
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA OnLine) 
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ตึกสร้างใหม่) พื้นท่ีวังไกลกังวล 

วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Lab 3 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี พื้นท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 (463) วิทยาลัยเพาะช่าง 
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง IT Service ชั้น 2 อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นท่ีศาลายา 

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม  2560 น.ส.อรอนงค์ สุวรรณโน และ น.ส.สุทราพร สงวนพานิช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเชิงประเด็นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 ห้อง   
8-1 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนกรุงเทพฯ 
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ส านักงานประกันคุณภาพจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (รอบ 12 เดือน)  

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 08.30 – 16.30 น. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 08.30 – 16.30 น. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 08.30 – 16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 08.30 – 16.30 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 08.30 – 16.30 น. คณะบริหารธุรกิจ  
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 08.30 – 16.30 น. คณะศิลปศาสตร์  
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 08.30 – 16.30 น. วิทยาลัยเพาะช่าง  
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 08.30 – 16.30 น. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 08.30 – 16.30 น. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  วิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ  

คณะบริหารธุรกิจ  คณะศิลปศาสตร์  

วิทยาลัยเพาะช่าง  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม

และการท่องเที่ยว  



 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายเมธิชญญ์ ปรัชญ์ชญางกูร 
และนายกลุพัทธ์ กุลชาติดิลก เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ ครั้งที่ 1/2560 ณ 
ห้องประชุมเทเวศร์ ช้ัน 2 อาคารคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก 
นายสิทธิชัย จินดาโสม นางสาวสุทราพร สงวนพานิช 
และบุคลากรส านักงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมโครงการ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 ณ ห้อง
ประชุมคชาธาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พ้ืนที่ศาลายา 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ส านักงานประกันคุณภาพเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน

เทียบเท่า ปีการศึกษา 2559 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

1. ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ผศ.ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ กรรมการ 

3. อาจารย์ณัจฉรียา อัศวรัตน์ กรรมการ 

4. นายสมศักดิ์ นุ่มอุดม กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. อาจารย์จิราพร เกียรติวุฒิอมร กรรมการ 

3. ดร.มาลัย กมลสกุลชัย กรรมการ 

4. นายเมธิชญญ์ ปรัชญ์ชญางกูร กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

ที่ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

2559  
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วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมิน ส านักงาน

อธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนาประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 

1. ผศ.ประเสริฐ ศศิธรโรจนชยั ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

2. ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว กรรมการ 

3. อาจารย์กาญบัญชา พานิชเจริญ กรรมการ 

4. อาจารย์ชมขวัญ บุตรเวียงพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 

1. ผศ.ร.ต.หญิงดร.วรรณี ศุขสาตร ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

มหาวิทยาลัยรังสิต 

2. อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ กรรมการ 

3. อาจารย์ธนพร วรฉัตร กรรมการ 

4. อาจารย์วุฒิไกร บัวแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมิน วิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

2. ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี กรรมการ 

3. ดร.บรรลือ ขอรวมเดช กรรมการ 

4. ดร.อนันต์ เตียวต๋อย กรรมการ 

5. ดร.สุรกิจ ปรางสร กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. ผศ.ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ เชยชื่น กรรมการ 

4. ผศ.ดร.นพนภา จุลโลบล กรรมการ 

5. ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

ที่ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  
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วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกอบด้วย 

1. รศ.จันทนี เพชรานนท์ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคณุวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  

2. ผศ.ดร.กอบกลู จันทรโคลิกา กรรมการ 

3. อาจารย์นิลุบล ขอรวมเดช กรรมการ 

4. อาจารย์สุธน รุ่งเรือง กรรมการ 

5. อาจารย์ทอปัด วงษาลังการ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบดว้ย 

1. ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานกรรมการ ผู้ทรงคณุวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบรุ ี

2. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงคส์ร้าง กรรมการ 

3. ว่าที่ร้อยตรีศรัทธา สินสาธติสุกลุ กรรมการ 

4. อาจารย์ปวริศร์ มาเกดิ กรรมการ 

5. ดร.ดารารตัน์ สุขแก้ว กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานประกันคณุภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์ขอขอบคุณ

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559  

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมิน คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลป

ศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของคณะบริหารธรุกิจ ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.พิศมัย จารจุิตติพันธ์ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ  

2. ดร.บรรลือ ขอรวมเดช กรรมการ 

3. ดร.อ านวย บุญรตันไมตรี กรรมการ 

4. อาจารย์โสรัจ พฤฒิโกมล กรรมการ 

5. อาจารย์กาญบญัชา พานิชเจรญิ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของคณะศลิปศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.พงศร์ัศมิ์ เฟื่องฟู ประธานกรรมการ ผู้ทรงคณุวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 

2. รศ.รุ่งทิวา ชูทอง กรรมการ 

3. อาจารย์ชฎาณัฏฐ์ ปิยะวิบลูย์ กรรมการ 

4. อาจารย์ณัจฉรียา อัศวรตัน์ กรรมการ 

5. ดร.สรุกิจ ปรางสร กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานประกันคณุภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์ขอขอบคุณ

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
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วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมิน วิทยาลัยเพาะช่าง 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของวิทยาลัยเพาะชา่ง ประกอบดว้ย 

1. ผศ.สมควร สนองอุทัย ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวฒุิจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

2. ผศ.พรทิพย์ บุญทรง กรรมการ 

3. อาจารย์ชฎาณัฏฐ์ ปิยะวบิูลย ์กรรมการ 

4. ดร.ฐปณี รัตนถาวร กรรมการ 

5. อาจารย์จิราพร เกียรติวุฒิอมร กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานประกันคุณภาพมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารยแ์ละบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าตรวจประเมิน ส านักงานวิทยาเขตวัง

ไกลกังวล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของส านักงานวทิยาเขตวังไกลกังวล ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวฒุิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

2. ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ กรรมการ 

3. ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร กรรมการ 

4. นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

1. ดร.นพพล มิ่งเมือง ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

2. ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอ่ียม กรรมการ 

3. อาจารย์สุภาพร บ ารุงวงศ์ กรรมการ 

4. อาจารย์สมใจ ศรีเนตร กรรมการ 

5. อาจารย์นพดล สายคติกรณ์ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯของคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย 

1. อาจารย์สุชาติ อินกล่ า ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวฒุิจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

2. ผศ.ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ กรรมการ 

3. ผศ.ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ กรรมการ 

4. ผศ.กาญจนา มงคลนิพัทธ ์กรรมการ 

5. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สรา้ง กรรมการและเลขานุการ 

ส านักงานประกันคุณภาพมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารยแ์ละบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  
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วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 - 16.00 น. ประชุม 
คณะกรรมการบรหิารงานดา้นการประกันคณุภาพ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการตรวจประเมินระดับสถาบันใน            วันท่ี 
26 – 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี  

วันพุธ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. - 16.30 ส านักงาน
ประกันคุณภาพได้ประชุมหน่วยงาน มปีระเด็นส าคัญดังนี้ 1. การ
เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบันปีการศึกษา 
2559 ในวันที่ 26 - 27 
กันยายน 2560 2.พิจารณา
จัดท า ประชาพิจารณ์แผนกล
ยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564) 
ส านักงานประกันคุณภาพ โดย
นายเมธิชญญ์ ปรัชญ์ชญางกูร  

          ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยส านักงานประกัน
คุณภาพ น าโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พ้ืนที่ศาลายา 
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เจ้าของ 

ส านักงานประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

96 ม.3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลศาลายา 

 อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

โทรศัพท์ 02-441 6039 ภายใน 2160  Fax 02-441 6040 

ที่ปรึกษา-บรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์                            

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

นางศิริรัตน์  ภาศักดี รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 

ดร.ชฎาณัฎฐ์  ปิยะวิบูลย์ ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ   

กองบรรณาธิการผู้จัดท า 

นางสาวสุภารัตน์  ฤกษ์อรุณทอง     นายเมธิชญญ์  ปรัชญช์ญางกูร  

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณโน            นายสมศักดิ์ นุ่มอุดม 

นางสาวสุทราพร สงวนพานิช          นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก 

นางสาวพิชยา พันธุไพโรจน์            นายสิทธชิัย จินดาโสม 

                                             นายสมชาติ รุกขพันธ์ 

พิสูจน์อักษร 

นางทองดี ไตรจิตร 

สามารถตดิตตามข่าวสารไดท้ี่                 
facebook  เพจประชาสมัพันธ์     

ส านักงานประกันคณุภาพ                     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสนิทร ์

ความหมายของ KM (Knowledge Management) 

            การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือท่ีเรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้
ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยการจัดการให้
มีการค้นพบความรู้ ความช านาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางน าออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อ
การใช้สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและ
กาละเทศะยิ่งขึ้น มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ท่ีไม่เหมือนกันมาเจอกัน  

            หลักส าคัญของการจัดการความรู้ คือ กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ในการ
ด าเนินการจัดการความรู้มีบุคคลหรือคนส าคัญในหลากหลายบทบาทหลากหลายรูปแบบ ท่ีต่างคนต่างท า
หน้าท่ีในบทบาทของตนเองให้ดีท่ีสุดแต่ต้องมีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
ท างานท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสวยงามกลายเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ในท่ีสุด  
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