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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน หน่วยงานสายสนบัสนุน  ลงวนัท่ี  24 ตุลาคม 2560  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในระหว่างวนัท่ี 16-17 
พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี 

1. รศ.ดร.ปาริชาติ   บวัเจริญ ประธานกรรมการ  
2. คุณวราภรณ์ ฟูกุล กรรมการ    
3. คุณพีณา จนัทะแกว้ กรรมการ   
4. นางสาวพชัราภรณ์ อว้นเฝือ เลขานุการ 

 
วนัทีท่ าการประเมิน 
 วนัท่ี  16-17 พฤศจิกายน  2560 
 
สถานทีท่ าการประเมิน 
 หอ้งประชุม 2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
ปรัชญา   

ใชค้วามรู้เป็นฐานในการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 
 

ปณธิาน   
สถาบนัแห่งการร่วมสร้างและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
วสัิยทัศน์  

ร่วมสร้างและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความสุขของชุมชน 
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พนัธกจิ   
1. สร้างโอกาสการเขา้ถึงองคค์วามรู้ของชุมชน 
2. ประสานเพื่อพฒันา และสังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมสู่ชุมชน สังคม 
3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเพื่อพฒันาศกัยภาพหมู่บา้นและชุมชนทั้งในและต่างประเทศ 
4. เป็นศูนยก์ลางการจดัเก็บและแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ 
5. สะทอ้นการใชอ้งคค์วามรู้และบอกปัญหาท่ีจะน าเขา้สู่การแกไ้ขเชิงวชิาการ 

 
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนแบ่งเป็น 3 ช่วง (ช่วง 5 ปีท่ี 1   
ช่วง 5 ปีท่ี 2  และช่วง 5 ปีท่ี 3) ดงัน้ี 

ปีที่ 1 สร้างตน  หมายถึง การสร้างองค์กรให้มีความพร้อมท่ีจะขบัเคล่ือนและ บริหารจดัการองค์
ความรู้ 

ปีที่ 2 สร้างคน  หมายถึง การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในการขับเคล่ือน 
วเิคราะห์ สังเคราะห์ องคค์วามรู้เพื่อเป็นตน้แบบในการช่วยเหลือหมู่บา้น ชุมชนใหป้ระสบผลส าเร็จ 

ปีที่ 3 สร้างงาน  หมายถึง การขบัเคล่ือนสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเครือข่ายภาควิชาการ  ราชการ  
เอกชน  ภาคประชาชน ให้กระจายตวัอยู่ทุกภาคส่วน โดยอาศยัพลงัเครือข่าย การบริการวิชาการแก่สังคม  
คลงัความรู้ชุมชน และระบบสารสนเทศ (ICT Hub) เพื่อรวบรวมฐานขอ้มูล 

ยุทธศาสตร์ใต้ร่มพระบารมี การสนองงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจากพระราช
ปณิธานสู่การปฏิบติั เป็นแบบอยา่งท่ีเหล่าชาวราชมงคลนอ้มส านึก โดยการสร้างองคค์วามรู้ สร้างเครือข่าย
ขยายผล คน้หาตวัอยา่งรูปธรรมท่ีหลากหลาย พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมาย 
 
ประวตัิความเป็นมา  
  สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  จดัตั้งข้ึน
ตามมติสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2549 มีวตัถุประสงค์เพื่อด าเนิน
โครงการ กิจกรรมท่ีสนับสนุนและขับเคล่ือนโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชน และเป็น
หน่วยงานหน่ึงท่ีสนองภารกิจงานบริการวชิาการของมหาวทิยาลยัฯ  โดยจะเช่ือมประสานองคค์วามรู้ในภาค
วิชาการสู่การปฏิบติัได้จริงโดยมีคลงัความรู้ชุมชน เป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมโยง ประสาน แลกเปล่ียน
เรียนรู้และมีศูนยเ์ครือข่ายถ่ายทอดความรู้ในท่ีวา่การอ าเภอเป็นประตูหนา้บา้น ในการใหชุ้มชนเขา้ถึงความรู้  
มีหน่วยบริการความรู้แบบเคล่ือนท่ี ลงไปจดัเก็บและถ่ายทอดความรู้ในแต่ละหมู่บา้น ชุมชน ผ่านระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูง และน าความต้องการด้านองค์ความรู้ของชุมชนสู่การพัฒนา ผ่าน
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กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากภาควิชาการ ผูเ้ช่ียวชาญ ปราชญ์ชาวบา้น และผูแ้ทนชุมชน ส่งเสริม
ใหเ้กิดการพฒันาสังคมการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดว้ยปัจจุบนั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เป็นกลุ่มมหาวิทยาลยัซ่ึงมีหน้าท่ีเป็นภาค
วชิาการ พฒันานวตักรรม งานวจิยั และการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ จะไม่ลอยตวัจากปัญหาของ
สังคม ชุมชน หมู่บา้น ตอ้งมีความใกลชิ้ด มีความเขา้ใจชุมชนหมู่บา้น และท างานเชิงบูรณาการร่วมกนัทุก
ภาคส่วน   ด้วยสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลยัให้ก ากบัดูแลงาน
บริการวิชาการ ดงันั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ยวดท่ีตอ้งการพฒันากลไกเชิงยุทธศาสตร์ ท่ีเหมาะสม โดยกระบวนการ 
“การเรียนรู้ชุมชน” และ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดรูปธรรม” จึงมีความส าคญัอย่างยิ่ง ท่ีจะพฒันา
พฒันากลไกเชิงยุทธศาสตร์ดา้นบริการวิชาการ ให้มหาวิทยาลยักบัชุมชนท างานเชิงบูรณาการแบบใกลชิ้ด
เป็นเน้ือเดียวกนั ในรูปแบบ Social Engagement โดยมีการเรียนรู้ชุมชน  การวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อช้ีน า
ชุมชน การพฒันาและจดัท าแผนแม่บทการพฒันาร่วมกบัหมู่บา้นชุมชน ดว้ยการเพิ่มเติมเทคโนโลยดีา้นการ
พฒันาคน  การพฒันากระบวนการ การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความสมดุล และการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้ งการเผยแพร่และขยายผล ให้สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการงานวิจยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมจบัตอ้งได ้และมีความย ัง่ยืน  ตลอดจนสามารถยกระดบัศกัยภาพชุมชน หมู่บา้น 
ใหก้า้วสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม Value Based Economy อยา่งเสมอภาค 

ส านกังานสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตั้งอยู่ท่ีอาคารวิจยัและพฒันาภูมิปัญญา ผลิตภณัฑ์
ท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  เลขท่ี 98 หมู่ 8 ต าบลป่าป้อง อ าเภอ                
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย ์50220 หมายเลขโทรศพัท์ 053-266516-8 หมายเลขโทรสาร 
053-266524 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน (สถช.) จดัตั้งข้ึนเพื่อด าเนินโครงการ กิจกรรมท่ีสนบัสนุนและ
ขบัเคล่ือนโครงการพฒันาศกัยภาพของหมู่บา้น ชุมชน และเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีสนองภารกิจงานบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลยัฯ โดยจะเช่ือมประสานองค์ความรู้ในภาควิชาการสู่การปฏิบติัได้จริงโดยมีคลงั
ความรู้ชุมชน เป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมโยง ประสาน แลกเปล่ียนเรียนรู้และมีศูนยเ์ครือข่ายถ่ายทอดความรู้
ในท่ีว่าการอ าเภอเป็นประตูหน้าบา้น ในการให้ชุมชนเขา้ถึงความรู้  มีหน่วยบริการความรู้แบบเคล่ือนท่ี               
ลงไปจดัเก็บและถ่ายทอดความรู้ในแต่ละหมู่บา้น ชุมชน ผ่านระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูง และ           
น าความตอ้งการดา้นองคค์วามรู้ของชุมชนสู่การพฒันา ผา่นกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากภาควิชา
การ ผูเ้ช่ียวชาญ ปราชญ์ชาวบา้น และผูแ้ทนชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาสังคมการเรียนรู้อย่างย ัง่ยืน 
ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานอ านวยการ                   
กลุ่มงานคลงัความรู้ชุมชน กลุ่มงานบริการวชิาการและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและกลุ่มงานโครงการพิเศษ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมน 

องค์ประกอบ 
ประเมนิตนเอง คณะกรรมการประเมนิ 

คะแนนประเมนิ
เฉลีย่ 

ระดบัคุณภาพ 
คะแนนประเมนิ

เฉลีย่ 
ระดบัคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 1 : แผนกลยทุธ์ 5.00 ดีมาก 3.00 พอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 2 : การบริหารจดัการ 4.80 ดีมาก 2.80 พอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 3 : การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 
องคป์ระกอบท่ี 4 : ระบบประกนัคุณภาพ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 5 : ตวับ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ี 4.96 ดมีาก 3.50 พอใช้ 
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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 
องค์ประกอบที ่1 : แผนกลยุทธ์ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) การจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินไม่ชดัเจน และยงัไม่ไดเ้สนอรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนต่อผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัอยา่งเป็นทางการ 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

1) หน่วยงานควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
โดยก าหนดงบประมาณการด าเนินงานของแต่ละกลยทุธ์ และก าหนดท่ีมาของเงินทุนท่ีตอ้งการ
ใชว้า่สามารถจดัหาไดจ้ากแหล่งทุนใด ประมาณการรับเป็นจ านวนเท่าใด 

2) ควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัโดยตรงเพื่อ
ผูบ้ริหารจะไดน้ าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจและวางแผนในปีต่อไป 

 
องค์ประกอบที ่2 : การบริหารจัดการ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) ระบบติดตามการน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันาไปใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
3) ระบบการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงาน 
 

 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) ควรท าแผนพฒันาบุคลากรของสถาบนัฯ ท่ีไดม้าจากการวิเคราะห์จุดอ่อน/จุดท่ีควรพฒันา ของ

บุคลากรอยา่งแทจ้ริง ภายใตข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์และด าเนินการ PDCA จนครบวงจร 
2) ท าการศึกษากระบวนการของการจดัการความรู้ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนท่ีจะเร่ิม

ด าเนินการ และควรก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายให้ตรงกบัพนัธกิจหลกัของสถาบนัฯ 
ดว้ย 

3) การก าหนดประเด็นความเส่ียง ควรท าการก าหนดตามพนัธกิจหลกัของสถาบนั เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง อนัจะส่งผลต่อการด าเนินงานในระดบัมหาวทิยาลยัดว้ย 

4) ควรจดัวางระบบการติดตามการน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรม 
5) ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจของหน่วยงานและสมรรถนะประจ า

ต าแหน่งงาน 
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6) ควรจดัวางโครงสร้างของหน่วยงานและต าแหน่งงานใหมี้ความชดัเจนและประสิทธิภาพ 
7) ควรก าหนดกิจกรรมบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นรูปธรรมเพื่อใหง่้ายต่อการติดตามและประเมินผล 
8) ควรพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
9) ควรจดัวางระบบการจดัการความรู้ท่ีใชง้านไดจ้ริง สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงาน 

 
องค์ประกอบที ่3 : การเงินและงบประมาณ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายและสถานะทางการเงินของหน่วยงานยงัไม่ชดัเจน 
 

 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) ควรมีการวิเคราะห์ตน้ทุนของการด าเนินงานในแต่ละโครงการ เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ค่าของ

การบริหารโครงการ 
 

องค์ประกอบที ่4 : ระบบประกนัคุณภาพ 
 จุดเด่น :  

1) บุคลากรให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ มีความตั้ งใจ ทุ่มเทเพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานใหดี้ข้ึน 

 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) ความเข้าใจเร่ืองเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของตัวบ่งช้ีในบางองค์ประกอบยงั
คลาดเคล่ือน 

 
ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) ควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินคุณภาพของตวับ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบให้มาก

ข้ึน เพื่อสามารถด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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องค์ประกอบที ่5 : ตัวบ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ควรน าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัและแผนปฏิบติังาน

ประจ าปีเพื่อน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายของงานบริการทางวิชาการประจ าปี โดยมีการ
วางแผนร่วมกบับุคลากรและผูบ้ริหารของสถาบนัฯ ในการแบ่งงานบริการทางวิชาการวา่อยูใ่น
บทบาทหน้าท่ีท่ีใครจะรับผิดชอบ และการก าหนดโครงการบริการทางวิชาการควรมีการ
ก าหนดผลลัพธ์ในแผนและโครงการอย่างชัดเจนว่าด าเนินการบริการทางวิชาการแล้วได้
ประโยชน์อะไรกบัชุมชนบา้งและผูเ้ป็นวิทยากรท่ีเป็นอาจารยข์องมหาวิทยาลยัจะน าไปบูรณา
การกบัการเรียนการสอนในรายวชิาใด 

2) ในการบริการทางวิชาการของสถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ควรก าหนดวา่ทุกหน่วยงาน
ทางวิชาการควรมีโครงการบริการทางวิชาการท่ีน าความรู้ในวิชาชีพของตนมาจดับริการทาง
วิชาการท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัหน่วยงาน และควรปันส่วนเงินรายไดใ้ห้เหมาะสม เพื่อท าให้งาน
บริการทางวชิาการท่ีสร้างรายไดส้ามารถด าเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย 
ก าหนดไว้ 

คะแนน 
ประเมนิตนเอง 

คะแนน 
ประเมนิกรรมการ 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่1 : แผนกลยุทธ์ 
1.1  กระบวนการพฒันาแผน 7 ขอ้ 5.00 3.00 4 ขอ้ (1,3,4,5) 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 1 5.00 3.00  
องค์ประกอบที ่2 : การบริหารจดัการ 
2.1  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 7 ขอ้ 5.00 1.00 2 ขอ้ (3,4) 
2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ 

และทกัษะวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
ร้อยละ 85 5.00 5.00 ร้อยละ 80 

2.3  การบริหารความเส่ียง 4 ขอ้ 4.00 2.00 2 ขอ้ (1,2) 
2.4 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรียนรู้ 5 ขอ้ 5.00 1.00 1 ขอ้ (1) 
2.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนเขา้ร่วม

กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

ร้อยละ 95 5.00 5.00 ร้อยละ 96 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 2 4.80 2.80  
องค์ประกอบที ่3 : การเงนิและงบประมาณ 
3.1  การจดัท ารายงานทางการเงิน 6 ขอ้ 5.00 4.00 5 ขอ้ 

(1,2,3,5,6) 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 3 5.00 4.00  

องค์ประกอบที ่4 : ระบบประกนัคุณภาพ 
4.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 5 ขอ้ 5.00 5.00 5 ขอ้ 

(1,2,3,4,5) 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 4 5.00 5.00  

องค์ประกอบที ่5 : ตวับ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 
5.16  ระบบและกลไกการบริการวชิาการแก่สงัคม 6 ขอ้ 5.00 4.00 5 ขอ้

(1,3,4,5,6) 
5.17  กระบวนการบริการทางวชิาการใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อสงัคม 
5 ขอ้ 5.00 5.00 5 ขอ้ 

(1,2,3,4,5) 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 5 5.00 4.50  

คะแนนเฉลีย่รวม 4.96 3.50  

ระดบัคุณภาพ ดมีาก พอใช้ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก. 
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 
 
วนัทีห่นึ่ง 

วนั/เวลา กจิกรรม 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00-10.00 น. พิธีเปิดและรับฟังการบรรยายสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน 
10.00-12.00 น. คณะผูป้ระเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลกัฐาน สมัภาษณ์ผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีและผูจ้ดัเก็บขอ้มูล 

องคป์ระกอบท่ี 1 แผนกลยทุธ์ 
12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-16.00 น. คณะผูป้ระเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลกัฐาน สมัภาษณ์ผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีและผูจ้ดัเก็บขอ้มูล 

องคป์ระกอบท่ี 2 การบริหารจดัการ  
16.00-17.00 น. คณะผูป้ระเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลกัฐาน สมัภาษณ์ผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีและผูจ้ดัเก็บขอ้มูล 

องคป์ระกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ  
 
วนัทีส่อง 

วนั/เวลา กจิกรรม 
08.30-09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน 
09.00-10.00 น. คณะผูป้ระเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลกัฐาน สมัภาษณ์ผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีและผูจ้ดัเก็บขอ้มูล 

องคป์ระกอบท่ี 4 ระบบประกนัคุณภาพ  
10.00-12.00 น. คณะผูป้ระเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลกัฐาน สมัภาษณ์ผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีและผูจ้ดัเก็บขอ้มูล 

องคป์ระกอบท่ี 5 ตวับ่งช้ีเฉพาะของหน่วยงาน  
12.00-13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-15.00 น. คณะผูป้ระเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน 
15.00-16.30 น. คณะผูป้ระเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ใหผู้บ้ริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 
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ภาคผนวก  ข. 
ภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

………………………….. 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
ที ่  1549/๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหน่วยงำนสำยสนับสนุน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
________________________________ 

 เพ่ือให้กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำมีประสิทธิภำพภำยใต้หลักกำรที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จึงเห็นสมควร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหน่วยงำนสำยสนับสนุนของมหำวิทยำลัย โดยมี
องค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

 1. ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  องค์ประกอบ 
 1) รองศำสตรำจำรย์ปำริชำติ  บัวเจริญ ประธำนกรรมกำร 
 2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภชัย อัครนรำกุล กรรมกำร 
 3) นำยสิทธิโรจน ์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ กรรมกำร 
 4) นำงสำวปำณิสรำ  ธรรมเรือง เลขำนุกำร 
 2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  องค์ประกอบ 
 1) รองศำสตรำจำรย์ปำริชำติ  บัวเจริญ ประธำนกรรมกำร 
 2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หฤทัย อำษำกิจ กรรมกำร 
 3) นำงวรำภรณ์   ฟูกุล กรรมกำร 
 4) นำงสำวนิภำพร ทำสีเขียว เลขำนุกำร 
  3. สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
  องค์ประกอบ 
 1) รองศำสตรำจำรย์ปำริชำติ  บัวเจริญ ประธำนกรรมกำร 
 2) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประชำ ยืนยงกุล กรรมกำร 
 3) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิไลพร จันทร์ไชย กรรมกำร 
 4) นำงจีรพัชร์  วงค์ทำ เลขำนุกำร 
 
 

/4. สถำบัน ... 
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