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ข้าพเจ้านางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ได้ตรวจสอบ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ท าการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในวันที่14 กรกฏาคม 2564 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารระดับสูงของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ขอรับรองผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ลงชื่อ................................................................. 
(นางสาวรุ่งอรุณ  ดอนจันทร์ทอง) 

ผู้อ านวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 
14 กรกฏาคม 2564 

การรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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2. บทน า (ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน)
2.1 ชื่อหน่วยงาน

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก 
          2.2 ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ 
เลขที่ 43  หมู่ที่ 6  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20110 

2.3 ประวัติความเป็นมา 
สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันการศึกษา

แห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการศึกษาด้านบัวอย่างต่อเนื่องและจริงจังมาตลอดระยะเวลา 30 ปี เป็นหน่ว ยงานที่
พัฒนามาจากงานวิจัยและอนุรักษ์พันธุกรรมบัวในภาควิชาพืชศาสตร์ เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ต่อมาได้มีการ
จัดตั้งให้เป็นสถานีวิจัยบัวและถ่ายทอดเทคโนโลยีสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเมื่อ วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2553  และได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
ซึ่งสถาบันบัวฯ นับเป็นสถาบันแห่งแรกของทวีปเอเชียที่สามารถผสมพันธุ์บัวฝรั่งได้ส าเร็จ 

     ในปัจจุบันสถาบันบัวราชมงคลตะวันออกเป็นธนาคารพันธุกรรมบัวที่มีการรวบรวมพันธุกรรมบัวที่
สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย มีจ านวนไม่น้อยกว่า 500 สายพันธุ์ ทั้งจากการอนุรักษ์พันธุ์บัวพ้ืนเมืองของไทย และ
รวบรวมพันธุ์บัวพ้ืนเมืองจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก ตลอดจนพัฒนาสายพันธุ์บัวขึ้นเอง จนได้รับรางวัลจากการ
ประกวดพันธุ์บัวในระดับนานาชาติ จ านวนทั้งสิ้น 15 สายพันธุ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดมากกว่า 27 รางวัล ได้แก่ 
มังคลอุบล วันวิสาข์ จุฬารัตน์  เตือนตา  ชาญวิทย์  ดวงตาสวรรค์  มายารานี  เยาวลักษณ์  เรดไจแอนท์  ตะวันออก 
ศรีชล มุตตาสินธุ์ ทองข่าย ฟ้าตะวันออก และมหาสมบัติ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงพันธุ์บัวที่มีดอกขนาดใหญ่ยักษ์
และขนาดเล็กจิ๋วที่สุดในโลก 

2.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปรัชญา 

สืบสานต านานบัวสู่นวัตกรรม 
วิสัยทัศน์ 

สถาบันบัวที่มีความเป็นเลิศในระดับโลก 
พันธกิจ 

1) สนับสนุนการเรียนการสอน
2) พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับบัว
3) บริการวิชาการแก่สังคม
4) อนุรักษ์พันธุกรรมบัวอย่างยั่งยืน
5) พัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของสถาบัน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ ชุมชน และสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์พันธุกรรมบัวอย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี

คุณภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของการประเมิน
3.1 ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามระบบและกลไกที่หน่วยงานก าหนด

ขึ้นโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามเกณฑ์และเป้าหมายของตัวบ่งชี้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

3.2 ให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่เกณฑ์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

3.3 ให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 

4. วิธีการประเมิน (วิธีการด าเนินงาน)
4.1 การวางแผนและการประเมิน

 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม
 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณ์)
 การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม

4.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพรายตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสนับสนนุ 
หน่วยงาน สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ประจ าปีการศึกษา 2563 

สิ่งที่พบ 
ตัวชี้วัด 

ระบุหลักฐานที่พบ (บรรยาย) 
มี ไม่มี บุคคล เอกสาร/ภาพถ่าย รางวัล สถานที่ ครุภัณฑ์/วัสดุ อื่นๆ 
 1. มีการจัดท ามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามโครงสร้าง

การบริหารงานของหน่วยงานครบถ้วนครอบคลุมทุกงาน
นางสาวสุวดี บุญฉิม   
นางสาวณัฐหทัย แซ่ย่าง 
นายกฤตตินกานต์ ทองมา   
นางสาวนฤมล นินนาทนนท์
นายมนัส อารีย์        
นายวิทวัส ชูวงค์        
นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง    

เล่มคู่มือมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา 2563 

 2. มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกมาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ช่องทาง

นางสาวสุวดี บุญฉิม ประชาสัมพันธ์ทุกมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3 
ช่องทาง 
1.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
1.1 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยฯ   
https://op.rmutto.ac.th 
หัวข้อ เอกสารเผยแพร่/
สถาบันบัว        
1.2 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
สถาบันบัวฯ  
https://bua.rmutto.ac.th 
หัวข้อ มาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา 
2563 
2.บันทึกข้อความท่ี อว
0651.304(1)/041 วันท่ี 

RMUTTO-QA02-ส าหรับผู้ตรวจประเมิน 
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สิ่งที่พบ 
ตัวชี้วัด 

ระบุหลักฐานที่พบ (บรรยาย) 
มี ไม่มี บุคคล เอกสาร/ภาพถ่าย รางวัล สถานที่ ครุภัณฑ์/วัสดุ อื่นๆ 

30 เมษายน 2564 เรื่อง ขอ
แจ้งเวียนคู่มือมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา 2563   
3. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ในสถาบันบัวราชมงคลฯ 

 3. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากกว่า 3.51 และมี
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ

นางสาวสุวดี บญุฉิม 
นางสาวณัฐหทัย แซย่่าง 

แบบสรุปผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ได้ผลประเมินความพึง
พอใจ 4.65

 4. มีการประเมินความส าเร็จและผลการประเมินบรรลุตามตัวชี้วัด
ของมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกมาตรฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

นางสาวสุวดี บญุฉิม จ านวนตัวชี้วัดท้ังหมด 28 
ตัวชี้วัด บรรลุ 27 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อย 96.43 ตาม
รายการเอกสารสรุปรายงาน
การประเมินความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน      

 5. มีการน าข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการมาปรับปรุงมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อ 1 และน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานพิจารณา

นางสาวสุวดี บุญฉิม 1. มาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์        
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารครั้งท่ี 
3/64 เมื่อวันท่ี 24 
มิถุนายน 2564 วาระท่ี 4.2 
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สิ่งที่พบ 
ตัวชี้วัด 

ระบุหลักฐานที่พบ (บรรยาย) 
มี ไม่มี บุคคล เอกสาร/ภาพถ่าย รางวัล สถานที่ ครุภัณฑ์/วัสดุ อื่นๆ 
 6. มีการปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานจากผลการ

ประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินปีท่ีผ่านมา
นางสาวสุวดี บุญฉิม 1.รายงานผลการตรวจ

ประเมินฯ ปีการศึกษา 
2562 
2. แผนพัฒนาคุณภาพจาก
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2562 
3.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้ง
ท่ี 6/2563 วาระท่ี 4.1       
4.มาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการหารายได้ ท่ี
เกิดจากการปรับปรุงผลการ
ประเมิน ปีการศึกษา 2562 

กรรมการตรวจประเมิน 
1.นางสาวดลฤทัย  ศรีทะ  ประธาน 
2.นางมนัน ชาญน าสิน  กรรมการ 
3.นางสาวดลฤทัย  ศรีทะ  กรรมการและเลขานุการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินงาน 

1 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

2 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

3 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

4-5 ข้อ 
มีการด าเนินงาน 

6 ข้อ 
ผลการประเมิน 

 0.00 - 1.00  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 2.00  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 3.00  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 4.00  การด าเนินงานระดับดี 
 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนการประเมินคุณภาพภายใน 

...........5...........คะแนน 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

อยู่ในระดับ...ดีมาก.... 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน  

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1.เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ

2.มีการก าหนดตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับการสร้างองค์
ความรู้ในงาน 
3.ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันสร้างตัวชี้วัดที่ท้าทายใน
การปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 
4.บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติอย่าง
แท้จริง 

1.1เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการเพ่ิมรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย 
1.2 ยกระดับการประชาสัมพันธ์สู่ระดับนานาชาติและ
เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
2.1มีการต่อยอดองค์ความรู้มาพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.1ผู้บริหารและบุคลากรควรร่วมสร้างตัวชี้วัดที่ท้าทาย
ให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน 
4.1ส่งเสริมการพัฒนาก าลังพลของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.1 บางงานรายละเอียดของขั้นตอนยังไม่ครอบคลุม 
1.2 บางงานตัวชี้วัดไม่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ 
1.3 ระยะการด าเนินงานขั้นตอนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
2.มีข้ันตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานครบตามโครงสร้าง
ของหน่วยงาน แต่ยังสามารถพัฒนาขั้นตอนมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนได้ 
3.การจัดท ารูปแบบการประเมินความพึงพอใจ
รายละเอียดไม่ครอบคลุม 

1.ทบทวนขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.ควรมีการจัดท ามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3.การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ควรแสดง
ให้เห็นระยะเวลาการประเมิน จ านวนผู้ประเมิน ส่วน
งานที่ได้รับการประเมิน เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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รายงานผลการประเมินตนเองรายตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงาน สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2563  

(รายละเอียดที่น ามาระบุในช่องหลักฐาน สามารถน าข้อมูลมาจากเอกสารแนบประกอบการตรวจประเมิน และ/หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่เห็นสมควร) 

ตัวชี้วัด 

หลักฐาน 

บุคคล 
ระบ ุ

รายชื่อบุคคล  
หรือต าแหน่ง 

ท่ีจะเข้าไปสัมภาษณ์ 

เอกสาร/ภาพถ่าย 
ระบ ุ

เอกสารหลักฐาน ภาพถ่าย 
ท่ีจะเข้าไปดู 

รางวัล 
ระบ ุ

รางวัล ใบประกาศเกียรติ
คุณ วุฒิบัตร ถ้วยรางวัล 

ท่ีจะเข้าไปดู 

สถานที่ 
ระบ ุ

ชื่อสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร 
โรงอาหาร ท่ีจะเข้าไปดู 

ครุภัณฑ์/วัสดุ 
ระบ ุ

ชื่อสิ่งสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

อื่นๆ 
ระบ ุ

เอกสารอื่นๆ ท่ีจะเข้า
ไปดูนอกเหนือจาก ๕ 

รายการข้างต้น 
1. มีการจัดท ามาตรฐานขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของหน่วยงานครบถ้วน
ครอบคลุมทุกงาน

นางสาวสุวดี บุญฉิม  
นางสาวณัฐหทัย แซ่ย่าง
นายกฤตตินกานต์ ทองมา   
นางสาวนฤมล นินนาทนนท์
นายมนัส อารีย์        
นายวิทวัส ชูวงค์        
นางสาวพัชรี  ศรีบุญเรือง    

เล่มคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา 2563 

- - - -

2. มีช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ทุกมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ช่องทาง

นางสาวสุวดี บุญฉิม 1.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ   
https://op.rmutto.ac.th หัวข้อ เอกสารเผยแพร่/
สถาบันบัว        
2.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันบัวฯ  
https://bua.rmutto.ac.th หัวข้อ มาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  ปีการศึกษา 2563        
3.บันทึกข้อความท่ี อว0651.304(1)/041 วันท่ี  30
เมษายน 2564 เรื่อง ขอแจ้งเวียนคู่มือมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563 

- - - -

RMUTTO-QA01-ส าหรับหน่วยงานรับตรวจ 
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ตัวชี้วัด 

หลักฐาน

บุคคล 
ระบ ุ

รายชื่อบุคคล  
หรือต าแหน่ง 

ท่ีจะเข้าไปสัมภาษณ์ 

เอกสาร/ภาพถ่าย 
ระบ ุ

เอกสารหลักฐาน ภาพถ่าย 
ท่ีจะเข้าไปดู 

รางวัล 
ระบ ุ

รางวัล ใบประกาศเกียรติ
คุณ วุฒิบัตร ถ้วยรางวัล 

ท่ีจะเข้าไปดู 

สถานที่ 
ระบ ุ

ชื่อสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร 
โรงอาหาร ท่ีจะเข้าไปดู 

ครุภัณฑ์/วัสดุ 
ระบ ุ

ชื่อสิ่งสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

อื่นๆ 
ระบ ุ

เอกสารอื่นๆ ท่ีจะเข้า
ไปดูนอกเหนือจาก ๕ 

รายการข้างต้น 
2. (ต่อ) มีช่องทางการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ทุกมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ช่องทาง

นางสาวสุวดี บุญฉิม 4.บันทึกข้อความท่ี อว0651.304(1)/059 วันท่ี  1
กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งเวียนคู่มือมาตรฐานขั้นตอน
การปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2563 

3. ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการมากกว่า 3.51 และมี
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ

นางสาวสุวดี บุญฉิม 
นางสาวณัฐหทัย แซ่ย่าง 

แบบสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - - - -

4. มีการประเมินความส าเร็จและผล
การประเมินบรรลุตามตัวชี้วัดของ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทุกมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

นางสาวสุวดี บุญฉิม 1.สรุปรายงานการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน        
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพฯ ครั้งท่ี 3/64 เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 
2564 วาระท่ี 4.1        
3.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี
3/2564 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 วาระท่ี 4.17 

- - - -

5. มีการน าข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการมาปรับปรุงมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามข้อ 1
และน าเสนอคณะกรรมการประจ า
หน่วยงานพิจารณา

นางสาวสุวดี บญุฉิม 2. มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์        
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งท่ี 
3/64 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 วาระท่ี 4.2 

- - - -

6. มีการปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจากผลการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจประเมินปีท่ีผ่าน
มา

นางสาวสุวดี บุญฉิม 1. รายงานผลการตรวจประเมินฯ ปีการศึกษา 2562 
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี
6/2563 วาระท่ี 4.1        
3.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการหารายได้ 

- - - -



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




