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1 รับสมัครอบรมเปนผูประเมิน EdPEx
มก.

ผูที่เคยผานการ
อบรม EdPEx/TQA
 มาแลว

- ศธ 0513.10118/0008 ลว. 4 ม.ค.59
เร่ือง ขอเชิญเขารวมอบรมเปนผูประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ EdPEx
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2 ประชุมช้ีแจงเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

วันที่ 6 ผูบริหารคณะ/
อาจารยประจํา
หลักสูตร

รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
อ.ดร.วิทัศน ฝกเจริญผล
รศ.ดร.ธนรัตน แตวัฒนา
ผศ.ศิริชัย  ศรีพรหม
ผศ.ดร.สุรินทร  ชุมสาย ณ อยุธยา
อ.ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล
นางจันทิมา จํานงคนารถ
น.ส.เมธาพร  ฮงกือ
น.ส.กมลธนัสร สามสีเนียม

ศธ 0513.10118/1152 ลว. 21 ธ.ค.
2558 เร่ือง ขอเชิญเขารวมประชุมชี้แจง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
 พ.ศ. 2558

3 โครงการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ EdPEx
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 1
(อบรม เรื่อง องคประกอบเกณฑ
EdPEx)

วันที่
13-14

ผูเขาอบรม EdPEx
 มก.

รศ.ดร.ประสงค ตันพิชัย

4 โครงการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ EdPEx
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรุนที่ 2
(อบรม เรื่อง องคประกอบเกณฑ
EdPEx)

วันที่
18-19

ผูเขาอบรม EdPEx
 มก.

ไมมีผูเขา

ปฏิทินการอบรม และการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2558
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ลําดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม

ศธ 0513.10118/0008 ลว. 4 ม.ค.59
ขอเร่ือง เชิญเขารวมอบรมเปนผูประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ EdPEx
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ลงทะเบียนออนไลน
https://sites.google.com/a/ku.th/qak
u-training/kar-prachum-chicaeng-
khumux-prakan-khunphaph-phayni-
mk-praca-pi-2559/edpex/edpex-
assessor

บันทึกตนเรื่อง

วันที่
25 ธ.ค. 58 -

8 ม.ค. 59

กลุมเปาหมายพ.ศ. 2559 รายช่ือผูเขาอบรม/ประชุม
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5 รับสมัครผูบริหารเขาอบรม
ระบบการบริหารเพื่อมุงสูความเปนเลิศ

วันที่
18-29

ผูบริหารหนวยงาน รศ.ดร.วินัย  พูลศรี
ผศ.ดร.ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล

6 OP Sharing คณะกลุมมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

วันที่
26

ผูบริหารหนวยงาน รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
น.ส.กมลธนัสร สามสีเนียม

ศธ 0513.10118/0049 ลว.15 ม.ค. 59
เร่ือง ขอเชิญเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการวิเคราะหตนเองเพื่อจัดทําโครง
รางองคการ (OP Sharing) สําหรับคณะ
วิชา

7 ประชุมรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
 ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 2 รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ

เลื่อนประชุม ศธ 0513.10118/0077 ลว.18 ม.ค. 59
เร่ือง ขอเชิญเขารวมประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับรองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ คร้ังที่ 1/2559 (เทเล
หองประชุมวิชาการ 2 )

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือก
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนและ
กิจกรรม รุนที่ 1

วันที่ 8 หัวหนางาน/
ผูรับผิดชอบ
รายงานแผนและ
กิจกรรม

น.ส.ทองวาท  ราชชารี
น.ส.กมลธนัสร สามสีเนียม

ศธ 0513.10118/0085 ลว.18 ม.ค. 59
เร่ือง ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเลือกตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของแผนและกิจกรรม

9 ประชุมช้ีแจงคูมือประกันคุณภาพ
ภายใน มก. ระดับหลักสูตร ประจําป
2559

วันที่
10

รองคณบดีฝาย
วิชาการ/รอง
คณบดีฝาย
ประกันฯหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบงาน
ประกันหลักสูตร
และคณะ

รศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตง
ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ
ผศ.ดร.นันทรัตน  เครืออินทร
อ.ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม
อ.ดร.อารีรัตน  ภาคพิธเจริญ
อ.ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล
ผศ.ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม
น.ส.กมลธนัสร  สามสีเนียม
รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม

ศธ 0513.10118/0087 ลว.18 ม.ค. 59
เร่ือง ขอเชิญเขารวมประชุมชี้แจงคูมือ
ประกันคุณภาพภายใน มก. ปการศึกษา
2558 (เทเลหองประชุมวิชาการ 1)
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ลําดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม บันทึกตนเรื่องกลุมเปาหมายพ.ศ. 2559 รายช่ือผูเขาอบรม/ประชุม

10 ประชุมช้ีแจงคูมือประกันคุณภาพ
ภายใน มก. ระดับคณะ ประจําป 2559

วันที่
24

รองคณบดีฝาย
วิชาการ/รอง
คณบดีฝาย
ประกันฯหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบงาน
ประกันคณะ

รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
รศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตง
นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม
น.ส.กมลธนัสร สามสีเนียม

ศธ 0513.10118/0087 ลว.18 ม.ค. 59
เร่ือง ขอเชิญเขารวมประชุมชี้แจงคูมือ
ประกันคุณภาพภายใน มก. ปการศึกษา
2558 (เทเลหองประชุมวิชาการ 1)

11 อบรม เรื่อง วิธีการประเมินตามเกณฑ
EdPEx

วันที่
25-26

ผูเขารับการอบรม
EdPEx มก.

รศ.ดร.ประสงค ตันพิชัย

12 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือก
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนและ
กิจกรรม รุนที่ 2

วันที่ 8 หัวหนางาน/
ผูรับผิดชอบ
รายงานแผนและ
กิจกรรม

น.ส.ผจงจิต  มวงพารา
น.ส.ธัญลักษณ เทพพิทักษ

ศธ 0513.10118/0085 ลว.18 ม.ค. 59
เร่ือง ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเลือกตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของแผนและกิจกรรม

13 QA สัญจร คณะฯ เรื่อง OP/KPI
(Vission/Mission)

ผูบริหารคณะ รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
น.ส.กมลธนัสร สามสีเนียม

- ศธ 0513.10118/0233 ลว. 4 มี.ค. 59
เร่ือง ขอชิญเขารวมโครงการติดตามการ
จัดทําโครงรางองคการ สําหรับคณะวิชา
- ศธ 0513.10118/1224 ลว. 22 มี.ค.
59 เร่ือง ขอสงแบบตอบรับเขารวม
โครงการติดตามการจัดทําโครงราง
องคการ สําหรับคณะวิชา และโครงราง
องคกร และ KPI ของคณะ

14 ประชุมรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
 ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 8 รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ

ไมมีผูไปประชุม ศธ 0513.10118/0313 ลว.21 มี.ค. 59
เร่ือง ขอเชิญเขารวมประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกับรองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ คร้ังที่ 2/2559 (เทเล
หองประชุมวิชาการ 2 )
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15 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน
วิธีการประเมินฯ ระดับหลักสูตร รุนที่ 1

วันที่
18

ผูประเมินระดับ
หลักสูตร
ปการศึกษา 2557

-

16 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน
วิธีการประเมินฯ ระดับหลักสูตร รุนที่ 2

วันที่
19

ผูประเมินระดับ
หลักสูตร
ปการศึกษา 2557

-

17 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน
วิธีการประเมินฯ ระดับหลักสูตร รุนที่ 3

วันที่
20

ผูประเมินระดับ
หลักสูตร
ปการศึกษา 2557

-

18 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน
วิธีการประเมินฯ ระดับหลักสูตร รุนที่ 4

วันที่
21

ผูประเมินระดับ
หลักสูตร
ปการศึกษา 2557

อ.ดร.กนิษฐา เชาววัฒนกุล
ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท
อ.ทัศนีย จันติยะ
อ.ดร.ศุภรักษ อธิคมสุวรรณ
อ.จิราภรณ  กาแกว
ผศ.ดร.วรรณี  เนียมหอม
(ไมผานอบรมปการศึกษา 57)

ศธ 0513.10118/0283 ลว. 15 มี.ค. 59
เร่ือง ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา
2558
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19 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน
วิธีการประเมินฯ ระดับหลักสูตร รุนที่ 5

วันที่
22

ผูประเมินระดับ
หลักสูตร
ปการศึกษา 2557

รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
รศ.ดร.ประสงค  ตันพิชัย
อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
อ.ดร.อารีรัตน  ภาคพิธเจริญ
ผศ.ดร.นันทรัตน เครืออินทร
รศ.ดร.ธนรัตน  แตวัฒนา
ผศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม
อ.สุพรทิพย พูพะเหนียด
ผศ.คมกริช เชาวพานิช
ผศ.ธารินทร  กานเหลือง
อ.ดร.นิรันดร ย่ิงยวด
รศ.ดร.วินัย  พูลศรี
อ.ดร.จุฑาทิพย ถาวรรัตน
อ.สุพรรณี อาศัยราช
อ.ดร.ระวี สัจจโสภณ

20 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการ
ประเมินตามเกณฑ สกอ. ระดับ
หลักสูตร รุนที่ 1 วันที่

28-29

อาจารยที่ตองการ
เปนผูประเมิน
ระดับหลักสูตร
และตองผานการ
อบรมการบริหาร
หลักสูตร

1. ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ

21 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการ
ประเมินตามเกณฑ สกอ. ระดับ
หลักสูตร รุนที่ 2 วันที่

30
วันที่

1

อาจารยที่ตองการ
เปนผูประเมิน
ระดับหลักสูตร
และตองผานการ
อบรมการบริหาร
หลักสูตร

https://sites.google.com/a/
ku.th/qaku-training/kar-
prachum-chicaeng-
khumux-prakan-
khunphaph-phayni-mk-
praca-pi-
2559/hlaksutr/khorngkar-
xbrm-cheing-ptibati-kar-
withi-kar-pramein-
khunphaph-phayni-tam-
kenth-skx-radab-hlaksutr-
mk-pi-kar-suksa-2558-
sahrab-phu-mimi-
prasbkarn-pen-phu-
pramein-khunphaph-
phayni

ศธ 0513.10118/0283 ลว. 15 มี.ค. 59
เร่ือง ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา
2558
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22 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการ
ประเมินตามเกณฑ สกอ. ระดับ
หลักสูตร รุนที่ 3 วันที่

7-8

อาจารยที่ตองการ
เปนผูประเมิน
ระดับหลักสูตร
และตองผานการ
อบรมการบริหาร
หลักสูตร

1.ผศ.ประพันธ เกียรติเผา

23 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชงาน
ระบบ QAIS

วันที่ 3
เจาหนาที่ประกัน

24 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการ
ประเมินตามเกณฑ สกอ. ระดับ
หลักสูตร รุนที่ 4 วันที่

11-12

อาจารยที่ตองการ
เปนผูประเมิน
ระดับหลักสูตร
และตองผานการ
อบรมการบริหาร
หลักสูตร

25 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการ
ประเมินตามเกณฑ สกอ. ระดับ
หลักสูตร รุนที่ 5 วันที่

13-14

อาจารยที่ตองการ
เปนผูประเมิน
ระดับหลักสูตร
และตองผานการ
อบรมการบริหาร
หลักสูตร

26 แลกเปล่ียนเรียนรูดานประกันคุณภาพ
 วิธีการเขียน SAR ปการศึกษา 2558
วิทยาเขตกําแพงแสน

วันที่
17

ผูบริหาร อาจารย
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่
เกี่ยวของกับดาน
ประกันคุณภาพ

https://sites.google.com/a/
ku.th/qaku-training/kar-
prachum-chicaeng-
khumux-prakan-
khunphaph-phayni-mk-
praca-pi-
2559/hlaksutr/khorngkar-
xbrm-cheing-ptibati-kar-
withi-kar-pramein-
khunphaph-phayni-tam-
kenth-skx-radab-hlaksutr-
mk-pi-kar-suksa-2558-
sahrab-phu-mimi-
prasbkarn-pen-phu-
pramein-khunphaph-
phayni
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27 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการ
ประเมินตามเกณฑ สกอ. ระดับคณะ
วิชา รุนที่ 1

วันที่
30

ผูบริหารและ
อาจารยประจํา ที่
ตองการเปนผู
ประเมิน ระดับ
คณะวิชา

28 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการ
ประเมินตามเกณฑ สกอ. ระดับคณะ
วิชา รุนที่ 2

วันที่
31

ผูบริหารและ
อาจารยประจํา ที่
ตองการเปนผู
ประเมิน ระดับ
คณะวิชา

29 ประชุมรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
 ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 7
รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ

30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ AUN –
 QA
วิทยาเขตกําแพงแสน

วันที่
8-9

อาจารย
ผูรับผิดชอบและ
ประจําหลักสูตร/
คณะกรรมการ
ประกันฯ

1. รศ.อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม
2. น.ส.กมลธนัสร  สามสีเนียม

http://edu.kps.ku.ac.th/20
16/?p=1085

31 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน
วิธีการประเมินระดับคณะและสถาบัน
รุนที่ 1 และ 2

วันที่
14-15

กรรมการประเมิน
ระดับคณะ
ปการศึกษา 2557

32 ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินฯ
ระดับหลักสูตร

วันที่ 1 กรรมการประเมิน
ระดับหลักสูตร

33 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร (หลักสูตรละ 1 วัน)

วันที่
1-31

อาจารยประจํา
หลักสูตร

https://sites.google.com/a/
ku.th/qaku-training/kar-
prachum-chicaeng-
khumux-prakan-
khunphaph-phayni-mk-
praca-pi-2559/khna-
wicha/khorngkar-xbrm-
cheing-ptibati-kar-withi-
kar-pramein-khunphaph-
phayni-tam-kenth-skx-1
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ลําดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม บันทึกตนเรื่องกลุมเปาหมายพ.ศ. 2559 รายช่ือผูเขาอบรม/ประชุม

34 ประชุมรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
 ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 2 รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ

35 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงาน
ขอมูลในระบบ CHE QA Online ของ
 สกอ.

วันที่
11

เจาหนาที่ประกัน

36 ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน
ระดับคณะวิชา

วันที่
17

กรรมการประเมิน
ระดับคณะวิชา

37 ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา
(2 วัน)

วันที่
1-30

คณะวิชา

38 ประชุมรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
 ครั้งที่ 5/2559

วันที่ 4 รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ

39 ประชุมรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
 ครั้งที่ 6/2559

วันที่ 6 รองคณบดีฝาย
ประกันคุณภาพ


