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สารจากหัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานประกันคุณภาพและประเมินผล ได้รับเกียรติจาก
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน นครราชสีมา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 700 คน นอกจากนี้ มีการปรับกระบวนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน โดยงานประกันฯ เป็นศูนย์กลางจัดการประเมินฯ จ าแนก
เป็น 2 ระดับ คือ ระดับกอง และระดับส านัก/สถาบัน เพื่อยกระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน และสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินฯ ของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ SAR Online เพ่ือให้หน่วยงานสายสนับสนุนสามารถจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบได้ เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงาน สามารถจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูล และค้นหาได้ง่าย ด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบาย
ปรับเปลี่ยนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากเดิมด าเนินการตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เป็น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เกณฑ์ EdPEx) งานประกันฯ จึงเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงาน 
ระดับคณะ/เทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าความรู้ไปวางแผนการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณบุคลากรงานประกันคุณภาพและประเมินผลทุกท่านที่ทุ่มเท 
เสียสละ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ 1 บทน ำ ส่วนที่ 1 บทน ำ   
ชื่อ  ที่ตั้งหน่วยงำนชื่อ  ที่ตั้งหน่วยงำน      

 งานประกันคุณภาพและประเมินผล ชั้น 2 อาคาร 35 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ  
 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
 ในปี พ.ศ. 2542 วิทยาเขตฯ ได้ปรับเปลี่ยนผังการบริหารงาน เป็นฝ่ายต่างๆ โดยการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา สังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา โดยมี ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับ
การจัดระบบบริหารคุณภาพเพ่ือจัดระบบและวิธีการปฏิบัติงาน ด าเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 วิทยาเขตฯ ได้ด าเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันฯ ก าหนดอย่างจริงจัง ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 มีการจัดตั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพเป็นการเฉพาะ จัดท าคู่มือ/แนวปฏิบัติ จัดท าดัชนีบ่งชี้คุณภาพในงาน
ด้านต่างๆ ระดับสถาบันฯ ก าหนดให้หน่วยงานภายในมีการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อประสานงาน
กับคณะกรรมการระดับสถาบันฯ และก าหนดให้หน่วยงานมีการรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพให้
ทราบในเวลาที่ก าหนด โดยมีส านักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการน า
ระบบประกันคุณภาพฯ ไปใช้ในทุกหน่วยงานของวิทยาเขตฯ และได้ด าเนินการเขียนแบบรายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2545 และ 2546 จนแล้วเสร็จ 

 ในปี พ.ศ. 2547 วิทยาเขตฯ ได้รับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ.) ตามกลไก PDCA คือมีการวางแผน (Plan) การสร้างกลไกควบคุม
ตลอดจนมีการปฏิบัติงาน (Do) มีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน (Check) และการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา (Adjust/Action) 
 ปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 
 ปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการจัดเตรียมแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพฯ ภายใต้โครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ โดยส านักงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา อยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างระบบการบริหารงานเป็นฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง  
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 และในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ เป็นครั้งแรก  
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000  มีข้อความว่า  “เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ  ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ด้วยการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง”  ประกาศ  ณ  วันที่  7  
ธันวาคม  พ.ศ. 2549 

 ในปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพิจารณาเอกสารคุณภาพและปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการ
ท างาน (PM)  จากระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000  ให้เป็นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  
เมื่อวันที่  7 – 8  ธันวาคม  พ.ศ.  2553  ซึ่งได้มีการน าเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.)  และภายนอก (สมศ. , ก.พ.ร.)  มาบูรณาการกับระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ   
  ปี พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประกาศนโยบายกิจกรรม  5ส  ณ วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 
2554  โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดพัฒนาด าเนินการกิจกรรม 5ส  ในทุกๆ ด้าน  ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ  ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการก ากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  
ตามท่ีก าหนดไว้ในเป้าหมายคุณภาพ   
 และมหาวิทยาลัยฯ  ได้มีการประกาศใช้เอกสารคุณภาพ  คู่มือขั้นตอนการท างาน (PM)  ตามระบบ
บริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2008  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2554  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานน าเอกสาร
คุณภาพตามระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2008  ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 
 ปี พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยฯ  ได้ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
: KM)  ประจ าปีการศึกษา  2555  จ านวน  9  ประเด็นความรู้  ได้แก่  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ใช้
ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based Education - Training),  ระบบและกลไกการสร้างความ
เชี่ยวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษา (Professional Oriented),  ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (Hands - on),  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน,  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์,  
การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วนร่วม,  การพัฒนากระบวนการท างานของหน่วยงานสายสนับสนุน,  การ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งนี้เพ่ือมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยฯ 
ก้าวสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
 และในปี  พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้ประกาศใช้นโยบายคุณภาพ  ตาม
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  มีความว่า “เรำมุ่งม่ันจัดกำรศึกษำวิชำชีพและเทคโนโลยีที่มี
คุณภำพ  ตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  ด้วยกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง” ประกาศ ณ วันที่ 14  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 

 ปี  พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้ประกาศโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย 
ใหม่  โดยได้เปลี่ยนโครงสร้าง จากฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นงานประกันคุณภาพและ
ประเมินผล อยู่ภายในการก ากับดูแลของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ปี  พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพตามเลขที่ มอก.9001-2552 (ISO 9001 : 2008) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ในวันที่ 25 
สิงหาคม 2559  
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สี  ต้นไม้  และสัญลักษณ์  งำนประกันคุณภำพและประเมินผล 
 
สีประจ าฝ่าย  :  สีม่วง      
ต้นไม้  :  ต้นอินทนิล 
ชื่อสามัญ : QUEEN’S Flower 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : LAGERSTROEMIA  MACROCARPA WALL 
ชื่อพ้ืนเมือง : อินทนิลบก (ภาคกลาง) 

กาเสลา  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
จ้อล่อ จะล่อ จะล่อหูกวาง  (ภาคเหนือ) 
อินทนิล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ มีดอกสีม่วง 

 

ควำมหมำย “““ควำมเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่งอดทน และควำมรักควำมสำมัคคีควำมเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่งอดทน และควำมรักควำมสำมัคคีควำมเจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่งอดทน และควำมรักควำมสำมัคคี”””   
 

 
สัญลักษณ ์

QQ  QQuuaalliittyy                            คุณภำพคุณภำพ  
AA  AAssssuurraannccee                            กำรประกัน, ควำมม่ันใจ,กำรประกัน, ควำมม่ันใจ,  กำรรับรองกำรรับรอง        
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  วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  
มุ่งม่ัน  ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 

พันธกิจพันธกิจ  

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาระบบและกลไก  พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านมาตรฐานของการประเมิน  
    คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการความรู้  เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ 
    มหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ประเด็นยุทธศำสตร์  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้  และการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

เป้ำประสงค์เป้ำประสงค์  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถ  มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    
    โดยก าหนดให้มีการด าเนินการควบคุม  การตรวจสอบ  การประเมินคุณภาพ  และการปรับปรุงคุณภาพ  
    อย่างต่อเนื่อง 
3. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการท างาน  ที่เป็นเสมือนกลไกที่ท าให้ระบบงานและผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนิน  
    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  รักษามาตรฐานการศึกษา  
    ของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น 
 4. จัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์  และการ 
    ปฏิบัติงาน  อันจะน าไปสู่การทบทวน  ปรับปรุงและพัฒนางาน 
2. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นระบบที่ เชื่อมประสานให้หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึง    
    เป้าหมายและรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  สร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบั ติงานให้ 
    บรรลุเป้าหมาย 
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3. เพ่ือสร้างระบบประกันคุณภาพที่เป็นเสมือนกลไกที่ท าให้การปฏิบัติงาน  สามารถด าเนินงานได้อย่างมี    
    ประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ร่วมกันได้ตั้งแต่ระดับบุคคล  หน่วยงาน  และ 
     มหาวิทยาลัย  โดยเป็นระบบที่สามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
 

ภำรกิจหลักภำรกิจหลัก  

 งานประกันคุณภาพและประเมินผล  มีภารกิจหลัก  คือ  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  มีระบบการประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการ  ตามมาตรฐาน  
ISO  9001 : 2008  เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โดยมีการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

1. งานบริหารและธุรการ 
2. งานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 : 2008) 
3. งานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ.) 
4. งานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  (สมศ.  และ  ก.พ.ร.) 
5. งานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
6. งานการจัดการความรู้ (KM) 
7. งานกิจกรรม  7ส 

 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
“มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน” 

 

อัตลักษณ์บัณฑิต 
“บัณฑิตนักปฏบิัติ” 

 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหง่การสรา้งอาชีพเฉพาะทาง” 
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โครงสร้ำงบคุลำกร 
 

 
นางชุดาภัค  เดชพันธ ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล 

 
นางสาวมนต์ธิณี  ดุลย์เภร ี

หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล 
แผนกงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ แผนกงำนระบบบริหำรคุณภำพ 

 
นายนิกร  ศรีนวล 
นักวิชาการศึกษา 

 

 
นายทวีรัตน์  แดงงาม 

นักวิชาการศึกษา 

 
นางสาวสกุณา  อนุเวช 

นักวิชาการศึกษา 

 
นางสาวศิริพร  ปภาวดีกิตติพร 

นักวิชาการศึกษา 
 

 
นางสาวตรีทิพย ์ บอ่ไทย 

นักวิชาการศึกษา 

6 



 

หน้า ANNUAL REPORT 2018 - รายงานประจ าปี 2561 

ANNUAL REPORT 2018 - รายงานประจ าปี 2561 

  

จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกรจ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร  
ในปีงบประมาณ  2561  งานประกันคุณภาพและประเมินผล  มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  7  คน  

แบ่งเป็นสายวิชาการ  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน  1  คน  สายสนับสนุน  
จ านวน  6  คน  รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1  
บุคลำกร 

ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากรงานประกันคุณภาพและและประเมินผล จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา 
และต าแหน่งทางวิชาการ 

 

รำยกำร 
บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนบัสนนุ 

พนักงำนใน
สถำบันอุดมศกึษำ 

พนักงำนใน
สถำบันอุดมศกึษำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

รวม 

1. เพศ ชำย - 2 - 2 
หญิง 1 1 3 5 

รวม 1 3 3 7 
2. วุฒิกำรศึกษำ ต่ ำกว่ำ ป.ตรี - - - - 

ป.ตรี - 2 3 5 
ป.โท 1 1 - 2 
ป.เอก - - - - 

รวม 1 3 3 7 
3. ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

อำจำรย์ / ช ำนำญ
กำร 

1 - - 1 

ผศ. / เชี่ยวชำญ - - - - 
รศ. / เชี่ยวชำญ
พิเศษ 

- - - - 

รวม 1 - - 1 
รวมท้ังหมด 1 3 3 7 
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ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที ่
งบประมำณ   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งานประกันคุณภาพและประเมินผล  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินเพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ จ านวนทั้งสิ้น 612,700  บาท  
(ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน  612,700 บาท )  และการเบิก-จ่าย  ค่าวัสดุส านักงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวนทั้งสิ้น  16,203 บาท รายละเอียดดังปรากฏในตารางที่  2   
   

ตารางที่ 2  งบประมาณของงานประกันคุณภาพและประเมินผล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

หมวดรำยจ่ำย งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ รวมท้ังสิ้น 

1.  ค่าวัสดุส านักงาน 16,203 - 16,203 
2.  งบประมาณโครงการ 
 ด้านสังคมศาสตร ์
 ด้านวิทยาศาสตร ์

 
- 

478,700  

 
- 

134,000 

 
- 

612,700 

รวม 494,903 134,000 628,903 

  
อำคำรสถำนที่ 

ตารางที่ 3  รายละเอียดอาคารสถานที่งานประกันคุณภาพและประเมินผล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
จ ำนวน 

อำคำร 
จ ำนวนชั้น ส ำนักงำน ห้องประชุม 

ห้องพัก
อำจำรย์ 

งานประกันคุณภาพและประเมินผล   1 1 - 1 

รวม 1 1 - 1 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำน  
งำนประกันคุณภำพและประเมินผล งำนประกันคุณภำพและประเมินผล ด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ด ำเนินงำนตำมพันธกิจ           

ข้อข้อท่ีท่ี  3 พัฒนำระ3 พัฒนำระบบและกลไกกำรประกับบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของนคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัย  ของส ำนักของส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
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ผลกำรด ำเนินงำนระดับมหำวิทยำลัย/วิทยำเขตผลกำรด ำเนินงำนระดับมหำวิทยำลัย/วิทยำเขต  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน    

  
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560  ตามเกณฑ์ 
การประเมิน สกอ. จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 4.23 ระดับคุณภาพดี ตามเกณฑ์การประเมิน  
มทร.อีสำน จ านวน 6 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้  คะแนนเฉลี่ย 4.36 ระดับคุณภาพดี สรุปได้ 2 มุมมองใหญ่ๆ ดังนี้ 
มุมมองท่ี 1 มุมมองตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

1.1  ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบ ตำมเกณฑ์ของ สกอ. พบว่ำ 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนน

เฉลี่ย 5.00) และองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  
 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 

3.80) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.32) และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
(คะแนนเฉลี่ย 4.33) รำยละเอียดตำมแผนภูมิที่ 1 
 

 
แผนภูมิที่ 1 ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ของ สกอ. 
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1.2  ผลกำรประเมินเป็นรำยองค์ประกอบ ตำมเกณฑ์ของ มทร.อีสำน พบว่ำ 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

(คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และ 
องค์ประกอบท่ี 6 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (คะแนนเฉลี่ย 5.00) 
 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนน

เฉลี่ย 4.00) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.32) และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
(คะแนนเฉลี่ย 4.16) รำยละเอียดตำมแผนภูมิที่ 2 

 
แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบ ตามเกณฑ์ของ มทร.อีสาน 

 

มุมมองท่ี 2 มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (เฉพำะตัวบ่งช้ี สกอ.) 
  ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.23 โดยพบว่า  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.39 อยู่ในระดับพอใช้  ด้านกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.86 อยู่ในระดับ 
ดีมาก  และ ด้านผลผลิต (Output) คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.60 อยู่ในระดับด ี รำยละเอียดตำมแผนภูมิที่ 3 

 
 

แผนภูมิที่ 3 ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ 
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มุมมองท่ี 3 มุมมองด้ำนพัฒนำกำร 
  เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ สกอ. ปีการศึกษา 2557 – 2560 พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย         
ปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมินลดลง เนื่องจาก ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ลดลง 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (5.00 คะแนน) องค์ประกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (5.00  คะแนน) ยกเว้นปีการศึกษา 
2558 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (4.00 คะแนน) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีผลการประเมินอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก (5.00 คะแนน) ยกเว้นปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินลดลง อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 
(3.00 คะแนน) เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 4 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4 กำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตัวบ่งช้ี สกอ. ปีกำรศึกษำ 2557 - 2560 
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เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เฉพาะตัวบ่งชี้ มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2557 – 
2560 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาต่างชาติต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมินเท่ากับ 2.33 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพน้อย ส่วนปี
การศึกษา 2558 – 2560 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.4.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม 
ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2558 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง (2.00 คะแนน) ส่วนปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับคุณภาพพอใช้ (3.00 คะแนน) และ ปีการศึกษา 2559 – 25560 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 
(3.18 คะแนน) ตัวบ่งชี้ที่ 5.5.1 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการกิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2557 – 2559 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (5.00 คะแนน) ส่วนปีการศึกษา 2560 มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้เป็น ผลการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 7ส มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (4.64 คะแนน) องค์ประกอบที่ 6  อัตลักษณ์ มทร. 
อีสาน มีผลการประเมินในภาพรวมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง
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กำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หน่วยงำนสำยสนับสนุน ระดับกอง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560   

ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน  หน่วยงานสาย
สนั บ ส นุ น  ระดั บ กอ ง  ป ระจ าปี
การศึกษา 2560 จัดขึ้นเพ่ือตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
และมาตรฐานการศึกษา และสะท้อน
ให้ เห็นถึงจุดเด่น จุดที่ ควรพัฒ นา 
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา โดยมี
คณะกรรมการการที่มีความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ ทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้ 1.นางชุดาภัค เดชพันธ์ (ประธานกรรมการ) 2. น.ส.ลักขณา  ช้างแก้ว 
(กรรมการ) 3. นายอิทธิกร  นวลเพ็ญ (กรรมการ) และ 4. นางสาวพัชรา  กิจใบ (กรรมการและเลขานุการ)       

โดยจัดขึ้น ในวันที่ 18 มิถุนำยน 2561 เวลา  08.30 – 16.30  น. ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  
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กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หน่วยงำนสำยสนับสนุน ระดับส ำนัก/สถำบัน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
  

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยงานสายสนับสนุน ระดับส านัก/สถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเพ่ือตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์และ
มาตรฐานการศึกษา และสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดขึ้นในวันที่     
25 กรกฎำคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 
อาคารส านั กงานกิจการสภามหาวิทยาลั ย 
มห าวิท ยาลั ย เท ค โน โลยี ราชม งคล อี ส าน 
นครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการที่ มีความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์  จ านวน 5 ท่าน ดังนี้     
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าเนาว์  เสาวกูล 
(ประธานกรรมการ) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทนนท์  รัตนรวมการ (กรรมการ)  3. นางสุมัธยา  
กิจงาม (กรรมการ)  4. อาจารย์สมเกียรติ์  ฉาย
พระพักตร์  (กรรมการ)  5. นายวุฒิพงษ์  พร้อมพรั่ง (กรรมการ)  6. นางสาวสุกัญญา  ถึงอินทร์ (กรรมการ
และเลขานุการ) 

  

โครงกำรประชุมเพื่อพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

  นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของกระบวนการพิจารณาความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก่อนส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนั้นโครงการประชุมเพ่ือพิจารณารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 นั้น จึงได้จัดข้ึนเพื่อ  

  1. เพ่ือพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์ ก่อนส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 

                2. เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

  โดยจัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหำคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
ชั้น 2 อาคาร 35 
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โครงกำรกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิโรจน์  ลิ้มไขแสง  อธิการบดี  ให้เกียรติเป็นประธานโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 และเข้าร่วมรับการประเมินฯ จากคณะผู้
ประเมิน ระดับมหาวิทยาลัย  ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคารส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญคณะผู้ประเมินจ านวน 5 ท่าน     
เพ่ือตรวจประเมินมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (ประธานกรรมการ)  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(กรรมการ)  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี (กรรมการ)   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี  ภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรรมการ) 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา  
เข็มทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (กรรมการ)  โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามระบบและ
กลไกที่ก าหนดขึ้น และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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โครงกำรอบรมหลักสูตรเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิโรจน์  ลิ้มไขแสง  อธิการบดี  ให้เกียรติเป็นประธานโครงการอบรม

หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ Education Criteria for Performance 
Excellence (EdPEx) และเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 19 กันยำยน 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 ชั้น 3 
อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ พญ.จามรี   ธีรตกุลพิศาล ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวัน
ดังกล่าว  โดยโครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ และตอบสนองตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
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ประชุมจัดท ำแผนปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลอสีำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 และได้รับข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แล้วนั้น 

 งานประกันคุณภาพและประเมินผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดการประชุม
ทางไกลผ่าน Video Conference เพ่ือจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 ตุลำคม 2561 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแค ชั้น 2 
ตึกส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีประสิทธิภาพ  
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กำรจัดกำรควำมรู้ (กำรจัดกำรควำมรู้ (KKMM))  
 

โครงกำรประชุมสมัมนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคล สถำบันกำรพลศึกษำ  และสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ครั้งที่ 11 

“กำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรขับเคลื่อน Thailand 4.0” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     
ครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและปัจจัยความส าเร็จ  
และเป็นแนวทางส่งเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  ในหัวข้อ “การจัดการ
ความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”   

โดยได้จัดโครงการ เม่ือวันที่ 20 – 23 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 ชั้น 3 อาคาร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา   

 
 
 
 
 
 
 

19 



 

หน้า ANNUAL REPORT 2018 - รายงานประจ าปี 2561 

ANNUAL REPORT 2018 - รายงานประจ าปี 2561 

  

บุคลำกรมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้ำศึกษำดูงำนกำรจัดกำรควำมรู้บุคลำกรมหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้ำศึกษำดูงำนกำรจัดกำรควำมรู้  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษำยน 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  ส่งตรัส  ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    
เข้าศึกษาดูงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 
อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา  

บุคลากรที่เข้าศึกษาดูงานเป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ านวน 28 
คน  ศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการความรู้ ระดับคณะ ระดับสถาบัน และหน่วยงานสาย
สนับสนุน รวมทั้งตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี  ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 
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กิจกรรม  7สกิจกรรม  7ส  
 

สรุปคะแนนกำรตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน   

 

ที่ หน่วยงำน 
คร้ังที่ 1  

คะแนนเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

คร้ังที่ 2  
คะแนนเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

นครรำชสีมำ 94.95 95.17 95.06 

1 ส านักงานอธิการบด ี 93.53 96.26 94.90 

2 สถาบนัวิจัยและพัฒนา 99.04 100 99.52 

3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 97.59 99.70 98.65 

4 ส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 99.52 98.21 98.87 

5 คณะบริหารธุรกิจ 96.40 96.69 96.55 

6 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  92.79 93.85 93.32 

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  92.56 96.32 94.44 

8 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม  81.99 85.73 83.86 

9 หน่วยตรวจสอบภายใน 97.06 97.06 97.06 

10  สถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธรุกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน 100 100 100 

11  สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 93.94 100 96.97 

วิทยำเขตสุรินทร ์ 95.21 97.71 96.46 

1 ส านักงานวทิยาเขตสุรินทร์ 95.47 98.74 97.11 

2 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 94.31 96.50 95.40 

3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ  95.86 97.88 96.87 

วิทยำเขตขอนแก่น 86.91 91.29 89.09 

1 ส านักงานวทิยาเขตขอนแก่น 84.60 92.10 88.39 

2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  83.06 88.31 85.61 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  91.66 92.14 91.91 

4 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  88.31 92.60 90.46 

วิทยำเขตสกลนคร 89.04 91.85 90.45 

5 ส านักงานวทิยาเขตสกลนคร 89.25 91.13 90.19 
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ที่ หน่วยงำน 
คร้ังที่ 1  

คะแนนเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

คร้ังที่ 2  
คะแนนเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

9 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  90.24 93.12 91.68 

8 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  87.63 91.30 89.47 

ภำพรวมมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 91.53 94.01 92.77 
 

 
ผลกำรตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 
 

แผนภูมิที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยกำรตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยกำรตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  หน่วยงำนสำยวิชำกำร 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยกำรตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  หน่วยงำนสำยสนับสนุน 
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บุคลำกรส ำนักงำนศำลปกครองนครรำชสีมำ  
เข้ำศึกษำดูงำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 7ส 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  ส่งตรัส  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส านักงานศาลปกครองนครราชสีมา      
เข้าศึกษาดูงานการด าเนินงานกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชั้น 2 อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  บุคลากรจากส านักงาน
ศาลปกครองนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานจ านวน 9 คน ศึกษาดูงานกระบวนการด าเนินงานกิจกรรม 7ส  
หลักการและที่มาของการจัดกิจกรรม รูปแบบการด าเนินงาน รูปแบบการจัดโต๊ะท างาน รูปแบบการจัดพ้ืนที่
ห้องปฏิบัติงาน และห้องสมุด ตลอดจนการจ าลองรูปแบบการตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนในแต่ละ
พ้ืนที ่ ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 
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ระบบบริหำรคุณภำพ ระบบบริหำรคุณภำพ IISSOO  99000011   
 

โครงกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ (QMRC)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ ครั้งที ่1/2560 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

งานประกันคุณภาพและประเมินผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการประชุม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 35 เพ่ือให้คณะกรรมการได้ก ากับ  ติดตาม  
ผลการด าเนินงานที่เกิดจากระบบบริหารคุณภาพ  สามารถก าหนดแผน ปรับปรุง และพัฒนาผลการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกท้ังยังเป็นการทบทวนระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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โครงกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ (QMRC)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ ครั้งที ่2/2561 

 

         ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประเมินผล  ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จัดโครงการการประชุม
คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) 
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบี ยน ชั้ น  2 อาคาร 35 เพ่ือให้
คณะกรรมการได้ก ากับ ติดตาม ผลการ
ด าเนิน งานที่ เกิ ดจากระบบบริหาร

คุณภาพ  สามารถก าหนดแผนปรับปรุง และพัฒนาผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็น
การทบทวนระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
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โครงกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ (QMRC)  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ ครั้งที ่3/2561 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานประกันคุณภาพและประเมินผล  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการประชุม

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 35 เพ่ือให้คณะกรรมการได้ก ากับ ติดตาม 
ผลการด าเนินงานที่เกิดจากระบบบริหารคุณภาพ  สามารถก าหนดแผนปรับปรุง และพัฒนาผลการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการทบทวนระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   
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ผลกำรด ำเนินงำนระดับงำนผลกำรด ำเนินงำนระดับงำน  
งำนประกันคุณภำพและประเมินผลงำนประกันคุณภำพและประเมินผล  

 

กิจกรรม 7ส    
งำนประกันคุณภำพและประเมินผล 

 

 
 

แผนภูมิที ่ 8  ผลการตรวจ 7ส งานประกันคุณภาพและประเมินผล ปีการศึกษา 2560 
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ระบบบริหำรคุณภำพ ระบบบริหำรคุณภำพ IISSOO  99000011   
งำนประกันคุณภำพและประเมินผล 

 
 

กำรประชุมเพื่อจัดท ำเอกสำรคุณภำพ (คู่มอืขั้นตอนกำรท ำงำน : PM)  
ตำมมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 

 
 งานประกันคุณภาพและประเมินผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุม  

เพ่ือจัดท าเอกสารคุณภาพ (คู่มือขั้นตอนการท างาน : PM) ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  ในวันที่ 24 – 
27 เมษำยน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 
(อาคาร 35) เพ่ือปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน ISO 9001 : 
2015  และสอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx 
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กำรประชุมพิจำรณำเอกสำรคุณภำพ (คู่มือขัน้ตอนกำรท ำงำน : PM) 
ตำมมำตรฐำน ISO 9001 : 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานประกันคุณภาพและประเมินผล ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณา 

คู่มือขั้นตอนการท างาน (PM) ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  เพ่ือปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการท างาน (PM)   
วันที่ 12 – 20 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ชั้น 2 (อาคาร 35) เพ่ือพิจารณาเอกสารคุณภาพ (คู่มือขั้นตอนการท างาน : PM)   
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กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
งำนประกันคุณภำพและประเมินผล 

 

บุคลำกรงำนประกันคุณภำพและประเมินผล เข้ำร่วมโครงกำร กำรจัดกำรควำมรู้สู่วิธี
ปฏิบัติที่ดี “KM for 21 st Century Skill Sustainable Development” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561  บุคลากรงานประกันคุณภาพและประเมินผล เข้าร่วมโครงการการ
จัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี “KM for 21st Century Skill Sustainable Development” ณ ห้องประชุม
แคแสด ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพ่ือร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี   
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สถิติจ ำนวนหนังสอื รับ-ส่ง งำนประกันคุณภำพและประเมินผล 
 

 

 

แผนภูมิที่ 9 จ านวนหนังสือ รับ-ส่ง ปี พ.ศ.2560 
 

 

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบจ านวนหนังสือ รับ-ส่ง ปี พ.ศ. 2559 - 2560 
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่องำนประกันคุณภำพและประเมินผล 
   

 
 

แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประกันคุณภาพฯ 
 ของปีการศึกษา 2559 – 2560 
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พันธกิจข้อที่ 5 ส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศำสนำ อนุรักษ์พันธกิจข้อที่ 5 ส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศำสนำ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และรักษำสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรม และรักษำสิ่งแวดล้อม 

 
             เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมท าบุญทอดผ้าป่ากตัญญู 
บูชาคุณ ณ วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นคคราชสีมา  
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ส่วนที่ 3 กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรส่วนที่ 3 กำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร  
งำนประกันคุณภำพและประเมินผลงำนประกันคุณภำพและประเมินผล  

 
วัน/เดือน/ปี เร่ือง เวลา/สถานที่ หมายเหต ุ

 5 ต.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี ประจ าปี
ก ารศึ ก ษ า  2 56 0  : ก ารส ร้ า ง
มาตรฐานการจัดท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
ส านั ก ส่ ง เส ริ ม วิ ช ก ารและงาน
ทะเบียน  

เวลา 09.00 - 12.00 น. 
ณ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ส า นั ก
ส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ชั้น  2 (อาคาร 
35) 

นายทวีรัตน์ แดงงาม 
 

10 พ.ย. 60 โครงการ การจัดการความรู้สู่แนว
ป ฏิ บั ติ ที่ ดี  (Good Practice for 
Knowledge Management)    

เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น  5 อาคารส านักวิทย
บริ ก ารและ เท ค โน โลยี
สารสนเทศ 

นายทวีรัตน์ แดงงาม 
 

16 - 17 พ.ย. 60 โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
อ อ น ไล น์ ส า นั ก ศึ ก ษ า ทั่ ว ไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตล
อีสาน  

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ 
ห้องประชุมส านักส่งเสริม
วิชาและงานทะเบียน ชั้น 
2 อาคาร 35 

นายทวีรัตน์ แดงงาม 
 

30 พ.ย. –        
1 ธ.ค. 60 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม สั ม ม น า เชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"  

เวลา 08.30-16.30 น. ณ 
ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 อาคารส านักวิทยบร
ก า ร แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

นายทวีรัตน์ แดงงาม 
 

25 – 26 ม.ค. 61 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้า
ร่วมเครือข่ายส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 9 มทร. ประจ าปี
การศึกษา 2560   

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ  
โรงแรมเบลล์วิลล่า รีสอร์ท 
อ า เภ อห างด ง  จั งห วั ด
เชียงใหม่ 

อ.ชุดาภัค เดชพันธ ์
น.ส.มนต์ธิณี ดุลย์เภรี 

น.ส. ศิริพร ปภาวดกีิตติพร 
น.ส.ตรีทิพย์  บ่อไทย 
น.ส.สกุณา  อนุเวช 

27 ก.พ. 61 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM : 
Knowledge Management) 
หัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ 
คือ“ปลูกจิตส านึกในการใช้กระดาษ

เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม นวัตกรรม
อีส าน  ชั้ น  2  อาคาร 8 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

น.ส.ตรีทิพย์  บ่อไทย 
น.ส.สกุณา  อนุเวช 

35 



 

หน้า ANNUAL REPORT 2018 - รายงานประจ าปี 2561 

ANNUAL REPORT 2018 - รายงานประจ าปี 2561 

  

วัน/เดือน/ปี เร่ือง เวลา/สถานที่ หมายเหต ุ

อย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า”  
29 – 30 มี.ค. 61   โครงการอบรมสัมมนาทบทวน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
การเบิกจ่ายฯ  

เวลา 08.30 - 16.30 ณ ณ 
ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น 5 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.ส.มนต์ธิณี ดุลย์เภรี 
นายทวีรัตน์ แดงงาม 
น.ส.สกุณา  อนุเวช 

9 – 10 เม.ย. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
มทร.อีสาน เกี่ยวกับกฎหมายเรื่อง 
“กฎหมายการบริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”   

เวลา 08.30 - 16.30 น.   
ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน 
อาคารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร า ช ม ง ค ล อี ส า น 
นครราชสีมา 

น.ส.ตรีทิพย์  บ่อไทย 
น.ส.สกุณา  อนุเวช 

9 พ.ค. 61 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดท าเอกสารการประชุมออนไลน์  

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ 
ห้องประชุมส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
ชั้น 2 อาคารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

อ.ชุดาภัค เดชพันธ ์
น.ส.มนต์ธิณี ดุลย์เภรี 

นายนิกร ศรีนวล 
น.ส. ศิริพร ปภาวดกีิตติพร 

น.ส.ตรีทิพย์  บ่อไทย 
น.ส.สกุณา  อนุเวช 

21 - 22 พ.ค. 61 โค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  

เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน 
ชั้น  5 อาคารส านักวิทย
บริการฯ 

น.ส.มนต์ธิณี ดุลย์เภรี 
นายทวีรัตน์ แดงงาม 

 

1 – 2 มิ.ย. 61 โครงการสัมมนาเชิ งปฏิบั ติการ 
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การป ฏิ บั ติ งาน  ส านั กส่ ง เส ริม
วิชาการและงานทะเบียน  

เวลา 08.30 - 16.30 น.   
ณ  โรงแรมคี รี ธ ารทิ พ ย์      
รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

น.ส.มนต์ธิณ ีดุลย์เภร ี
น.ส. ศิริพร ปภาวดกีิตติพร 

น.ส.ตรีทิพย์  บ่อไทย 
น.ส.สกุณา  อนุเวช 

1 – 2 มิ.ย. 61 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Fast 
Lane to EdPEx 200 ในรุ่นที่ 15   

ณ  เดอะ บางกอก คลับ 
( THE BANGKOK CLUB) 
อาคาร สาธรซิตี้ 175 ถนน 
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กทม. 

อ.ชุดาภัค เดชพันธ ์
 

14 – 15 มิ.ย. 61 โครงการ "การจัดการความรู้สู่วิธี
ปฏิบัติที่ดี (KM for 21st  Century 
SkillSustainable 
Development)"  

เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

น.ส.มนต์ธิณี ดุลย์เภรี 
นายนิกร ศรีนวล 

น.ส. ศิริพร ปภาวดกีิตติพร 
น.ส.ตรีทิพย์  บ่อไทย 
น.ส.สกุณา  อนุเวช 
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วัน/เดือน/ปี เร่ือง เวลา/สถานที่ หมายเหต ุ
นายทวีรัตน์ แดงงาม 

 

31 ก.ค. 61 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
จัดเก็บเอกสาร (E-Document) ใน
ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

เวลา 08.00 - 17.00 น.   
ณ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ A , B  ชั้น 3 
ส านั ก วิ ท ยบ ริ ก ารและ
เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร า ช ม ง ค ล อี ส า น 
นครราชสีมา 

นายทวีรัตน์ แดงงาม 
 

17 – 18 ส.ค. 61 โครงการอบรมหลักสูตร The Fast 
Lane to EdPEx 200 รุ่นที่ 17  

เวลา 08 .30 -16 .30 น .     
ณ  เดอะ บางกอก คลับ 
( THE BANGKOK CLUB) 
อาคาร สาธรซิตี้ 175 ถนน 
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กทม. 

น.ส.มนต์ธิณี ดุลย์เภรี 
นายทวีรัตน์ แดงงาม 

 

30 - 31 ส.ค.  61 อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง "การ
เชื่ อมโยงระบบสารสน เทศการ
รับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE CO) และระบบฐานข้อมูล
การประกันคุณ ภาพการศึ กษา 
(CHE QA)  

เวลา 08 .30 -16 .30 น .    
ณ  โ ร ง แ ร ม  ล า ย ท อ ง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

นายนิกร ศรีนวล 
 

19 ก.ย. 61 โครงการอบรมหลักสู ตรเกณ ฑ์
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ก า ร
ด าเนินการที่ เป็นเลิศ Education 
Criteria forPerformance 
Excellence (EdPEx)  

เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 
ชั้น 3 อาคารส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
(อาคาร 35) 

อ.ชุดาภัค เดชพันธ ์
น.ส.มนต์ธิณี ดุลย์เภรี 

นายนิกร ศรีนวล 
นายทวีรัตน์ แดงงาม 

น.ส. ศิริพร ปภาวดกีิตติพร 
น.ส.ตรีทิพย์  บ่อไทย 
น.ส.สกุณา  อนุเวช 
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