
วันท่ี 4 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. - 12.30 น. ส านักงานประกันคุณภาพได้ประชุมหน่วยงาน มีประเด็นส าคัญดังน้ี  
1. กฐินพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560  
2. การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ป.ป.ช.  
3. รายงานผลการประเมินประจ าปีการศึกษา 2559  
4. สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ปีการศึกษา 2559 ในวันท่ี 26 - 27 กันยายน                                                                                                                                           
    2560 ณ.ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 
   4.1 ฝ่ายงานประกันคุณภาพภายในและภายนอก สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
   4.2 ฝ่ายงานพัฒนาระบบและควบคุมบริหารงานคุณภาพ สรุปผลการด าเนินงานในประเด็นความเสี่ยง                                          
        และ กพร.  
   4.3 ฝ่ายงานบริหาร รายงานผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
   4.4 ฝ่ายงานบริหารคุณภาพสู่สากล สรุปผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
5. วางแผนงานด้านคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560  
   5.1. ให้เสนอกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ  ในปีการศึกษา 2560 เพื่อลงปฏิทินและเตรียมพร้อม 
   5.2 ให้เสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อพัฒนา  ในปีการศึกษา                                                                           
         2560    
   5.3 นายสมชาติ รุกขพันธ์ เสนอแบบเพจประชาสัมพันธ์ ในปีการศึกษา 2560 
   5.4 นายสมศักดิ์ นุ่มอุดม เสนอรูปแบบในการเขียน SAR ปีการศึกษา 2560 ท่ีคาดว่าจะเปลี่ยนแปลง

วันท่ี 9 - 11 ตุลาคม 2560 น.ส.สภุารัตน์ ฤกษ์อรณุทอง และ  
น.ส.พิชยา พันธุไพโรจน์ เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษและ
ความรู้อาเซยีนส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ  อิงธาร รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก  

1 

วันท่ี 14 ตุลาคม  2560 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
โดยอธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ 
อยุธยา รองอธิการบดีฝา่ยนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหนา้ที่และนักศึกษา เป็นเจ้าภาพจดั
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2560 เพื่อน าไป
ถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดบัวงาม ต าบลบัวงาม อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

วันท่ี 16 - 17 ตุลาคม 2560 น.ส.สุภารัตน์ ฤกษ์อรุณทอง เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรดา้นงบประมาณ การเงิน บัญชีและ
พัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ เรื่อง การ
จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปีตามที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ  ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ ศาลายา 

ปีท่ี 11 ฉบับที่ 108 ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 



วันที่ 18-20 ตุลาคม  2560 น.ส.สภุารัตน์   
ฤกษ์อรุณทอง น.ส.สุทราพร สงวนพานิช     
นายสมศักดิ์ นุ่มอุดม นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูน
ความรู้ของบุคลากร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและ
การจัดท าผลงาน เพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งที่
สูงขึ้น ณ ห้องประชุมคชาธาร        
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วันท่ี 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 นายเมธิชญญ์ ปรัชญ์ชญางกูร 
นายสิทธิชัย จิดาโสม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย  C-IQA 
ครั้งท่ี 3/2560 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ช้ัน 2           
คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร            
ศูนย์พณิชยการพระนคร 

 

วันท่ี 30-31 ตุลาคม 2560 ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการประกันคณุภาพการศึกษา การอบรมคณุภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ครั้งท่ี 1 ณ ห้อง 412 อาคารสิรินธร   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบลูย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีเป็นประธาน
เปิดโครงการ และ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกลุเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานปิดโครงการ  โดยได้รบัเกียรติจาก  
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ และ อาจารย์ศริลิักษณ์ เกี่ยวข้อง  เป็นวิทยากร 
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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  ปรัชญ์ชญางกูร  

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณโน            นายสมศักดิ์ นุ่มอุดม 

นางสาวสุทราพร สงวนพานิช          นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก 

นางสาวพิชยา พันธุไพโรจน์            นายสิทธิชัย จินดาโสม 

                                             นายสมชาติ รุกขพันธ์ 

พิสูจน์อักษร 

นางทองดี ไตรจิตร 

สามารถติดตตามข่าวสารได้ที่                     
facebook  เพจประชาสัมพันธ์                          

ส านักงานประกันคุณภาพ                 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 

  EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige    
National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑ์ 
EdPEx คือกรอบที่ท าให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกัน
หมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของ
สถาบันของเราจริงๆ  

 แม้เกณฑ์ Baldrige จะมี 3 ฉบับ คือ ภาคธุรกิจและองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ภาคการ
ดูแลสุขภาพ และภาคการศึกษา แต่ทั้ง 3 ฉบับเป็นเรื่องเดียวกัน มีหลักการต่างๆ เหมือนกันทุก
ประการ จะแตกต่างก็เพียงศัพท์เฉพาะสาขาเท่านั้น เช่น แทนที่จะใช้ค าว่าลูกค้าเพียงอย่าง
เดียว ในเกณฑ์ EdPEx จะใช้ค าว่า ‘ผู้เรียน’ ในหลายๆตอนด้วย ส าหรับในภาคธุรกิจ 
ผู้รับบริการ คือ ลูกค้า  ภาคสุขภาพ ผู้รับบริการ คือ ผู้ป่วย  
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