ปที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2550
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องคการมหาชน ) จะตองดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 2 ของสถานศึกษาทุกแหง โดยมีกําหนดการที่จะ
ทําการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ในวันที่ 10-12 กันยายน 2550
จึงแจงใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมที่จะรับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ในเร็วๆนี้

รายชือ่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย ดร.ณรงค อยูถนอม
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย ดร.อธิคม ฤกษบุตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รองศาสตราจารย ดร.ปรียา วิบลู ยเศรษฐ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รองศาสตราจารย ปยะชาติ แสงอรุณ
คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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โครงการอบรมการจัดการความรูในองคกร
เรื่อง การจัดการความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการจัดการความรู
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 25 มิถุนายน 2550

เมื่อวันจันทรที่ 25 มิถุนายน 2550 ที่ผานมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรูในองคกร เรื่อง การจัดการความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการจัดการความรู โดยมี เภสัช
กร ดร.ประชาสรรค แสนภักดี ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล เปนวิทยากร ในการอบรมดังกลาว
วิทยากรบรรยายเรื่องการเรียนรูเรื่องความคิดแบบตางๆ และฝกปฏิบัติการความคิด , เรียนรูเรื่องการจัดการ
ความคิดดวย Mindscape , Concept Map และ Mind Map และชวงบายฝกปฏิบัติการ
เขียนแผนที่ความคิดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และนํามาประยุกตใชการจัดการความคิดดวยแผนที่ความคิดกับ
การทํางานตางๆการประชุม และการบริหารโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหบุคลากรไดเกิดการจัดการ
ความคิดอยางเปนระบบและมีประโยชนในหลายๆดานในการปฏิบัติงานตอไป

การจัดการความรู ( KM )
สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู
วันศุกรที่ 29 พ.ค. 2550
เมื่อ วัน ศุกร ที่ 18 พฤษภาคม 2550 สํา นัก งานประกั นคุ ณ ภาพและบริห ารองค
ความรูไดจัดกิจกรรม KM ภายในสํานักงาน โดยมี รศ.ดร.เสนห เอกะวิภาต เปนประธานในการ
แลกเปลี่ยนความรู เรื่องปญหาผูประสานงานในการประเมินฯ โดยมีการเลาเรื่องเพื่ อแลกเปลี่ยน
ความรูในเรื่องปญหาของเจาหนาที่ในการประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และมีการ
สรุปขุมความรูที่ไดจากการเลาเรื่องเพื่อหาปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน

KM

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความรูในองคกร
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550

KM

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550 การประชุมจะปรึกษาหารือกันในเรื่องการติดตามประเมินผลการ
จัดการความรูในองคกรตามแผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2550 โดยเพื่อแจงใหคณะ/สํานัก
ตางๆในสถาบันไดเตรียมความพรอมเพื่อจะรายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรูในองคกรของแตละ
หนวยงานแก คณะกรรมการผูตรวจเยี่ยม และเพื่อทางสํานักงานประกันคุณภาพนําผลการประเมินรายงานแก
สํานักงาน ก.พ.ร.ตอไป
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รายงานผลการดําเนินงาน
การจัดการความรูในองคกร รอบ 6 เดือน
จากที่สํา นักงานประกัน คุณภาพและบริหารองคความรูขอความรวมมือ คณะ,สํานัก และหนวยงาน
สงผลการดําเนินงานการจัดการความรูในองคกร รอบ 6 เดือนนั้น
ทางสํานักงานประกันฯไดรับขอมูลจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร ซึ่งเปนรายงานผลการดําเนินงานการ
จัดการความรูในองคกรที่ครบถวนสมบูรณ สํานักงานประกันคุณภาพฯจึงขอชมเชยคณะทํางานการจัดการความรู
ในองคกรของคณะที่ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีแผนการดําเนินงาน และโครงการอบรมที่เปนประโยชน
สามารถนําไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งในกระบวนงานปรกติไดและสามารถ
เปนแนวทางและตัวอยางในการดําเนินงานการจัดการความรูในองคกรกับหนวยงานอื่นๆไดเปนอยางดี
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2550
รอบ 6 เดือน วันที่ 20 มิถุนายน 2550

เอกสารเมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2550 ทางสํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีกําหนดการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําปงบประมาณ 2550 รอบ 6 เดือน โดยจั ดขึ้นที่สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ การติดตามความกาวหนาในรอบ 6 เดือนนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้
- เพื่อใหคําแนะนําแกสถาบันฯในการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด ( KPI Template ) โดยเฉพาะประเด็นที่ยังไม
ชัดเจน หรือคาดวาจะมีปญหาตามที่ สมศ. ไดวิเคราะหจาก KPI Template
- เพื่อตอบขอซักถาม หรือชี้แจงแนวทางการประเมินผลเพื่อที่สถาบันฯจะสามารถจัดเตรียมหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัตริ าชการ และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางถูกตอง
รายชื่อคณะกรรมการติดตามความกาวหนาฯ
1. รศ.ดร.นวลทิพย กมลวรินทร
ประธาน
2. ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส
ผูนําเสนอ
3. นางสาวจิรายุ ลิ้มสุวัฒน
เลขานุการ
4. นายศุภศิษฏ เรงศรีมีสุข
กรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ สุทธศิลป
กรรมการ
6. นางสาวสิริลักษณ คัตโนภาส
ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.
7. นางสาววณิสรา เอี้ยงออง
ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร.
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สํานักงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู
จัดอบรม การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2550

อบรมการดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เป น การจั ด อบรมให กั บ บุ ค ลากรใน
หนวยงานระดับ คณะ เพื่อสงเสริมหนวยงานระดับคณะใหมีการดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสอดคลองกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯประจําปงบประมาณ 2550 ในมิติที่ 1
มิติด า นประสิทธิผ ลตามแผนปฏิ บั ติราชการตามตัวชี้วัด ที่ 3.6 ร อยละของระดั บความสํ าเร็จในการพั ฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายและเกณฑการใหคะแนนทั้ง 5 ระดับ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร. )
คุณสมบัติของผูเขารวมอบรม
1. เปนคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามคําแตงตั้งคณะทํางาน
2. เปนผูมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานในองคกร

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
กองบริการการศึกษา
วันที่ 29 พฤษภาคม 2550

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองบริการการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2550
โดยมีผูอํานวยการกองบริการการศึกษากลาวสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงาน ทางสํานักงานประกัน
คุณภาพและบริหารองคความรูขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ กองบริการการศึกษาทุกทานที่
ให ค วามร ว มมื อ และต อ นรั บ ในครั้ ง นี้ เ ป น อย า งดี คณะกรรมการผู ต รวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ดร.ศศิวิมล ชื่นอิ่ม อาเหม็ด (ประธานกรรมการ ) โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร , อาจารยวิสันต ตั้งวงษ
เจริญ ( กรรมการ ) คณะวิทยาศาสตร , นางสาวอัชณี พลพงษ ( กรรมการและเลขานุการ ) คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมเกษตร
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