








โครงการฝ�กอบรมเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ร�วมโครงการเยี่ยมบ�านคุณภาพ
กับสำนักประกันคุณภาพ ณ มหาว�ทยาลัยมหิดล

โครงการประชุมวางแนวทางการบร�การว�ชาการและศึกษาดูงาน
ณ มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร� ว�ทยาเขตกำแพงแสน

เม่ือวันท่ี 23-24 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย

สำนักประกันคุณภาพจัดโครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน  ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ 10 ป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติ

หนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร การจัดการอบรมในคร้ังน้ี มีผูตัวแทนจากคณะและ

สำนักภายในวิทยาเขตศรีราชา เขารวมทั้งสิ้น 27 คน  โดยมี 

ผศ.นงลักษณ งามเจริญ (รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ) และ

คุณวิไลรัตน  วิริยะบูลยกิจ (ผูอำนวยการสำนักประกันคุณภาพ)

เปนวิทยากรบรรยายใหความรู ในการน้ี รองอธิการบดีวิทยาเขต

ศรีราชา (รองศาสตราจารย ดร.บดินทร รัศมีเทศ) ไดใหเกียรติมอบ

ของที่ระลึกแกวิทยากรในครั้งนี้ดวย

เมื ่อวันที ่ 1 พฤษภาคม 2557 สำนักประกันคุณภาพจัด

โครงการเยี ่ยมบานคุณภาพ ประจำป 2557 กรณีศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวขอ แนวทางการพัฒนาคุณภาพสู

ความเปนเลิศ (EdPEx) แนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดทำขอมูล 

QS Ranking และแนวปฏิบัติที ่ดีดานการจัดทำขอมูล UI 

Green Metric Ranking ท้ังน้ี มีผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี

เขารวมโครงการ จำนวนทั้งสิ ้น 50 คนจากผูสมัครเขารวม

โครงการทั้งสิ้น 54 คน โดยมีบุคลากรจากวิทยาเขตศรีราชา

เขารวมโครงการจำนวน 9 คน

เม่ือวันท่ี 7 – 8 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ไดจัดโครงการประชุมวางแนวทางการบริการวิชาการและศึกษา

ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหารของวิทยาเขตศรีราชา ผูแทนชุมชนและผูแทนจาก

โรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังรวมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางการบริการวิชาการแกชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

ประจำปการศึกษา 2557-2558 โดยมีผูแทนจากชุมชนและโรงเรียนในเขตบริเวณเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเขารวมประชุมจำนวน 28 คน

ในการนี้ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา(รองศาสตราจารย ดร.บดินทร    รัศมีเทศ) และผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา(นายอุกฤษฏ 

มนูจันทรัถ) ไดเขารวมในการประชุมคร้ังน้ีดวย พรอมน้ี วิทยาเขตศรีราชาไดนำผูเขารวมโครงการเย่ียมชมและศึกษาดูงานศูนยการเรียนรูเชิงเกษตร

ของวิทยาเขตกำแพงแสน ไดแก ศูนยการเรียนรูการจัดการและบูรณาการผลผลิตแบบไรของเสีย ศูนยการเรียนรูการเพ่ิมมูลคาวัสดุอินทรียและศูนย

การเรียนรูการอนุรักษผักพื้นบานในครั้งนี้ดวย
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College of Electrical Engineering & Computer Science of NCU
ประเทศไต�หวันเยี่ยมชมและศึกษาดูงานว�ทยาเขตศร�ราชา

คณะสังคมศาสตร� ว�ทยาเขตบางเขน
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานว�ทยาเขตศร�ราชา

นำเสนอผลงานทางว�ชาการ
ณ ประเทศเกาหลีใต�

สำนักงานว�ทยาเขตศร�ราชาจัดกิจกรรม 5 ส
(Big Cleaning Day)

เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2557 สำนักงาน

วิทยาเขตศรีราชา ไดจัดกิจกรรม 5 ส 

(Big Cleaning Day) เพื่อใหบุคลากร

ของสำนักงานวิทยาเขตไดรวมทำ

กิจกรรม 5 ส เพื่อใหสถานที่ทำงาน

และใหบริการ สะอาด เปนระเบียบ

เรียบรอย เกิดความสะดวกปลอดภัยในการทำงาน ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมคุณภาพของ

งานโดยเฉพาะงานดานการใหบริการ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา นำโดยผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

ศรีราชา (นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ) ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 

(ดร.ภัทรวดี สุมทอง นาคมี) ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 

(ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ ) และคณะอาจารยและนิสิตจากคณะ

วิศวกรรมศาสตรศรีราชาและคณะวิทยาศาสตร ศรีราชา ไดใหการตอนรับ

คณะคณาจารย จาก College of Electrical Engineering & Computer 

Science of NCU ประเทศไตหวัน เพื่อเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ดานวิศวกรรมไฟฟาและวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร ณ หองประชุม 2 

อาคาร 1 บริการวิทยาการ

เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00  น. 

ผูอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ)

พรอมดวยผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ไดแก เจาหนาท่ีบริหาร

งานทั่วไป (นางอนุตรา สุนทรส) และนักวิชาการคอมพิวเตอร 

(นายวัชระ คำมุลศรี) ใหการตอนรับคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน นำโดยรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ 

(รองศาสตราจารยสิริกร กาญจนสุนทร) และบุคลากรจำนวน 5 ทาน 

ในการเขาเย่ียมชมและศึกษาดูงานดานระบบประกันคุณภาพสำนักงาน

วิทยาเขตศรีราชา เพื่อศึกษาการใชงานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ การจัดทำรายงาน

การประเมินตนเอง SAR ONLINE  ซึ่งเปนระบบที่สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาไดนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการงานประกัน

คุณภาพ ณ หองประชุม 2  ชั้น 3 อาคาร 1 บริการวิทยาการ

เม่ือวันท่ี 28 -30 พฤษภาคม 2557 

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

(รองศาสตราจารย ดร.บดินทร 

รัศมีเทศ) พรอมดวยผูอำนวยการ

สำน ักงานว ิทยาเขตศร ีราชา

(นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ) และ

ผูชวยรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ) ไดเขารวมนำเสนอผลงาน

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2014 International Conference 

on Technology Innovation and Industrial Management 

(TIIM 2014) โดยไดนำเสนอผลงานวิจัยเร่ือง Power management 

by analyzing interruption of power distribution system in 

Pattaya ณ ประเทศเกาหลีใต โดยผลงานวิจัยดังกลาวเปนผลงานของ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ 
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การพัฒนาความรู�ด�านจรรยาบรรณว�ชาชีพ และระเบียบที่ควรรู�ของอาจารย�และบุคลากร 

การจัดการความรู�เร�อ่งเทคนิคการให�คำปร�กษา
ของอาจารย�ที่ปร�กษา 

การจัดการความรู�เร�่องเทคนิคการขอทุนว�จัย
จากหน�วยงานภายนอก 

สำนักงานว�ทยาเขตศร�ราชาจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเร�ยนรู� (KM)

เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการพัฒนาความรูดานจรรยาบรรณวิชาชีพและระเบียบ

ที่ควรรูของอาจารยและบุคลากร ณ หองเธียเตอร อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ 

10 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจดานระเบียบวินัยและ

จรรยาบรรณใหกับอาจารยและบุคลากรในฐานะพนักงานของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร โดยมีผูอำนวยการสำนักงานกฎหมาย (นายฉัตรชัย จรูญพงศ) เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของกับวินัย

และจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร มก.” ทั้งนี้ มีอาจารยและบุคลากรของวิทยาเขตศรีราชาจากหนวยงานคณะ/สำนักเขารวมจำนวนทั้งสิ้น 138 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการจัดการความรู

ในระดับวิทยาเขต เพ่ือสรางองคความรูใหเกิดข้ึนภายในวิทยาเขต เร่ือง 

เทคนิคการขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงจัดใหมีการแลกเปล่ียน

เรียนรูจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557  

โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.ดร.บดินทร รัศมีเทศ) รวมถาย

ทอดความรูประสบการณในหัวขอ “การสรางโอกาสและการหาเงินทุนใน

การทำวิจัยและการบริการวิชาการ” และในคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 

2557 โดยมีผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี โพธิยะราช เปนวิทยากรบรรยาย

ในหัวขอ”เทคนิคการขอทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก”

สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาจัดโครงการจัดการความรูในระดับสำนักงาน

วิทยาเขตเพื่อสรางองคความรูใหเกิดขึ้นภายในหนวยงาน โดยจัดใหมี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจำนวน 2 เรื่อง ไดแก เทคนิคการทำงานเพื่อ

ประหยัดทรัพยากร เม่ือวันท่ี 15-16 พฤษภาคม 2557 และการเขียนขอ

เสนอโครงการวิจัย เมื ่อวันที่ 16 และ 29 พฤษภาคม 2557  ซึ ่งใน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี 

โพธิยะราช เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ” เขียนอยางไรใหไดทุน

ทำงานวิจัย”
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการจัดการ

ความรูในระดับวิทยาเขต เพื่อสรางองคความรูใหเกิดขึ้นภายใน

วิทยาเขต เรื่อง เทคนิคการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

ซึ่งจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557  เวลา 10.30 – 13.00 น. 

ณ หอง 9301 อาคาร 9 ศูนยกิจกรรม โดยมีอาจารยที่มีความรู

ประสบการณจากคณะตางๆภายในวิทยาเขตศรีราชารวมถายทอด

ความรู อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา (อาจารยสุภัทรชัย 

ชมพันธุ, อาจารยสถาพร เชื้อเพ็ง) คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา 

(อาจารยวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา,อาจารยอนุสรณ มนตรี) 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (อาจารยมานิตย ลีกิจวัฒนะ,

อาจารยวลีพรรณ กันเนื่อง) และคณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา

(อาจารยวรยศ ละมายศรี)  ท้ังน้ี ไดมีการรวมแลกเปล่ียนความคิด

เห็นเก่ียวกับหนาท่ีบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษากับอาจารยใหมท่ี

เขารวมรับฟงรวมจำนวน 20 คน

- คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2557 โดยมี ดร.มฤษฏ แกวจินดา 

อาจารยสังกัดภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะนำ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

เปนวิทยากรและถายทอดความรู ประสบการณ รวมกับอาจารย

และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการใหคำปรึกษาแกนิสิต 

รวมจำนวน 61 คน




