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บทสรุปผู้บรหิาร 
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีควำมมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภำพกำรศึกษำไทย  

ให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสำกล โดยได้น ำเครื่องมือพัฒนำคุณภำพ EdPEx (Education Criteria for 
Performance Excellence) หรือเรื่องเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ที่ได้รับกำร
ยอมรับในสำกลว่ำเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ มำใช้ในกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำส่วนงำน ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยให้น ำเกณฑ์ดังกล่ำวมำใช้
ประเมินคุณภำพและน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพขององค์กรตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
โดยใช้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่ เป็นเลิศด ำเนินกำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
ส ำนักคอมพิวเตอร์จึงจัดโครงกำรพัฒนำประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำรเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรตรวจกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักคอมพิวเตอร์ ปีกำรศึกษำ 2561 โดย
ก ำหนดจัดโครงกำรโครงกำรพัฒนำประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 ตุลำคม 2561 และมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้ จ ำนวน  
47 คน จำกผู้บริหำรและบุคลำกรทั้งหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 97.92 และผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ใน
ภำพรวมของโครงกำร อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.22 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 84.40)  และ
ผู้บริหำรและบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพฯ  ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร อยู่ในเกณฑ์
ระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 2.83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.60) และหลังเข้ำร่วมโครงกำร อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มำก (ค่ำเฉลี่ย 3.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.60) 

 

 

คณะท ำงำนประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
เพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 
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โครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

ปีการศึกษา 2561  

หลักการและเหตุผล 
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีควำมมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภำพกำรศึกษำไทยให้

ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสำกล โดยได้น ำเครื่องมือพัฒนำคุณภำพ EdPEx (Education Criteria for 
Performance Excellence) หรือเรื่องเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ที่ได้รับกำร
ยอมรับในสำกลว่ำเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ มำใช้ในกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำส่วนงำน ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยให้น ำเกณฑ์ดังกล่ำวมำใช้
ประเมินคุณภำพและน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพขององค์กรตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด 

ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
โดยใช้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนัก
คอมพิวเตอร์จึงจัดโครงกำรพัฒนำประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำรเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรตรวจกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักคอมพิวเตอร์  ปีกำรศึกษำ 2561  
โดยก ำหนดจัดโครงกำรดังกล่ำว ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 ตุลำคม 2561  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้บริหำรและบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำโดยใช้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEX) 

2. เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 2561 ของส ำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับร่ำง 

สถานที่ด าเนินการ 
ห้องบรรยำยบัวศรี  ชั้น 11 อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี ห้องโ ถง ชั้น 12 

อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี และห้องประชุมทำงไกล ชั้น 3 อำคำรเรียนรวม ส ำนัก
คอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

วิธีด าเนินการ 
1. กำรบรรยำย 

2. กำรระดมสมอง 



รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรพัฒนำประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพือ่กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ(EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ 17 - 18 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2561  

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
1. ผู้บริหำร บุคลำกร และคณะท ำงำนประกันคุณภำพฯ ของส ำนักคอมพิวเตอร์ จ ำนวน  48 คน 

2. วิทยำกร 1 คน 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
คณะท ำงำนประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

ปีกำรศึกษำ 2561 ของส ำนักคอมพิวเตอร์ 

1.  นำยสมบุญ อุดมพรยิ่ง ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยประกิจ ลีลำเชี่ยวชำญกุล รองประธำนกรรมกำร 
3.  น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ กรรมกำร 
4.  นำยสันติ สุขยำนันท์ กรรมกำร 
5.  น.ส.สวุิมล คงศักดิ์ตระกูล กรรมกำร 
6.  นำยธนรรณพ อินตำสำย กรรมกำร 
7.  นำยมหัทธวัฒน์ รักษำเกียรติศักดิ์ กรรมกำร 
8.  น.ส.วลิำวัลย์ บัวข ำ กรรมกำร 
9.  นำงพัชรินทร์ สนธิวนิช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10.  น.ส.สุพัชชำ สีเสวก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
1. ผู้บริหำรและบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เกณฑ์คุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

2. ผู้บริหำรและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 2561 ของส ำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับร่ำง  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
1. ร้อยละของผู้บริหำรและบุคลกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

2. จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80   



รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรพัฒนำประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพือ่กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ(EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 
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ก าหนดการ 
โครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  
เพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วันที่ 17 ตุลาคม 2561  
ณ ห้องบรรยำยบัวศรี ชั้น 11 อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี และห้องประชุมทำงไกล ชั้น 3       
    อำคำรเรียนรวม ผ่ำนระบบ Video Conference 

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิดโครงกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ 

 โดย  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สมภพ รอดอัมพร  
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 

09.00 - 12.00 น. บรรยำย ภำพรวมกำรพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
 เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 16.00 น. บรรยำย ภำพรวมกำรพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 

 เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)  (ต่อ) 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561  
ณ ห้องโถง ชั้น 12 อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศร ี

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 น. บรรยำยและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 ฉบับร่ำง 
12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 - 15.30 น. บรรยำยและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 ฉบับร่ำง 
15.30 - 16.00 น. กล่ำวปิดงำน 

โดย  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สมภพ รอดอัมพร  
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 

หมำยเหตุ :  ก ำหนดอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
         เวลำ 10.30 น. - 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
         เวลำ 14.30 น. - 14.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
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รายชื่อผู้เข้าร่วม 
โครงการพัฒนาประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2561 

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องบรรยายบัวศรี  ชั้น 11 ห้องโถง ชั้น 12 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์  

ดร.สาโรช บัวศรี และห้องประชุมทางไกล ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ส านักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
 ผู้บริหาร  

1.  ผศ.สมภพ รอดอัมพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
2.  ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
3.  นำงพัชรินทร์ สนธิวนิช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

คอมพิวเตอร์ 
4.  นำยประกิจ ลีลำเชี่ยวชำญกุล หัวหน้ำฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
5.  น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้ำฝ่ำยระบบสำรสนเทศ  
6.  น.ส.สวุิมล คงศักดิ์ตระกูล หัวหน้ำฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
7.  นำยสันติ สุขยำนันท์ หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำรและบริกำร  
8.  นำยธนรรณพ อินตำสำย หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 

 ส ำนักงานผู้อ านวยการ  
9.  นำงกรัณฑ์รัตน์ ศรีกำหลง นักวิชำกำรพัสดุ ช ำนำญกำร 
10.  น.ส.จุฬำรัตน์ จ ำชำติ นักวิชำกำรพัสดุ 
11.  นำงชูศรี เชำวนำรมย์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
12.  น.ส.นำฟีด๊ะ  เทพไฝ นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
13.  น.ส.สุพัชชำ สีเสวก นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
14.  น.ส.จุรีรัตน์  เมืองไชย บุคลำกร 
15.  น.ส.นฤดี สุขล้ ำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
16.  น.ส.วณิชยำ ทองสมนึก เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
17.  นำยดนัย มณฑำทิพย์กุล นักวิชำกำรศึกษำ 
18.  นำงวรรณี สมบุญประเสริฐ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 
19.  น.ส.จิตติมำ ช่ำงไม้ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 

 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
20.  นำยมหัทธวัฒน ์รักษำเกียรติศักดิ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
21.  นำยจักรพันธ์ อินสุด นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
22.  น.ส.ธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
23.  น.ส.สธุิสำ แจ่มสุข นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 



รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรพัฒนำประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพือ่กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ(EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 

 [ 5 ]  

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
24.  นำยพงษ์ทิพย์ นำคประสบสุข นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
25.  นำยเฉลิมพล ค ำนิกรณ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
26.  นำยธนกฤต อุบลวัฒน์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

 ฝ่ายระบบสารสนเทศ  
27.  น.ส.วลิำวัลย์ บัวข ำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ช ำนำญกำรพิเศษ 
28.  นำยสมบุญ อุดมพรยิ่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ช ำนำญกำร 
29.  น.ส.วันทนำ ผ่องภักต์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
30.  น.ส.มณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
31.  น.ส.ฐิตำภำ จโิสะ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
32.  น.ส.อมรรัตน์ เอ้ือมำนะสกุล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
33.  น.ส.สุพิชญำ อำชวจิรดำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
34.  นำยบุรฮำน หวังเหล็ม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
35.  นำยทวีศักดิ์ ตู้แก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
36.  น.ส.สรำล ีบัลลังน้อย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
37.  นำยปวรุตม์ พงศ์พฤฒำนนท์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
38.  นำยชัยวัฒน์ ช่ำงกลึง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
39.  นำยภัทรชัย ไชยมงคล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
40.  นำยปวริศร เมธำนันท์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ  
41.  นำยเอนกวิทย์ พลรบ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
42.  นำยถำวร หงษ์ทอง ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
43.  นำยอุดร วงษ์ไทย ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
44.  นำยสมภพ ศรีเอียง ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 
45.  นำยวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
46.  นำยสุกิจ วินัยธรรม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
47.  นำยอ ำนำจ นิ่มนวล ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
48.  น.ส.จันทนำ หมื่นพันธ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร 
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รายงานผลด าเนินการโครงการ 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงกำรพัฒนำประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และมีส่วนร่วมในกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนัก
คอมพิวเตอร์ ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 ตุลำคม 2561 และมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้ จ ำนวน 
47 คน จำกผู้บริหำรและบุคลำกรทั้งหมด 48 คน คิดเป็นร้อยละ 97.92 โดยสรุปรำยละเลียดดังนี้ 

การบรรยายและการระดมสมอง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมภพ รอดอัมพร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ก

ล่ำวเปิดโครงกำร หลังจำกนั้นรองศำสตรำจำรย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนำ สังกัดภำควิชำ 
วิศกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มำเป็น

วิทยำกร ซึ่งท่ำนเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) โดยได้บรรยำยและระดมสมอง ในเรื่อง EdPEx 
ท ำให้ผู้บริหำรและบุคลำกรเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
เ พ่ือด ำเนินกำรที่ เป็นเลิศ (EdPEX)  และได้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำน 
กำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพ   กำรศึกษำเพ่ือผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ  
ปีกำรศึกษำ 2561 ของส ำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับร่ำง 
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ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
คณะท ำงำนฯ ได้สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์และผลกำรประเมินโครงกำร/ประเมินผล

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไว้ดังนี้ 

 ผลกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

วัตถุประสงค์ ผลด ำเนินกำร 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้บริหำรและ
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEX) 

จัดบรรยำยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้บริหำร
และบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือผลกำรด ำเนินงำนที่เป็น
เลิศ ปีกำรศึกษำ 2561 ของส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ฉบับร่ำง 

จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือให้ผู้บริหำรและ
บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ ปีกำรศึกษำ 
2561 ของส ำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับร่ำง 

 ผลกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร ผลด ำเนินกำร 

ร้อยละของผู้บริหำรและบุคลกำรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 

ร้อยละของผู้บริหำรและบุคลกำรมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 75.60 

ไมเ่ป็นไปตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลกำรที่เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลกำรที่เข้ำร่วม
โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 97.92  

เป็นไปตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 ผลกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

คณะท ำงำนได้จัดท ำแบบประเมินโครงกำรและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำประกัน
คุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ(EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงวันที่ 
17 –  18 ตุ ล ำ ค ม  2561 ผ่ ำ น ร ะ บ บ ส ำ ร ว จ อ อ น ไ ล น์ ข อ ง ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย  ( SWU E- survey) 
http://esurvey.swu.ac.th และมีผู้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน 23 คน จำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.94  

  



รำยงำนผลด ำเนินกำร 
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หลักเกณฑ์กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีลักษณะเป็นมำตรำ
ส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์กำรแปลควำมหมำย ดังนี้ 

ระดับคะแนน ช่วงคะแนน ร้อยละ ระดับควำมพึงพอใจ 

5.00 4.21 - 5.00 84.00 - 100.00 มำกที่สุด 
4.00 3.41 - 4.20 68.00 -  83.90 มำก 
3.00 2.61 - 3.40 52.00 -  67.90 ปำนกลำง 
2.00 1.81 - 2.60 36.00 -  51.90 น้อย 
1.00 1.00 - 1.80 20.00 -  35.90 น้อยที่สุด 

และก ำหนดเกณฑ์แปลควำมหมำยดังกล่ำวใช้หลักกำรให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนที่เท่ำกัน โดยใช้เกณฑ์กำรให้
คะแนนแบ่งออกเป็น 5 ช่วง จำกกำรค ำนวณตำมสูตรหำช่วงห่ำงของคะแนนแต่ละระดับ ดังนี้ 

อันตรภำคชั้น =  พิสัย (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ ำสุด) / จ ำนวนชั้น = (5-1) / 5 = 0.80 

ดังนั้น ช่วงห่ำงของคะแนนแต่ละระดับ คือ 0.80 

 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโครงกำร 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 มีควำมพึงพอใจในภำพรวมของโครงกำร อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมำกที่สุด 
(ค่ำเฉลี่ย 4.22 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 84.40) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 ด้ำนควำมพึงพอในกระบวนกำร  
อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.19 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.73) 

 ด้ำนเนื้อหำ (เช่นกำรบรรยำย กำรฝึกปฏิบัติ กำรท ำกิจกรรม กำรท ำกลุ่ม ฯลฯ)  
อยู่ในเกณฑ์ระดับพอใจมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.55  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.05) 

 ด้ำนควำมรู้ (กำรพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)) 
อยู่ในเกณฑ์ระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.60) 
 ผู้บริหำรและบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพฯ  ก่อน เข้ำร่วม

โครงกำร  
อยู่ในเกณฑ์ระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 2.83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.60) 

 ผู้บริหำรและบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพฯ  หลัง เขำ้ร่วม
โครงกำร  
อยู่ในเกณฑ์ระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.60) 

 ผู้บริหำรและบุคลำกรคำดว่ำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 
อยู่ในเกณฑ์ระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.83  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.60) 



รำยงำนผลด ำเนินกำร 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโครงกำร 

รำยกำรประเมิน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ระดับ 

ด้านความพึงพอในกระบวนการ  83.73 4.19 มาก 
1 สถำนที่จัดโครงกำร 83.40 4.17 มำก 
2 ระยะเวลำในกำรจัดโครงกำรมีควำม

เหมำะสม 
83.40 4.17 มำก 

3 กำรอ ำนวยควำมสะดวก 84.40 4.22 มำก 
ด้านเนื้อหา (เช่นการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ 
การท ากิจกรรม การท ากลุ่ม ฯลฯ) 

91.05 4.55 มากที่สุด 

4 กำรถ่ำยทอดของวิทยำกร 93.00 4.65 มำกที่สุด 
5 สำมำรถอธิบำยเนื้อหำได้ชัดเจนและตรง

ประเด็น 
90.40 4.52 มำกที่สุด 

6 เอกสำรประกอบกำรบรรยำยเหมำะสม 90.40 4.52 มำกที่สุด 
7 กำรตอบค ำถำมของวิทยำกร 90.40 4.52 มำกที่สุด 

ด้านความรู้ (การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx)) 

69.60 3.48 มาก 

8 ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรพัฒนำ
คุณภำพฯ  ก่อน เข้ำร่วมโครงกำร 

56.60 2.83 ปำนกลำง 

9 ท่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรพัฒนำ
คุณภำพฯ  หลัง เข้ำร่วมโครงกำร 

75.60 3.78 มำก 

10 สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได้ 

76.60 3.83 มำก 

11 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ
โดยรวม 

84.40 4.22 มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ผู้จัดโครงกำรควรประสำนงำนกำรจัดโครงกำรให้ดีกว่ำนี้ ก ำหนดกำรให้บุคลำกรท ำกิจกรรม 
ในแต่ละวัน หำกมีกำรเปลี่ยนแผนกำรด ำเนินงำนกะทันหัน ควรจะสื่อสำรให้บุคลำกรรับทรำบ
อย่ำงชัดเจน ที่ส ำคัญไม่ควรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมำหน้ำงำน ท ำให้เกิดควำมสับสน น่ำจะเตรียม
ควำมพร้อมให้ดีกว่ำนี้  

 วิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ได้ดีมำก ตอบค ำถำมได้ดี ท ำให้บุคลำกรเข้ำใจถึงเกณฑ์ EdPEx มำกขึ้น 
 เวลำในกำรจัดน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเนื้อหำ 
 สถำนที/่อุปกรณ์จัดโครงกำรไม่ค่อยสะดวก 
 อยำกให้จัดในสัมมนำส ำนักคอมพิวเตอร์ 



รำยงำนผลด ำเนินกำร 
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รำยละเอียดสรุปผลกำรประเมินแบบสอบถำมโครงกำร ผ่ำนระบบแบบส ำรวจออนไลน์ (SWU E-survey) 

 

 

ค่าใช้จ่าย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนจัดโครงกำรพัฒนำประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร

ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ(EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 33,868.00 บำท (สำมหมื่นสำมพันแปด
ร้อยหกสิบแปดบำทถ้วน) งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  แผนงำน พ้ืนฐำนด้ำนกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน ผลผลิต ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน 
งำนบริหำรคุณภำพส ำนักคอมพิวเตอร์  ตำมรำยละเอียดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน  

1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร 18,000.00 
ค่าใช้สอย  

2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 6,448.00 
3. ค่ำอำหำรกลำงวัน 9,420.00 

รวมทั้งสิ้น  (สามหม่ืนสามพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 33,868.00 

 



รำยงำนผลด ำเนินกำร 
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ภาพกิจกรรม 
  คณะท ำงำนฯ ได้จัดท ำประมวลภำพกิจกรรมในโครงกำรพัฒนำประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ(EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 ไว้ดังนี้ 

กิจกรรมวันที่ 17 ตุลำคม 2561 
ณ ห้องบรรยำยบัวศรี ชั้น 11 อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี และ 
    หัองประชุมทำงไกล ชั้น 3 อำคำรเรียนรวม ผ่ำนระบบ Video Conference 
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กิจกรรมวันที่ 18 ตุลำคม 2561 
ณ บริเวณโถง ชั้น 12 อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศร ี
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ภาคผนวก 1 
หนังสือขออนุมัติโครงการ 
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ภาคผนวก 2 
คณะท างานประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
ปีการศึกษา 2561 
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ภาคผนวก 3 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก 4 
ประวัติวิทยากร 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา  
(Associate Professor Anan Mungwattana, Ph.D) 

 รองศำสตรำจำรย์ ระดับ 9 ภำควิชำวิศกรรมอุตสำหกำร คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ประวัติการศึกษา 

 วศ.ว (วิศวกรรมอุตสำหกำร) คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2534 
 M.S. (Industrial Engineering) Auburn University, USA, พ.ศ. 2538 
 Ph.D. (Industrial and Systems Engineering) Virginia Polytechnic Institute and State 

University, USA, พ.ศ. 2543 

ประสบการณ์ท างาน 

1. TQA Assessor พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน 
2. EdPEx Assessor พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน 
3. หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

พ.ศ. 2548 - 2556  
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตุลำคม  

พ.ศ. 2545 - 2548  
5. รองหัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

พ.ศ. 2545 - 2548 
6. อำจำรย์ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

พฤศจิกำยน พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน 
7. นักวิจัยปริญญำเอกภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร Virginia Polytechnic Institute and State 

University สิงหำคม 2543 – ตุลำคม 2543 
8. ผู้สอนระดับปริญญำเอกภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร Virginia Polytechnic Institute and State 

University ภำคเรียนที่ 1 ปี 2541 ภำคฤดูร้อน ปี 2542 ภำคฤดูร้อน ปี 2543 
9. นักวิจัยภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร Virginia Polytechnic Institute and State University  

สิงหำคม 2543 - พฤษภำคม 2543 
10. ผู้ช่วยสอนภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร Virginia Polytechnic Institute and State University  

สิงหำคม 2543 - ธันวำคม 2543 



รำยงำนผลด ำเนินกำร 
โครงกำรพัฒนำประกันคุณภำพตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพือ่กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ(EdPEx) ปีกำรศึกษำ 2561 

 [ 23 ]  

11. นักวิจัย ณ Manufacturing Systems Integration Division, US, National Institute of Standard 
and Technology มิถุนำยน 2539 - ธันวำคม 2539 และ พฤษภำคม 2540 - สิงหำคม 2540 

12. นักวิจัยภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร Auburn University พ.ศ. 2537 – 2538 
13. วิศวกร บริษัท National Thai พ.ศ. 2534 – 2535 

ประสบการณ์บรรยาย 

 EdPEx มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 EdPEx : Process Management มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 EdPEx : Customers Focus and Process Management มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 EdPEx สกอ. 
 EdPEx คณะเศษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 EdPEx โครงกำรพัฒนำและประเมินพ่ีเลี้ยง EdPEx มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 EdPEx  คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 EdPEx มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
 EdPEx มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 PMQA กรมชลประทำน 
 PMQA ส ำนักนโยบำยและ กระทรวงทรัพยำกรธณรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 PMQA สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ 

สาขาที่เชี่ยวชาญ 

 Quality Management 
 Lean Manufacturing 
 Supply Chain and Logistics Management 
 Production Planning and Control 
 Facility Design and Layout 
 Manufacturing System Design and Operations 

สถานที่ติดต่อ 

 ภำควิชำวิศกรรมอุตสำหกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
50 ถนนพหลโยธิน บำงเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพทฺ : 02 942 8555 ต่อ 16023 
โทรสำร ; 02 579 8610 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1629 5421  
E-mail : anan.m@ku.ac.th 
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ภาคผนวก 5 
แผนด าเนนิการและภาระงาน 

 แผนการด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ระยะเวลา 
9 - 10 ตุลำคม 2561 ท ำหนังสือขออนุมัติจัดโครงกำร 5  วันก่อนจัดกิจกรรม 

12 – 16 ตุลำคม 2561 เตรียมเอกสำรจัดกิจกรรม, ใบลงทะเบียน และแบบ
ประเมินโครงกำร 

3  วันก่อนจัดกิจกรรม 

17 – 18 ตุลำคม 2561 ระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม 2 วัน 
19 - 25 ตุลำคม 2561 รวบรวมเอกสำรกำรเบิกจ่ำยส่งกำรเงิน 1 สัปดำห์หลังจัด

กิจกรรม 
19 - 25 ตุลำคม 2561 ประมวลผลและวิเครำะห์ผลกำรประเมินโครงกร 1 สัปดำห์หลังจัด

กิจกรรม 
19 - 31 ตุลำคม 2561 เตรียมเอกสำร รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 2 สัปดำห์หลังจัด

กิจกรรม 
19 - 31 ตุลำคม 2561 จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำรโครงกำร เสนอ

ผู้อ ำนวยกำร 
2 สัปดำห์หลังจัด
กิจกรรม 

19 - 31 ตุลำคม 2561 เก็บเอกสำรเข้ำแฟ้ม น ำเข้ำระบบ e-doc และ 
ปิดโครงกำร 

2 สัปดำห์หลังจัด
กิจกรรม 

 ภาระงานที่รับผิดขอบ 

ที ่ งาน หน้าที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประสำนงำนโครงกำร  ร่ำงโครงกำร  
 ขออนุมัติโครงกำร 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ  
 ประสำนงำนเพื่อประชำสัมพันธ์  
 จองห้องจัดกิจกรรม ผ่ำนระบบจองห้อง  
 กำรบันทึกเข้ำระบบ e-Project / 

 e-training 
 ขออนุมัติยืมเงินรองจ่ำย 
 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง 

สมบุญ 

พัชรินทร์ 

สุพัชชำ 
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ที ่ งาน หน้าที ่ ผู้รับผิดชอบ 

2 หนังสือต่ำง ๆ  ขออนุมัติเชิญวิทยำกร และขอบคุณ 
 หนังสือเชิญผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 หนังสือขอควำมนุเครำะห์ที่จอดรถ 
 หนังสือขอบคุณส่วนงำนที่ให้ควำม

อนุเครำะห์ 

สมบุญ 
สุพัชชำ 

3 เอกสำรประกอบกำร 
จัดกิจกรรม 

 รวบรวมเอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรม, 
จัดท ำเอกสำร 

 จัดเรียงชุดเอกสำรในกำรจัดกิจกรรม 

สุพัชชำ 
 

4 งำนประชำสัมพันธ์  ถ่ำยรูปกิจกรรมในโครงกำร 
 น ำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ 

งำนประชำสัมพันธ์
(วณิชยำ) 

5 สถำนทีจ่ัดกิจกรรม /  
เตรียมอุปกรณ์โสตฯ  

 จัดเตรียมสถำนที่ และอุปกรณ์โสตฯ  ฝ่ำยปฏิบัติกำรและ
บริกำร 

6 จัดซื้อวัสดุ  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ 

งำนพัสดุ 
(จุฬำรัตน์) 

7 ลงทะเบียนกำรจัด
กิจกรรม 

 รับลงทะเบียน สุพัชชำ 

8 สถำนที่จัดเลี้ยง /จัดเลี้ยง  ประสำนกำรจัดเลี้ยง 
 จัดเลี้ยงประชุม  

งำนจัดเลี้ยง 
(วรรณี) 

9 กำรจัดเตรียมเอกสำร
เบิกจ่ำย 

 ใบส ำคัญรับเงิน พัชรินทร์ 
สุพัชชำ 

10 กำรเบิกจ่ำย ขออนุมัติยืมเงินรองจ่ำย 
 เบิกค่ำตอบแทน  
 พร้อมใบส ำคัญรับเงิน 

งำนกำรเงิน 
(ชูศรี) 

11 ประมวลผลและวิเครำะห์
แบบประเมินกำร
โครงกำร 

 ประมวลผลและวิเครำะห์ แบบประเมิน
โครงกำรให้สอดคล้องกับ KPI 

สมบุญ 

สุพัชชำ 

12 เอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร 

 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 น ำเอกสำรเข้ำระบบ e-Doc 

สมบุญ 

สุพัชชำ 
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ภาคผนวก 6 
แบบประเมินโครงการ 

 


