ืèo¡ÒÃÇi¨aÂ 

¾a²¹ÒæÅa¶ �ÒÂ·o´e·¤o¹oÅÂÕ 
ºÒ§e¢¹ ¹Ò§ÊÒÇe¾ªÃ �Ãaµ¹ �oª¤Ãu�§/¹Ò§ÊÒÇ¹§¹Ò¯¾aÇ»ÃaeÊÃi° 

43 æÅa 41 

Ë¹ �ÇÂ§Ò¹·ÕèÁÕÀÒÃ¡ï Ê¹aºÊ¹u¹¡ÒÃeÃÕÂ¹¡ÒÃÊo¹æÅa¡ÒÃºÃiËÒÃ¨á ¡ÒÃ  

37 ºa³±iµÇi·ÂÒÅaÂ ºÒ§e¢¹ ¹Ò§¡aÅÂÒ³ÕÃaµ¹ÇÃÒËa/¹Ò§Á³± �ÀaÊÊÃÊuÇÃÃ³Ò¾iÊi· i̧ì 13 æÅa 43 

38 ÊíÒ¹a¡ËoÊÁu´ ºÒ§e¢¹ ¹Ò§¡aÅÂÒ³ÕÃaµ¹ÇÃÒËa/¹Ò§Á³± �ÀaÊÊÃÊuÇÃÃ³Ò¾iÊi· i̧ì 13 æÅa 43 

39 ÊíÒ¹a¡ËoÊÁu´ ¡íÒæ¾§æÊ¹ ¡íÒæ¾§æÊ¹ ¹Ò§¡aÅÂÒ³ÕÃaµ¹ÇÃÒËa/¹Ò§Á³± �ÀaÊÊÃÊuÇÃÃ³Ò¾iÊi· i̧ì 13 æÅa 43 

40 ÊíÒ¹a¡§Ò¹o i̧¡ÒÃº Ṍ ºÒ§e¢¹ ¹Ò§ÊÒÇÇÒÊi¯°ÕäÇµÕ/¹Ò§ÊÒÇ³a¯ÂÒeº �ÒÊuÀÕ 32 æÅa 31 

41 ÊíÒ¹a¡§Ò¹Çi·ÂÒe¢µÈÃÕÃÒªÒ ÈÃÕÃÒªÒ ¹Ò§ÊÒÇÇÒÊi¯°ÕäÇµÕ/¹Ò§ÊÒÇ³a¯ÂÒeº �ÒÊuÀÕ 32 æÅa 31 

42 ÊíÒ¹a¡§Ò¹Çi·ÂÒe¢µe©ÅiÁ¾Ãae¡ÕÂÃµi  

¨a§ËÇa´Ê¡Å¹¤Ã 
Ê¡Å¹¤Ã ¹Ò§ÊÒÇÇÒÊi¯°ÕäÇµÕ/¹Ò§ÊÒÇ³a¯ÂÒeº �ÒÊuÀÕ 

32 æÅa 31 

43 ÊíÒ¹a¡§Ò¹Çi·ÂÒe¢µ¡íÒæ¾§æÊ¹ ¡íÒæ¾§æÊ¹ ¹Ò§ÊÒÇÇÒÊi¯°ÕäÇµÕ/¹Ò§ÊÒÇ³a¯ÂÒeº �ÒÊuÀÕ 32 æÅa 31 

44 ÊíÒ¹a¡Çi·ÂºÃi¡ÒÃÇi·ÂÒe¢µÈÃÕÃÒªÒ ÈÃÕÃÒªÒ ¹ÒÂ¨iÃ¾a²¹ �¸ÒÃÕÊืº/¹ÒÂ¸e¹È ´ÒÇÃu�§oÃ¨¹ � 33 æÅa 22 

45 ÊíÒ¹a¡Çi·ÂºÃi¡ÒÃ Çi·ÂÒe¢µe©ÅiÁ 

¾Ãae¡ÕÂÃµi¨a§ËÇa´Ê¡Å¹¤Ã 
Ê¡Å¹¤Ã ¹ÒÂ¨iÃ¾a²¹ �¸ÒÃÕÊืº/¹ÒÂ¸e¹È ´ÒÇÃu�§oÃ¨¹ � 

33 æÅa 22 

46 ÊíÒ¹a¡ºÃi¡ÒÃ¤oÁ¾iÇeµoÃ � ºÒ§e¢¹ ¹ÒÂ¨iÃ¾a²¹ �¸ÒÃÕÊืº/¹ÒÂ¸e¹È ´ÒÇÃu�§oÃ¨¹ � 33 æÅa 22 

47 ÊíÒ¹a¡·aeºÕÂ¹æÅa»ÃaÁÇÅ¼Å ºÒ§e¢¹ ¹ÒÂ¨iÃ¾a²¹ �¸ÒÃÕÊืº/¹ÒÂ¸e¹È ´ÒÇÃu�§oÃ¨¹ � 33 æÅa 22 

ทุกหนวยงานมีบุคลากรของสํานักงานประกันคุณภาพชวยดูแลอยางใกลชิด โดยสามารถติดตอสายตรง  

เพื่อขอรับคําปรึกษา แนะนํา..คะ 

 

o¤Ã§¡ÒÃ�e¾ ืèo¹ª �ÇÂe¾ ืèo¹�(µ �o) »Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ 

 



 

 
สํ านักงานประกันคุณภาพ ไดรับ เ กียรติ จากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูมอบโลเชิดชูเกียรติและรางวัล

แกหนวยงานที่ไดรับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คร้ังท่ี 7 เม่ือวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ บริเวณ

ลานอเนกประสงค หนาอาคารเทพศาสตรสถิตย เนื่องในงาน

ขอบคุณบุคลากร ประจําป 2556 

สํานักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ

วิเคราะหสมรรถนะดานงานวิจัย และความรวมมือกับสถาบัน

ภายนอก คร้ังท่ี 2 เม่ือวันศุกรท่ี 24-วันเสารท่ี 25 มกราคม 

พ.ศ. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมคลาสสิค คา

มิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา มีผูเขารวมจํานวนทั้งสิ้น54 

          โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติดีในการ   
          ขับเคลื่อน การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา    
          ประจําปการศึกษา 2556 
    สํ านั ก ง านประ กันคุณภาพ จ ะ จั ด โ คร งก ารแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู 
แนวปฏิบัติท่ีดีในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา
ประจํ าปการศึกษา 2556ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ พ .ศ .  2557 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก กอง
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือเปนกลไกในการสรางพลัง
เครือขายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษารวมกัน ใหเกิดวิถีชีวิต
คุณภาพท่ีดีระหวางกันและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนิน
กิจกรรมนิสิตและสามารถนําความรูไปพัฒนาการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่มี
คุณภาพไดอยางตอเนื่อง  

¨á ·íÒo´Â  §Ò¹Çie¤ÃÒaË�¢�oÁÙÅæÅaÊÒÃÊ¹e·È ÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ Á¡. 
·Õè»Ã ึ¡ÉÒ  Ão§o¸i¡ÒÃº´Õ½�ÒÂ»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ æÅa¼Ù�oíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ 
¡o§ºÃÃ³Ò¸i¡ÒÃ  ºu¤ÅÒ¡ÃÊíÒ¹a¡§Ò¹»Ãa¡a¹¤u³ÀÒ¾ Á¡. 
ÊÒÁÒÃ¶æÊ´§¤ÇÒÁ¤i´eËç¹æÅaãË�¢�oeÊ¹oæ¹ae¾ièÁeµiÁä´ �·Õè E-mail : qa@ku.ac.th  ËÃืo o·Ã. 0 2942 8299 ÀÒÂã¹ 4923-24 µ �o 41 - 43 

สํานักงานประกันคุณภาพ รวมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการ

ประกวด 1 องคกรนิสิต 1 กิจกรรมคณุภาพ โดยมีกาพิจารณา

กล่ันกรองผลงาน จํานวน 20 ผลงาน เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  

16 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น.  

ณ หองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มีผูเขารวม

จํานวนท้ังสิ้น 10 คน มีผลงานผานการพิจารณากล่ันกรอง 13 

ผลงาน เพ่ือนาํเสนอผลงานภาคโปสเตอรใหคณะกรรมการ 

พิจารณาตัดสนิ ในวันจันทรท่ี 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557  

ณ บริเวณชั้นลาง อาคารระพี สาคริก 

 
ขอแสดงความยนิดีกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ที่ไดรบัการจัดอนัดบั Eduniversal Best Masters 
Ranking worldwide 2013-2014 
โดยไดรับการจัดอันดับท่ี 39 อยูในกลุมตะวันออกไกล  
ในสาขา Best Masters Rankingin Engineering  
and Project Management และอยูในอันดับท่ี 4  
ของประเทศไทย รองจาก AITมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 


