


วัตถุประสงค์ของโครงการุ
1. เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้กับหน่วยงาน

่ภายในมหาวทิยาลยั ให้เกิดความเข้าใจทีถู่กต้องตรงกัน

2. เพื่อชี้แจงขั้นตอน กระบวนการประเมินคณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี2. เพอชแจงขนตอน กระบวนการประเมนคุณภาพการศกษาภายใน ประจาป
การศึกษา 2558 ให้กับหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั

ื่ ใ ้ ่ ี ้ ใ ํ ิ ั ป ิ3. เพือให้หน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อมในการดําเนินการรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ได้ถูกต้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
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สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้
ประจําปการศึกษา 2558  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

่
องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมนิปัจจยันาํเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ คะแนนเฉลี่ย

1.การผลิตบัณฑิต 3.49 5.00 2.96 3.99 ดี
2.การวิจัย 4.02 5.00 4.03 4.35 ดี
3.การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก
4.การทํานุบํารุงศิลปะ

- 5 00 - 5 00 ดีมาก
และวัฒนธรรม

5.00 5.00 ดมาก

5.การบริหารจัดการ - 4.50 3.95 4.32 ดี
รวม 3.66 4.74 3.65 4.30 ดี

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพรายตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2558
ผลการดําเนนิงาน การ

ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมาย
การ

ประเมนิ
เป้าหมาย

คะแนนการ
ประเมนิ

ระดับ
คุณภาพ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)สดสวน)
องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 3.99 ดี

1 1 ผลการบริหารจัดการหลักสตร 3 51 1 1211.1  ผลการบรหารจดการหลกสูตร
โดยรวม

3.51 
คะแนน

1,121
2.96 ไม่บรรลุ 2.96 พอใช้

379
1.2 อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ ร้อยละ 1,927.50 ร้อยละ

ี
ปริญญาเอก 63 65.43

บรรลุ 4.09 ดี
2,946

1.3 อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารง ร้อยละ 1,358.50 ร้อยละ
บรรล 2 88 พอใช้

ตําแหน่งทางวิชาการ 45 46.11
บรรลุ 2.88 พอใช

2,946
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5.00 ดีมาก

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ขอ บรรลุ 5.00 ดีมาก
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ผลการดําเนินงาน
การ

สรุปผลการประเมินคุณภาพรายตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมาย
การ

ประเมนิ
เป้าหมาย

คะแนนการ
ประเมนิ

ระดับ
คุณภาพ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)สดสวน)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.35 ดี

2.1 ระบบและกลไกการบริหาร2.1 ระบบและกลไกการบรหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5.00 ดีมาก
สรางสรรค
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

4.35คะแนน
128.51

4.02 ไม่บรรลุ 4.02 ดี
32งานสรางสรรค 32

2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย

3.60คะแนน
129.14

4.04 บรรลุ 4.04 ดี
32
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สรุปผลการประเมินคุณภาพรายตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมาย

ผลการดําเนนิงาน การ
ประเมนิ

คะแนนการ
ประเมนิ

ระดับ
คณภาพ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

เป้าหมาย
ประเมน คุณภาพตวหาร (% หรอ

สัดสวน)
องค์ประกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ 5.00 ดีมาก

3.1การบริการวิชาการแก่สงัคม 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทํานบุํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก

4.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศลิปะและวัฒนธรรม

6 ข้อ 6 ข้อ
บรรลุ

5.00 ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพรายตามตัวบงชี้ ปการศึกษา 2558

ผลการดําเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ เป้าหมาย
การ

ประเมนิ
เป้าหมาย

คะแนนการ
ประเมนิ

ระดับ
คุณภาพ

ตัวตั้ง ผลลัพธ์
ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน)
องค์ประกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ 4.32 ดี

ี่ 5 1 ิ ั ื่สกอ.ที 5.1 การบริหารของสถาบนเพือ
การกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กล่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน

7 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ 5.00 ดีมาก
กลุมสถาบน และเอกลกษณของสถาบน
สกอ.ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.70

คะแนน
114.44

3.95 บรรลุ 3.95 ดี
29

สกอ.ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ

3 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 4.00 ดี
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4 35
5.00  5.00 

5 00
ดีมาก

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ ปการศึกษา 2557 และ 2558

3.43 

4.30 
4.00 

3 00
3.55 

3.99 
4.35  4.32 

3 50
4.00 
4.50 
5.00 

ดี

ดีมาก

3.00 

2 00
2.50 
3.00 
3.50  ด

พอใช

0 50
1.00 
1.50 
2.00 

‐
0.50 

ปการศึกษา 2557
ปการศึกษา 2558
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การรบัประเมินคุณภาพการศึกษาภายในุ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558

ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2558 
ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
ขาราชการบํานาญ

ุ ุ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ั ิ ั โ โ ี
ความเชี่ยวชาญ : ดานวางแผน
และประกนัคณภาพการศึกษา กรรมการ

ระดบัสงู    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร

ประธานกรรมการ
และประกนคุณภาพการศกษา กรรมการ ความเชยวชาญ : คอมพวเตอร

รศ.จันทนี  เพชรานนท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

รศ.ดร. มณฑิชา  พุทซาคํา
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาคณะสถาปตยกรรมศาสตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบงั

ประธานกรรมการประจาสาขาวชา
เกษตรศาสตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรรมการ

ความเชี่ยวชาญ : สถาปตยกรรม
ศาสตร ออกแบบเมอืง และการ กรรมการ

ความเชี่ยวชาญ : โภชนศาสตรสัตว
และอาหารสัตว การผลิตสัตว

10
10

กรรมการ
วางผังเมือง

กรรมการ
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ผศ ดร อาณดี  นิติธรรมยง ผศ ดร สริยัน ธัญกิจจานกิจ

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2558 
ผศ.ดร.อาณด  นตธรรมยง
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ความเชี่ยวชาญ : การแปรรปูและ

ผศ.ดร.สุรยน ธญกจจานุกจ
คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เพื่อโภชนา-
การความปลอดภัยดานอาหาร

ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางทะเล ภูมิคุมกันของสัตวไมมี
กระดกสันหลังกรรมการ กรรมการ กระดูกสนหลง

รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ
ผอํานวยการสํานักประกันคณภาพ ทีมผูชวยเลขานุการสํานักงานประกันคุณภาพ มก.ผูอานวยการสานกประกนคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธญับุรี

่

1. น.ส.นงนาฏ  พัวประเสริฐ
2. นางประวีณนุช เกตุแกว
3 นายธเนศ ดาวรงโรจน

กรรมการและ

ความเชี่ยวชาญ : ดานคณิตศาสตร 
และวิทยาการคอมพวิเตอร

3. นายธเนศ ดาวรุงโรจน

เลขานุการ
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การแบ่งทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
กลุม รายนามคณะกรรมการ กลุม รายนามคณะกรรมการ
A ผศ ปรานี พรรณวิเชยีร B ศ ดร บญเจริญ  ศริิเนาวกลA ผศ.ปราน พรรณวเชยร

นายธเนศ  ดาวรุงโรจน
B ศ.ดร.บุญเจรญ  ศรเนาวกุล

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ
ี ิ ิ ั ี C ผศ.ดร.อาณดี  นิติธรรมยง

รศ.ดร.มณฑิชา  พทุซาคํา
ป ี  

D รศ.จันทนี  เพชรานนท
ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ

ั ป ินางประวีณนุช เกตุแกว น.ส.นงนาฏ พัวประเสริฐ
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   วันพุธที่ 16 พฤศจกิายน 2559

่เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30–09.00 • ผู้บริหาร และบุคลากร มก. ลงทะเบียน ห้อง

กําพล
อดุลวิทย์

09.00 –10.30 • คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อธิการบดีกล่าวต้อนรับและแนะนําผู้บริหารมหาวิทยาลัย
• ป ํ ป ิ• ประธานกรรมการ แนะนาคณะกรรมการประเมน 
  พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางในการประเมิน
• ผู้บริหาร มก.รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558ู
• คณะกรรมการประเมินฯ ซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ  
   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ั ์ ้ ั ้ ั ้10.30 –16.30 • คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบ 
   ข้อมูลรายตัวบ่งชี้ 

ห้องประชุม 8

ขอความร่วมมือผ้กํากับดแล/ผ้รบัผดิชอบรายงานผลการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย

13
     ขอความรวมมอผูกากบดูแล/ผูรบผดชอบรายงานผลการดาเนนงานของมหาวทยาลย 
โปรดเตรียมพร้อมสําหรับให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการประเมนิฯ 



่
เวลา กิจกรรม

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

เวลา 09.00 -12.00 น.    คณะกรรมการตรวจเยีย่มส่วนงาน วิทยาเขตบางเขน
ทีมกรรมการฯ กล่ม A กล่ม B กล่ม C กล่ม Dทมกรรมการฯ กลุม A กลุม B กลุม C กลุม D

09.00-10.00 น.
( 1 ชั่วโมง)

คณะ
ศึกษาศาสตร์

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

คณะเกษตร คณะ
สถาปัตยกรรม( 1 ชวโมง) ศกษาศาสตร วศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรม

ศาสตร์
10.00–11.00 น. คณะ คณะ คณะอตสาหกรรม คณะ10.00 11.00 น.

( 1 ชั่วโมง)
คณะ

บริหารธรุกิจ
คณะ

วิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรม

เกษตร
คณะ

สัตวแพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลสัตว์

11.00–12.00 น.
( 1 ชั่วโมง)

สํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม

สํานักหอสมุด สถาบันค้นคว้า
และพัฒนา

สํานักบริการ
คอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์อาหาร
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การดาํเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม สําหรบัคณะวิชา สถาบนั สํานัก 
( ํ ั่ โ )(กําหนดการ 1 ชวัโมง)

1. คณะลําดับแรกจัดเตรยีมรถรับคณะกรรมการฯ ณ อาคารสารนเิทศ  50 ปี 5 นาที
2. คณบดี/ผู้บรหิารคณะ รายงานสรุปผลงานเดน่ และผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศกึษา 2558 ระดบัคณะวิชา 15 นาทีุ
3. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ซักถาม ผู้บรหิาร อาจารย ์และบุคลากรคณะ 10 นาที
4 ผ้บริหารนําคณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยีย่มคณะ 25 นาที4. ผูบรหารนาคณะกรรมการประเมนฯ ตรวจเยยมคณะ 25 นาท
5. คณะลําดับที่สองจัดเตรียมรถรับคณะกรรมการฯ ณ คณะลําดับแรกตาม

กําหนดการ สาํนกั สถาบันสําดับที่สามจัด ตรียมรถรับคณ กรรมการฯกาหนดการ   สานก สถาบนสาดบทสามจดเตรยมรถรบคณะกรรมการฯ 
ณ คณะลําดับที่สองตามกําหนดการ และนําส่งคณะกรรมการ ณ อาคาร
สารนเิทศ 50 ปี

5 นาที

สารนเทศ 50 ป
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่กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เวลา กิจกรรม

เวลา 13.00 -16.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีมกรรมการฯ กล่ม A กล่ม B กล่ม C กล่ม Dทมกรรมการฯ กลุม A กลุม B กลุม C กลุม D
ห้องประชุม ชั้น 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ห้องประชุม 

5
ห้องประชุม

กําพล อดลวิทย์
ห้องประชุม

6
ห้องประชุม

85 กาพล อดุลวทย 6 8
13.00-14.00 น.

(1 ชั่วโมง)
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า หน่วยงาน

เครือข่าย
อาจารย์

(1 ชวโมง) เครอขาย
14.00–15.00 น.

(1 ชั่วโมง)
คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก 

สถาบัน
ผู้แทนชมุชน นักวิจัย

(1 ชวโมง) สถาบน
15.00–16.00 น.

(1 ชั่วโมง)
ประธาน
หลักสตร

นิสิตทุกชั้นปี 
(ตรี/โท/เอก)

หน่วยงาน
หารายได้

บคุลากรสาย
สนบัสนน

16
(1 ชวโมง) หลกสูตร (ตร/โท/เอก) หารายได สนบสนนุ



การเตรียมบุคลากรสัมภาษณ์ กลุ่ม A  ห้องประชุม 5

กําหนดการ ผู้เข้ารบัการ
สัมภาษณ์ จํานวน ผู้แทนจาก

13.00-14.00 น. ผู้ใช้บัณฑิต 10 คน สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย คณะประมง คณะมนษยศาสตร์

14.00 -15.00 น. คณบดี 8 คน
บณฑตวทยาลย คณะประมง คณะมนุษยศาสตร
คณะวนศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
คณะเทคนคิการสัตวแพทย์ คณะสิ่งแวดล้อม

15.00–16.00 น. ประธาน
หลักสูตร

10 คน จากหลักสูตรที่มีผลการประเมนิอยู่ในระดับดี  ปานกลาง 
และน้อย
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การเตรียมบคลากรสัมภาษณ์ กล่ม B ห้องประชมกาํพล อดลวิทย์การเตรยมบุคลากรสมภาษณ กลุม B  หองประชุมกาพล อดุลวทย

กําหนดการ ผู้เข้ารบัการ
สั ์ จํานวน ผู้แทนจากสมภาษณ ู

13 00-14 00 น
ศิษย์เก่า
(จบแล้ว 5 คน คณะเกษตร  คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13.00 14.00 น. (จบแลว

ไม่เกิน 5 ปี)
5 คน คณะศึกษาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้อํานวยการ สํานักงานอธิการบดี สถาบนัวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
14.00 -15.00 น.

ู
สถาบัน 
สํานัก

4 คน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  สํานักทะเบยีนและประมวลผล
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การเตรียมบุคลากรสัมภาษณ์ กลุ่ม B  ห้องประชุมกาํพล อดุลวิทย์
กําหนด
การ

ผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์

จํานว
น ผู้แทนจาก

ิ ิ

ป.ตรี 
(7 คน)

ปี 1 คณะเกษตร (ญ)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ญ) 

ปี 2 คณะมนุษยศาสตร์ (ช) คณะสิง่แวดล้อม (ญ)
15.00-

16.00 น.
นิสิต

ทุกชั้นป ี+ 
ประธานสภา

18
คน

ปี 3 คณะวศิวกรรมศาสตร์ (ญ) 
คณะเทคนคิการสัตวแพทย์ (ช)

ปี 4 คณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ช)ประธานสภา
นิสิต และ
นายก อบก.

ป 4 คณะสถาปตยกรรมศาสตร (ช)  

ป.โท
(4 คน)

คณะบริหารธุรกิจ (ช)  คณะวนศาสตร์ (ญ) 
คณะศึกษาศาสตร์ (ช)  คณะสังคมศาสตร์ (ญ)ญ

ป.เอก
(5 คน)

บัณฑิตวิทยาลัย (ช)  คณะประมง (ญ) 
คณะวทิยาศาสตร์ (ช) คณะเศรษฐศาสตร์ (ญ) 

ั ์ ( )คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ช)
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การเตรียมบุคลากรสัมภาษณ์ กลุ่ม C  ห้องประชุม 6

กําหนดการ ผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ จํานวน ผู้แทนจาก

์ ิ ั โ

13.00-14.00 น. หน่วยงาน
เครือข่าย 10 คน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  / บริษัทเบทาโกร / ธกส.
การไฟฟ้า/กรมวิชาการเกษตร /กรมส่งเสรมิการเกษตร /
กรมป่าไม้ /กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)/  บริษัท SCG
สํานักส่งแสริมและฝึกอบรม บางเขน

14.00 -15.00 น. ผู้แทนชมุชน 10 คน คณะทํางานโครงการวิจัยฯ บางกระเจ้า
ทีมสัตวแพทย์อาสา (ช่องสาลิกา)

่ 4 ผ้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน

15.00–16.00 น.
หนวยงาน
หารายได้

4 คน ผูอานวยการสานกงานทรพยสน
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสตัว์ บางเขน
ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
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การเตรียมบุคลากรสัมภาษณ์ กลุ่ม D  ห้องประชุม 8

กําหนดการ ผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ จํานวน ผู้แทนจาก

อายุงาน 
1-5 ปี

คณะประมง (ช)  คณะวิทยาศาสตร์ (ญ) 
คณะเศรษฐศาสตร์ (ช) คณะสิ่งแวดลอ้ม (ช)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ญ)

13.00 - ์

คณะสตวแพทยศาสตร (ญ)

อายุงาน 
ี

คณะบริหารธุรกิจ (ญ) คณะวนศาสตร์ (ช) 
คณะศึกษาศาสตร์ (ญ) คณะสังคมศาสตร์ (ช)

14.00 น. อาจารย์ 15 คน 5-10 ปี คณะศกษาศาสตร (ญ) คณะสงคมศาสตร (ช) 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (ญ)
คณะเกษตร (ช)

อายุงาน 
10 ปีขึ้นไป

คณะมนุษยศาสตร์ (ญ)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ช) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ญ) 
คณะอตสาหกรรมเกษตร (ช)คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ช)
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การเตรียมบุคลากรสัมภาษณ์ กลุ่ม D  ห้องประชุม 8

กําหนดการ ผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ จํานวน ผู้แทนจาก

14.00 -15.00 น. นักวิจัย 9 คน
คณะเกษตร (2 คน) คณะประมง (1 คน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (2 คน)
สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ (2 คน)สถาบนคนควาและพฒนาผลตผลทางการเกษตรฯ (2 คน) 
สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2 คน)
พนักงานเงิน บัณฑิตวิทยาลัย (ญ)  คณะวทิยาศาสตร์ (ช) 

15.00–16.00 น. บคุลากร
ั

11 คน
งบประมาณ คณะเศรษฐศาสตร์ (ญ) สํานักงานอธิการบดี (ญ) 

สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร (ญ)
สํานักหอสมุด (ญ)

สาสนับสนุน
พนักงานเงิน

รายได้
คณะวนศาสตร์ (ช) คณะศึกษาศาสตร์ (ช) 
คณะสังคมศาสตร์ (ญ)
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก (ช)สถาบนวจยและพฒนาแหง มก.(ช) 
สํานักบริการคอมพิวเตอร์ (ช)
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่

กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   วันศุกร์ที่ 18 พฤศจกิายน 2559

เวลา กิจกรรม สถานที
08.30–12.00 •คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี) ห้อง

 และประชุมสรปุผล ประชุม 8
13.00 –14.00 •คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลครั้งสุดทา้ย

14.00 –16.00 •คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมนิโดยวาจาต่อ
  ผู้บริหารและบคุลากรมหาวิทยาลัยทราบ

่

ห้องกําพล 
อดุลวิทย์

•อธิการบดี และผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย ซักถามแลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็น และปิดการประชุม

ุ

** มีถ่ายทอดสัญญาณบนเครือข่ายนนทรีและผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั **
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จบการนําเสนอ..จบการนําเสนอ..
                    ขอบคณุครับ                    ขอบคณุครับ

่หากมีข้อสงสัยติดต่อประสานงานได้ที่
สํานักงานประกนัคุณภาพ 
โทร . 02-942-8299 ภายใน 4923-24
และสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ผ่าน www.qa.ku.ac.th


