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----- ฉบับที่ 3 เดือ

          ******  ฉบับที่ 2

หาวิทยาลัยเกษตรศาส
รกฎาคม 2557 โดย 
กอบด้วย 

มลพรรณ นามวงศ์พร
ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีก
์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิ
                          
                         
กนิษฐ์                   
                         

วิสัย
วามเข้มแข็งด้านงานวิจัยข

ในวันที่ 8 กรกฎา
ขอเชญิบุคลากรร่วม

ตรวจประเมนิฯ ณ 

และในวันที่ 10 กร
ร่วมรบัฟังรายงานผ

ประกันคุณ

อน มิถุนายน 2557 ---
 

2 เดือน เมษายน  2553  

สตร์ ได้กําหนดตรวจป
“คณะกรรมการประเมิ

รหม      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กุล       คณะประมง  
วิกกัย    คณะนิเทศศา
         มหาวิทยาลัย
         สํานักงานประ
         สํานักงานประ
                         

ยทัศน์ของ สวพ.มก.
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศ

คม 2557 เวลา 0
ให้การตอ้นรับคณะ

ห้องประชมุทับทิม

รกฎาคม 2557 เวล
ผลการตรวจประเมนิ

ณภาพ 

--- 

****** 

ประเมินคุณภาพภายใน
มินคุณภาพภายใน ปร

          ประธานกรร
          รองประธาน

าสตร์     กรรมการ 
ยศรีปทุม   
ะกนัฯ    กรรมการแล
ะกันฯ    กรรมการแล
           ผู้ช่วยเลขานุ

าสตร์สู่มหาวิทยาลัยวิจัยช

09.30 น.    
ะกรรมการ

      

ลา 14.30 น. 
น  

นของสวพ.มก. 
ระจําปี

รมการ 
นกรรมการ  

ละเลขานุการ 
ละ      
นุการ  

ชั้นนําระดับภูมิภาค 



 
กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557 

 
 
 
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 09.30 – 09.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารและบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 
เวลา 10.00 – 12.00 น. รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
                                          รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ ประจําวัน 
 
 
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯเตรียมพร้อม ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 
เวลา 09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
                                          ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3  
เวลา 13.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  
                                          ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงานภายใน  
เวลา 16.00 – 16.30 น.             คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ ประจําวัน 
 

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30  – 12.00 น.            คณะกรรมการประเมินฯ ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินฯ  

ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3  
เวลา 12.00  –  13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00  – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ (ต่อ) 
เวลา 14.00  –  15.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของสถาบันฯ รับทราบ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2  
 
 

 

 
                                           โครงการ “คิดดี มีสุข ด้วยหลักพุทธศาสนา” 
 

 
โครงการ “คิดดี มีสุข ด้วยหลักพุทธศาสนา” ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีวิธีคิดในเชิงบวก และเกิดความสุขทางจิตใจ สามารถนําหลักธรรมมาปรับใช้
กับชีวิตประจําวันได้ โดยส่งผลต่อการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 26 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.13  
อยู่ในระดับดี  

   




