
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 ประจ ำเดือนกันยำยน 2559 ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 ประจ ำเดือนกันยำยน 2559 ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 ประจ ำเดือนกันยำยน 2559 ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 ประจ ำเดือนกันยำยน 2559 
ปทีี ่4 ฉบบัที ่46 ประจ ำเดอืนตลุำคม 2559 

         พบกับจดหมำยข่ำวกันอีกเช่นเคย ส ำหรับเดือนนี้ ส ำนักงำนประกันคุณภำพมีข่ำวประชำสัมพันธ์ที่น่ำสนใจมำน ำเสนอ ส ำหรับจดหมำยข่ำวฉบับนี้
มีรำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยวกับผลกำรจัดอันดับเว็บไซต์มหำวิทยำลัย ตำมเกณฑ์ Webometric ประจ ำปี 2016  ควำมรู้ EdPEx เรื่อง ค้นหำ Critical 
Process ขององค์กร ด้วยกำรถอดรหัสตัววัด ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะวิชำ และระดับวิทยำเขต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ตลอดจน
ข่ำวประชำสัมพันธ์ และภำพกิจกรรมต่ำงๆ ค่ะ 

 ตำมที่ Cybermetric Lab กลุ่มวิจัยของ the Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) ประเทศสเปน    
ได้ด ำเนินกำรจัดอันดับสมรรถนะของมหำวิทยำลัยบนโลกอินเตอร์เน็ต ตำมเกณฑ์ Webometric มำตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 มีกำรประกำศผลกำรจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง 
เดือนมกรำคมและเดือนกรกฎำคม ส ำหรับรำยงำนผลกำรจัดอันดับประจ ำเดือนกรกฎำคม 2016 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้รับกำรจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 347    
ของโลก อันดับที่ 7 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รำยละเอียดดังตำรำง 

 

มหำวทิยำลยั 
กรกฎำคม 2016 มกรำคม 2016 

อนัดบัโลก 
อนัดบัเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต ้
อนัดบัไทย อนัดบัโลก 

อนัดบัเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ 

อนัดบัไทย 

มหำวิทยำลัยมหิดล 310 3 1 308 3 1 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ 347 4 2 1004 21 9 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 407 6 3 337 4 2 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 568 9 4 1023 23 10 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 720 13 5 533 7 3 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำฯ ธนบุร ี 832 16 6 658 10 4 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 834 17 7 690 12 5 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 899 19 8 1540 36 15 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 900 21 9 822 16 6 

Times Higher Education หรือ THE ส ำนักจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจำกประเทศอังกฤษ ได้มีกำรประกำศผล อันดับมหำวิทยำลัยชั้นน ำ
ของโลก ประจ ำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017)  ออกมำแล้ว 

ส ำหรับมหำวิทยำลัยของไทยในปีนี้ มีจ ำนวน 9 มหำวิทยำลัย ที่ติดอันดับใน อันดับมหำวิทยำลัยชั้นน ำของโลก ประจ ำปี 2016-2017 (Times Higher 
Education World University Rankings 2016-2017) โดยในปีนี้ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ติดอันดับโลกเป็นครั้งแรก  โดยได้อันดับโลกที่ 801+ ดังตำรำง 

มหำวทิยำลยั อนัดบัโลก อนัดบัเอเชยี อนัดบัไทย 
มหำวิทยำลัยมหิดล 501-600 90 1 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำฯ ธนบุรี 601-800 98 2 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 601-800 141-150 3 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 601-800 151-160 4 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 601-800 161-170 5 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 801+ 181-190 6 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 801+ 181-190 7 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 801+ N/A 8 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร 
ลำดกระบัง 

801+ N/A 
9 

โดยมีเกณฑ์ระเบียบวิธีวิจัยในกำรจัดอันดับ (methodology) ดังนี ้
1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภำพกำรสอน สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภำพงำนวิจัย ปริมำณ รำยได้ และชื่อเสียงของงำนวิจัย 
3. Citations: Research influence (30%) กำรอ้ำงอิงในงำนวิจัย กำรน ำงำนวิจัยของสถำบันไปใช้อ้ำงอิง 
4. International outlook: staff, students,, research (7.5%) ควำมเป็นนำนำชำติจำกสำยตำภำยนอก เจ้ำหน้ำที่, นักศึกษำและงำนวิจัยนำนำชำติ 
5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รำยได้ทำงอุตสำหกรรม นวัตกรรมที่เป็นส่ิงใหม่ในวงวิชำกำรที่มหำวิทยำลัยได้คิดค้นขึ้น 

 
 
 
 

             พบกับจดหมำยข่ำวกันอีกเช่นเคย ส ำหรับเดือนนี้ ส ำนักงำนประกันคุณภำพมีข่ำวประชำสัมพันธ์ที่น่ำสนใจมำน ำเสนอ ส ำหรับจดหมำยข่ำวฉบับนี้ มี
รำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยวกับผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลก Times Higher Education ประจ ำปี 2016-2017 ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับ
หน่วยงำนสนับสนุน  ปีกำรศึกษำ 2558 แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน หน่วยงำนสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ตลอดจนข่ำวประชำสัมพันธ์ และภำพ
กิจกรรมต่ำงๆ ค่ะ 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education 2016-2017  

 
                             Times Higher Education 2016-2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 ประจ ำเดือนกันยำยน 2559 

ก ำหนดกำรประเมนิคณุภำพภำยใน หนว่ยงำนสนบัสนนุ ปกีำรศกึษำ 2558 

                            

      
สว่นงำนสนบัสนนุ วนั เดอืน ป ีทีร่บักำรประเมนิฯ ประธำนกรรมกำร 

1)  บัณฑิตวิทยำลัย 27 กันยำยน 2559 ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ 
2)  ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ก ำแพงแสน 29 กันยำยน 2559 ผศ.ดร. ธีระศักด์ิ  พรำพงษ์ 
3)  ส ำนักหอสมุด 26 ตุลำคม 2559 ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ 
4)  ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 27 ตุลำคม 2559 รศ.ดร. อนันต์  มุ่งวัฒนำ 
5)  ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน 27 ตุลำคม 2559 ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ 
6)  ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 1 พฤศจิกำยน 2559 ผศ.ดร. ธีระศักดิ์  พรำพงษ์ 
7)  ส ำนักงำนวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ  

 จังหวัดสกลนคร 
2 พฤศจิกำยน 2559 ผศ.ดร. ธีระศักด์ิ  พรำพงษ์ 

8)  สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก. 3 พฤศจิกำยน 2559 รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนำ 
9) ส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ 8 พฤศจิกำยน 2559 ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ 
10) สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตผลกำรเกษตร

และอุตสำหกรรมเกษตร 
10 พฤศจิกำยน 2559 ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ 

11) ศูนย์นำนำชำติสิรินธรเพ่ือกำรวิจัย พัฒนำและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

24 พฤศจิกำยน 2559 รศ.ดร. อนันต์  มุ่งวัฒนำ 

12) ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ 24 พฤศจิกำยน 2559 ผศ.ดร. ธีระศักด์ิ  พรำพงษ์ 
13) สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 15 ธันวำคม 2559 รศ.ดร. อนันต์  มุ่งวัฒนำ 
14) ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 21 ธันวำคม 2559 ผศ.ดร. ธีระศักด์ิ  พรำพงษ์ 
15) ส ำนักงำนอธิกำรบดี : แบ่งกำรประเมินเป็น 4 

กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ดำ้นกำรเงนิ 3 หน่วยงำน ได้แก่ กองคลัง 
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน และส ำนักงำนทรัพย์สิน 

 
 

25 พฤศจิกำยน 2559 
 

 
 
รศ.ดร. อนันต์  มุ่งวัฒนำ 

กลุ่มที่ 2 ด้ำนบริหำรทั่วไป 4 หนว่ยงำน ได้แก่ 
กองกำรเจำ้หนำ้ที่ กองกลำง กองวิเทศสัมพันธ์ 
ส ำนักงำนกฎหมำย 

29 พฤศจิกำยน 2559 
 

รศ.ดร. อนันต์  มุ่งวัฒนำ 

กลุ่มที่ 3 ดำ้นบริกำร 5 หน่วยงำน ได้แก่ 
สถำนพยำบำล กองกิจกำรนสิิต  
กองยำนพำหนะ อำคำรและสถำนที ่ส ำนักกำรกีฬำ 
และส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 

1 ธันวำคม 2559 และ 
6 ธันวำคม 2559 

รศ.ดร. อนันต์  มุ่งวัฒนำ 

กลุ่มที่ 4 ด้ำนนโยบำยและประกนัคุณภำพ 2 
หน่วยงำน ได้แก่ กองแผนงำน และส ำนักงำนประกัน
คุณภำพ 

8 ธันวำคม 2559 รศ.ดร. อนันต์  มุ่งวัฒนำ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              คน้หำ Critical Process ขององคก์ร ดว้ยกำรถอดรหสัตวัวดั (ตอ่) 

                            

     • กอ่นกำรประเมนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• วนัประเมนิ       ก ำหนดกำรประเมนิ (ส่วนงำนละ 1 วัน) 

 

 

 

 

 

 

• หลงักำรประเมนิ 

ก ำหนดกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำภำยในระดบัคณะวชิำ  

และระดบัวทิยำเขต  ปกีำรศกึษำ 2558 

วิทยำเขตบำงเขน 

หน่วยงำน ก ำหนดกำร 

คณะเกษตร 8 – 9 ก.ย. 59 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ 8 – 9 ก.ย. 59 

คณะประมง 13 – 14 ก.ย. 59 

คณะมนุษยศำสตร ์ 15 – 16 ก.ย. 59 

คณะวนศำสตร์ 15 – 16 ก.ย. 59 

คณะสงัคมศำสตร ์ 20 – 21 ก.ย. 59 

คณะสัตวแพทยศำสตร ์ 20 – 21 ก.ย. 59 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์ 21 – 22 ก.ย. 59 

คณะวิทยำศำสตร ์ 26 – 27 ก.ย. 59 

คณะสิง่แวดล้อม 26 – 27 ก.ย. 59 

คณะบริหำรธุรกิจ 27 – 28 ก.ย. 59 

คณะเศรษฐศำสตร ์ 27 – 28 ก.ย. 59 

แนวทางการประเมนิคณุภาพภายใน หนว่ยงานสนบัสนนุ 

ปกีารศกึษา 2558

 

 

1. ส่วนงำนจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำตนเอง (SSR) ตำมผลกำรด ำเนนิงำนรอบปีกำรศึกษำ 2558                  
(1 สิงหำคม 2558 –  1 กรกฎำคม 2559) โดยให้มีควำมครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

บทที่ 1 โครงร่ำงองค์กำร (OP) 

บทที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (เน้นหมวด 3, 4, 6 ในหัวข้อ 3.1, 4 1, 6 1) 

หัวข้อ 3.1 เสียงของลูกค้ำ 

หัวข้อ 4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรด ำเนนิกำรขององค์กร  

หัวข้อ 6.1 กระบวนกำรท ำงำน 

บทที่ 3 รำยงำนผลลัพธ์ (เนน้หัวขอ้ 7.1 ก 7.1 ข 7.2 ก และ 7.5 ก) 

7.1 ก ผลลัพธ์ดำ้นผลิตภัณฑ์ และกระบวนกำรทีมุ่่งเนน้ลูกค้ำ 

7.1 ข ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน 

7.2 ก ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุง่เน้นผู้รับบริกำรและลูกค้ำกลุม่อื่น 

 

 กอ่นกำรประเมนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 วนัประเมนิ       ก ำหนดกำรประเมนิ (ส่วนงำนละ 1 วนั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่วนงำนจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำตนเอง (SSR) ตำมผลกำรด ำเนนิงำนรอบปีกำรศึกษำ 2558                  
(1 สิงหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) โดยให้มีควำมครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

บทที่ 1 โครงร่ำงองค์กำร (OP) 

บทที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (เน้นหมวด 3, 4, 6 ในหัวข้อ 3.1, 4.1, 6.1) 

หัวข้อ 3.1 เสียงของลูกค้ำ 

หัวข้อ 4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรด ำเนนิกำรขององค์กร  

หัวข้อ 6.1 กระบวนกำรท ำงำน 

บทที่ 3 รำยงำนผลลัพธ์ (เนน้หัวขอ้ 7.1 ก 7.1 ข 7.2 ก และ 7.5 ก) 

7.1 ก ผลลัพธ์ดำ้นผลิตภัณฑ์ และกระบวนกำรทีมุ่่งเนน้ลูกค้ำ 

7.1 ข ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน 

7.2 ก ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุง่เน้นผู้รับบริกำรและลูกค้ำกลุม่อื่น 

7.5 ก ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงนิ และตลำด 

บทที่ 4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง (Action Plan) ปีกำรศึกษำ 2557 

2. ส่วนงำนสง่ก ำหนดกำรประเมนิ และเล่ม SSR พร้อมไฟล์ มำทีส่ ำนักงำนประกันคุณภำพกอ่นกำรประเมนิ 2 สปัดำห์ 
โดยประสำนผ่ำนทีมเลขำนุกำรผู้ประเมิน เพ่ือให้คณะกรรมกำรประเมนิฯ ได้ศึกษำ SSR ล่วงหนำ้ 

3. ส่วนงำนจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำตนเอง (SSR) ตำมผลกำรด ำเนนิงำนรอบปีกำรศึกษำ 2558                    
(1 สิงหำคม 2558 – 31 กรกฎำคม 2559) โดยให้มีควำมครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 

บทที่ 1 โครงร่ำงองค์กำร (OP) 
บทที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (เน้นหมวด 3, 4, 6 ในหัวข้อ 3.1, 4.1, 6.1) 

หัวข้อ 3.1 เสียงของลูกค้ำ 
หัวข้อ 4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรด ำเนนิกำรขององค์กร  
หัวข้อ 6.1 กระบวนกำรท ำงำน 

บทที่ 3 รำยงำนผลลัพธ์ (เนน้หัวขอ้ 7.1 ก 7.1 ข 7.2 ก และ 7.5 ก) 
7.1 ก ผลลัพธ์ดำ้นผลิตภัณฑ์ และกระบวนกำรทีมุ่่งเนน้ลูกค้ำ 
7.1 ข ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผลของกระบวนกำรท ำงำน 
7.2 ก ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุง่เน้นผู้รับบริกำรและลูกค้ำกลุม่อื่น 
7.5 ก ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงนิ และตลำด 

บทที่ 4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง (Action Plan) ปีกำรศึกษำ 2557 
4. ส่วนงำนสง่ก ำหนดกำรประเมนิ และเล่ม SSR พร้อมไฟล์ มำทีส่ ำนักงำนประกันคุณภำพกอ่นกำรประเมนิ 2 สปัดำห์    

โดยประสำนผ่ำนทีมเลขำนุกำรผู้ประเมิน เพ่ือให้คณะกรรมกำรประเมนิฯ ได้ศึกษำ SSR ล่วงหนำ้ 
 

08.30 – 09.30 น.  ประชุมคณะกรรมกำรประเมนิฯ เพ่ือพิจำรณำผลกำรอ่ำน SSR ของกรรมกำรแต่ละคน พร้อมหำรือประเดน็ 
                   ข้อซักถำมที่จะสัมภำษณ์/แลกเปลี่ยนกับผู้บรหิำรส่วนงำน ณ ห้องประชมุ........ 
09.30 – 10.30 น.  ผู้อ ำนวยกำรกล่ำวต้อนรับคณะกรรมกำรประเมนิฯ และแนะน ำทมีผู้บริหำร/ประธำนกรรมกำรประเมินฯ แนะน ำ 
                   คณะกรรมกำร และชี้แจงวัตถุประสงค์กำรประเมนิ/ผู้อ ำนวยกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนของส่วนงำน  
                   ปีกำรศึกษำ 2558 
10.30 – 12.00 น.   คณะกรรมกำรประเมนิฯ ซักถำม และแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้บริหำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนนิงำนของส่วนงำน 
13.00 – 16.00 น.   คณะกรรมกำรประเมนิฯ ประชุมวเิครำะหจ์ุดเด่น และโอกำสในกำรพัฒนำของส่วนงำน  
16.00 – 16.30 น.   คณะกรรมกำรประเมนิฯ รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น และโอกำสในกำรพัฒนำของส่วนงำนต่อผู้บริหำร  
                   และบุคลำกร 
 

  1.  จะได้รับรำยงำนผลกำรประเมนิฯ หลังตรวจ 2 สัปดำห์  
  2.  ส่วนงำนจัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุง (Action Plan) ผ่ำนควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน ส่งส ำนักงำนประกนัคุณภำพ 

      ภำยหลังได้รับรำยงำนผลประเมินฯ ไมเ่กนิ 1 เดอืน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำภำยในระดบัคณะวชิำ  

และระดบัวทิยำเขต  ปกีำรศกึษำ 2558 

วิทยำเขตบำงเขน 

หน่วยงำน ก ำหนดกำร 

คณะเกษตร 8 – 9 ก.ย. 59 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ 8 – 9 ก.ย. 59 

คณะประมง 13 – 14 ก.ย. 59 

คณะมนุษยศำสตร ์ 15 – 16 ก.ย. 59 

คณะวนศำสตร์ 15 – 16 ก.ย. 59 

คณะสงัคมศำสตร ์ 20 – 21 ก.ย. 59 

คณะสัตวแพทยศำสตร ์ 20 – 21 ก.ย. 59 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์ 21 – 22 ก.ย. 59 

คณะวิทยำศำสตร ์ 26 – 27 ก.ย. 59 

คณะสิง่แวดล้อม 26 – 27 ก.ย. 59 

คณะบริหำรธุรกิจ 27 – 28 ก.ย. 59 

คณะเศรษฐศำสตร ์ 27 – 28 ก.ย. 59 

วิทยำเขตบำงเขน 

หน่วยงำน ก ำหนดกำร 

คณะเกษตร 8 – 9 ก.ย. 59 

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย ์ 8 – 9 ก.ย. 59 

คณะประมง 13 – 14 ก.ย. 59 

คณะมนุษยศำสตร ์ 15 – 16 ก.ย. 59 

คณะวนศำสตร์ 15 – 16 ก.ย. 59 

คณะสงัคมศำสตร ์ 20 – 21 ก.ย. 59 

คณะสัตวแพทยศำสตร ์ 20 – 21 ก.ย. 59 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์ 21 – 22 ก.ย. 59 

คณะวิทยำศำสตร ์ 26 – 27 ก.ย. 59 

คณะสิง่แวดล้อม 26 – 27 ก.ย. 59 

คณะบริหำรธุรกิจ 27 – 28 ก.ย. 59 

จดัท าโดย          งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานประกันคุณภาพ มก. 
ทีป่รึกษา   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 
กองบรรณาธิการ  บุคลากรส านักงานประกันคุณภาพ มก. 
สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ท่ี www.qa.ku.ac.th  หรือ โทร. 0 2942 8299 ภายใน 4923-24 ต่อ 41-43 
   

วันเสำร์ที่ 3 กันยำยน พ.ศ.2559 เวลำ 05.20 – 09.15 น. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้จัดโครงกำรว่ิงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี หรือ "RUN for U. KU 76 Mini Marathon" โดยมีนิสิต อำจำรย์และบุคลำกรเข้ำร่วมกำรเดิน - ว่ิง โดยใช้เส้นทำง
รอบมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน เป็นระยะทำงประมำณ 4.3 กิโลเมตร ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ได้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วม จ ำนวน 2 คน และได้รับโล่
รำงวัลทั้งประเภทชำย และประเภทหญิง ท้ัง 2 คน  ประกอบด้วย นำยจตุรงค์ ตันนุกูล และนำงกัลยำณี รัตนวรำหะ 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยำยน พ.ศ. 2559 เวลำ 09.00 – 14.00 น. ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ได้จัดโครงกำรสัมมนำ เรื่อง “กำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์งำน
คุณภำพ และแสดงมุทิตำจิตแด่ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ” ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 และโถงประชุม ชั้น 1 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี 
มก. มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 68 คน 

วันเสำร์ที่ 10 กันยำยน พ.ศ.2559 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ได้เข้ำร่วมโครงกำรวันพัฒนำและปลูกต้นไม้ มก. ประจ ำปี 2559  ณ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ  
ช้ัน 9 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มก. มีผู้บริหำรและบุคลำกร เข้ำร่วม จ ำนวน 14 คน 

วันพุธท่ี 28 กันยำยน พ.ศ. 2559 เวลำ 09.00 – 12.00 น.  ส ำนักงำนประกันคุณภำพได้จัดโครงกำรประชุมวิพำกษ์รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม  
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2558 ณ ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์  ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ  
50 ปี มก. โดย มีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวน 52 คน 

http://www.qa.ku.ac.th/

