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สภาพแวดล้อม




โรงอาหาร



ยานพาหนะ




ห้องเอกสารการพิมพ์




ห้องพยาบาล


















ห้องน้า/ ห้องสุขา


















ห้องประชุม

วัสดุ

ห้องพักอาจารย์

ฟาร์มพืช - สัตว์ - ประมง

ห้องสานักงาน


















โรงฝึกงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง
งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารสินทรัพย์
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สานักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
งานเลขานุการ
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง
กองคลัง
งานบริหารงานทั่วไป
งานการเงิน
งานบัญชี
งานงบประมาณ
งานพัสดุ

ห้องปฏิบตั ิการ

1050
1100
1110
1111
1112
1114
1116
1117
1118
1162
1120
1121
1122
1123
1124
1126

ห้องเรียน

ชื่อหน่วยงาน

การบริหารจัดการกิจกรรม 7ส

รหัสหน่วยงาน

ประเภท

ห้องสมุด - ศูนย์การเรียนรูด้ ้วยตนเอง

ตารางประเภทการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2559
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สภาพแวดล้อม

โรงอาหาร

ยานพาหนะ

ห้องเอกสารการพิมพ์

ห้องพยาบาล

ห้องน้า/ ห้องสุขา

ห้องประชุม

วัสดุ

ห้องสานักงาน

ห้องพักอาจารย์

ฟาร์มพืช - สัตว์ - ประมง

โรงฝึกงาน

กองนโยบายและแผน
งานบริหารงานทั่วไป
งานงบประมาณและติดตามประเมินผล
งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิเทศสัมพันธ์
งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ศูนย์ศึกษานานาชาติ
กองบริหารงานบุคคล
งานบริหารงานทั่วไป
งานสรรหาและสิทธิประโยชน์
งานกาหนดตาแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร
งานพัฒนาบุคลากร
สานักงานกฎหมาย
กองพัฒนานักศึกษา
งานบริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา
งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขภาพอนามัย

ห้องปฏิบตั ิการ

1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1150
1151
1152
1153

ห้องเรียน

ชื่อหน่วยงาน

การบริหารจัดการกิจกรรม 7ส

รหัสหน่วยงาน

ประเภท

ห้องสมุด - ศูนย์การเรียนรูด้ ้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
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สภาพแวดล้อม



โรงอาหาร



ยานพาหนะ



ห้องเอกสารการพิมพ์



ห้องพยาบาล








วัสดุ

ห้องสานักงาน

ห้องพักอาจารย์

ฟาร์มพืช - สัตว์ - ประมง



ห้องน้า/ ห้องสุขา














ห้องประชุม



















โรงฝึกงาน

งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานวิทยบริการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักงานผู้อานวยการ
งานบริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพและประเมินผล
งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

ห้องปฏิบตั ิการ

1154
1155
1200
1210
1211
1212
1213
1300
1310
1311
1312
1313
1400
1410
1411
1412
1413

ห้องเรียน

ชื่อหน่วยงาน

การบริหารจัดการกิจกรรม 7ส

รหัสหน่วยงาน

ประเภท

ห้องสมุด - ศูนย์การเรียนรูด้ ้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
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สภาพแวดล้อม

โรงอาหาร

ยานพาหนะ

ห้องเอกสารการพิมพ์

ห้องพยาบาล

ห้องน้า/ ห้องสุขา

ห้องประชุม

วัสดุ

ห้องสานักงาน

ห้องพักอาจารย์

ฟาร์มพืช - สัตว์ - ประมง

โรงฝึกงาน

งานทะเบียนและประมวลผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
สานักศึกษาทั่วไป
คณะบริหารธุรกิจ
สานักงานคณบดี
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
สานักงานคณบดี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ห้องปฏิบตั ิการ

1414
1415
1416
1500
1510
1521
1522
1523
1531
1532
1600
1610
1621
1622
1623
1624
1625

ห้องเรียน

ชื่อหน่วยงาน

การบริหารจัดการกิจกรรม 7ส

รหัสหน่วยงาน

ประเภท

ห้องสมุด - ศูนย์การเรียนรูด้ ้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
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สภาพแวดล้อม

โรงอาหาร

ยานพาหนะ

ห้องเอกสารการพิมพ์

ห้องพยาบาล

ห้องน้า/ ห้องสุขา

ห้องประชุม

วัสดุ

ห้องสานักงาน

ห้องพักอาจารย์

ฟาร์มพืช - สัตว์ - ประมง

โรงฝึกงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สานักงานคณบดี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมทาความเย็นและการปรับอากาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาชาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ห้องปฏิบตั ิการ

1626
1631
1632
1700
1710
1721
1722
1731
1732
1733
1734
1741
1742
1743
1745
1746
1751

ห้องเรียน

ชื่อหน่วยงาน

การบริหารจัดการกิจกรรม 7ส

รหัสหน่วยงาน

ประเภท

ห้องสมุด - ศูนย์การเรียนรูด้ ้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
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สภาพแวดล้อม

โรงอาหาร

ยานพาหนะ

ห้องเอกสารการพิมพ์










ห้องพยาบาล

ห้องน้า/ ห้องสุขา

ห้องพักอาจารย์












ห้องประชุม



วัสดุ



ฟาร์มพืช - สัตว์ - ประมง







ห้องสานักงาน


















โรงฝึกงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
สานักงานคณบดี
สาขาวิชาจิตกรรม
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
สาขาวิชาประติมากรรม
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบเซรามิก
สาขาวิชาออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ห้องปฏิบตั ิการ

1752
1770
1800
1810
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1831
1832
1833
1834

ห้องเรียน

ชื่อหน่วยงาน

การบริหารจัดการกิจกรรม 7ส

รหัสหน่วยงาน

ประเภท

ห้องสมุด - ศูนย์การเรียนรูด้ ้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รหัสหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน

สถาบันชุณหะวันเพือ่ การพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
สถาบันบริการวิชการแห่ง มทร.อีสาน
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ประเภท

สภาพแวดล้อม

โรงอาหาร

ห้องสมุด - ศูนย์การเรียนรูด้ ้วยตนเอง

ยานพาหนะ

ห้องเอกสารการพิมพ์

ห้องพยาบาล

ห้องน้า/ ห้องสุขา

ห้องประชุม

วัสดุ

ห้องพักอาจารย์

ฟาร์มพืช - สัตว์ - ประมง

ห้องสานักงาน




โรงฝึกงาน

ห้องปฏิบตั ิการ

ห้องเรียน

การบริหารจัดการกิจกรรม 7ส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

