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รายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รองศาสตราจารย ดร.ณรงค  อยูถนอม
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย ดร.ปรียา  วิบลูยเศรษฐ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.อธิคม  ฤกษบุตร
คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รองศาสตราจารย ปยะชาติ  แสงอรุณ
คณะครุศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กําหนดการประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องคการมหาชน ) จะตองดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 2 ของสถานศึกษาทุกแหง  โดยมีกําหนดการที่จะ
ทําการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ในวันที่ 10-12 กันยายน  2550 จึงแจงใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมท่ีจะรับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ในเร็วๆนี้
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โครงการอบรมการจัดการความรูในองคกร 
เร่ือง การจัดการความคิดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและการจัดการความรู

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 25 มิถุนายน 2550

เม่ือวันจันทรท่ี  25 มิถุนายน  2550 ท่ีผานมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรูในองคกร  เร่ือง การจัดการความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการจัดการความรู โดยมี เภสัช
กร ดร.ประชาสรรค  แสนภักดี  ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล  เปนวิทยากร  ในการอบรมดังกลาว
วิทยากรบรรยายเรื่องการเรียนรูเร่ืองความคิดแบบตางๆ และฝกปฏิบัติการความคิด , เรียนรูเร่ืองการจัดการ
ความคิดดวย  Mindscape , Concept Map และ Mind Map และชวงบายฝกปฏิบัติการ
เขียนแผนที่ความคิดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และนํามาประยุกตใชการจัดการความคิดดวยแผนท่ีความคิดกับ
การทํางานตางๆการประชุม และการบริหารโครงการ ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหบุคลากรไดเกิดการจัดการ
ความคิดอยางเปนระบบและมีประโยชนในหลายๆดานในการปฏิบัติงานตอไป

การจัดการความรู ( KM )
สาํนักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู

วันศุกรที่ 29 พ.ค. 2550
เม่ือวันศุกรท่ี 18 พฤษภาคม 2550 สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองค

ความรูไดจัดกิจกรรม KM ภายในสํานักงาน โดยมี รศ.ดร.เสนห  เอกะวิภาต เปนประธานในการ
แลกเปลี่ยนความรู เร่ืองปญหาผูประสานงานในการประเมินฯ โดยมีการเลาเร่ืองเพื่อแลกเปล่ียน
ความรูในเรื่องปญหาของเจาหนาที่ในการประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และมีการ
สรุปขุมความรูท่ีไดจากการเลาเร่ืองเพื่อหาปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน

ประชุมคณะกรรมการบรหิารจัดการความรูในองคกร
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550 การประชุมจะปรึกษาหารือกันในเรื่องการติดตามประเมินผลการ
จัดการความรูในองคกรตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2550 โดยเพื่อแจงใหคณะ/สํานัก 
ตางๆในสถาบันไดเตรียมความพรอมเพื่อจะรายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรูในองคกรของแตละ
หนวยงานแก คณะกรรมการผูตรวจเยี่ยม และเพื่อทางสํานักงานประกันคุณภาพนําผลการประเมินรายงานแก
สํานักงาน ก.พ.ร.ตอไป

KMKM KMKM
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รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูในองคกร รอบ 6 เดือน

จากที่สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรูขอความรวมมือ คณะ,สํานัก และหนวยงาน 
สงผลการดําเนินงานการจัดการความรูในองคกร รอบ 6 เดือนนั้น 

ทางสํานักงานประกันฯไดรับขอมูลจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร ซ่ึงเปนรายงานผลการดําเนินงานการ
จัดการความรูในองคกรท่ีครบถวนสมบูรณ สํานักงานประกันคุณภาพฯจึงขอชมเชยคณะทํางานการจัดการความรู
ในองคกรของคณะที่ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีแผนการดําเนินงาน และโครงการอบรมที่เปนประโยชน
สามารถนําไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งในกระบวนงานปรกติไดและสามารถ
เปนแนวทางและตัวอยางในการดําเนินงานการจัดการความรูในองคกรกับหนวยงานอื่นๆไดเปนอยางดี
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาํปงบประมาณ 2550
รอบ 6 เดอืน  วันที่ 20 มิถุนายน 2550

เอกสารเม่ือวันพุธท่ี  20 มิถุนายน 2550 ทางสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีกําหนดการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําปงบประมาณ 2550 รอบ 6 เดือน โดยจัดขึ้นที่สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ การติดตามความกาวหนาในรอบ 6 เดือนนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้

- เพื่อใหคําแนะนําแกสถาบันฯในการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI Template ) โดยเฉพาะประเด็นที่ยังไม
ชัดเจน หรือคาดวาจะมีปญหาตามที่ สมศ. ไดวิเคราะหจาก KPI Template

- เพื่อตอบขอซักถาม หรือชี้แจงแนวทางการประเมินผลเพื่อท่ีสถาบันฯจะสามารถจัดเตรียมหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางถูกตอง

รายชื่อคณะกรรมการติดตามความกาวหนาฯ
1. รศ.ดร.นวลทิพย  กมลวรินทร ประธาน
2. ดร.กิตติยา  เอ็ฟฟานส ผูนําเสนอ
3. นางสาวจิรายุ  ล้ิมสุวัฒน เลขานุการ
4. นายศุภศิษฏ  เรงศรีมีสุข กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ  สุทธศิลป กรรมการ
6. นางสาวสิริลักษณ  คัตโนภาส ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.
7. นางสาววณิสรา  เอ้ียงออง ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.



4 ที่ปรึกษา : รศ.ดร.เสนห เอกะวิภาต  รองอธิการบดี
จัดทาํโดย : สํานักงานประกันคณุภาพและบริหารองคความรู  พิมพที่ : โรงพิมพ สจล.
โทร.0-2737-2577 , 0-2737-3000 ตอ 3295-3298 โทรสาร 0-2737-2577

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศกึษา
กองบรกิารการศกึษา

วันที่ 29 พฤษภาคม  2550

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริการการศึกษา  วันท่ี 29 พฤษภาคม  2550
โดยมีผูอํานวยการกองบริการการศึกษากลาวสรุปเก่ียวกับการดําเนินงานของหนวยงาน   ทางสํานักงานประกัน
คุณภาพและบริหารองคความรูขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร  ขาราชการ เจาหนาท่ี กองบริการการศึกษาทุกทานท่ี
ใหความรวมมือและตอนรับในครั้งนี้เปนอยางดี คณะกรรมการผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา        
ดร.ศศิวิมล  ชื่นอิ่ม  อาเหม็ด  (ประธานกรรมการ ) โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร , อาจารยวิสันต  ตั้งวงษ
เจริญ  ( กรรมการ ) คณะวิทยาศาสตร , นางสาวอัชณี  พลพงษ  ( กรรมการและเลขานุการ ) คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมเกษตร

สาํนักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู
จัดอบรม การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2550

อบรมการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนการจัดอบรมใหกับบุคลากรใน
หนวยงานระดับ คณะ เพื่อสงเสริมหนวยงานระดับคณะใหมีการดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสอดคลองกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯประจําปงบประมาณ 2550 ในมิติท่ี 1 
มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดท่ี 3.6 รอยละของระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนท้ัง 5 ระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร. )

คุณสมบัติของผูเขารวมอบรม
1. เปนคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามคําแตงตั้งคณะทํางาน
2. เปนผูมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานในองคกร
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