
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ระหว่างวนัที ่ 28-29  พฤศจิกายน  2560 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน หน่วยงานสายสนบัสนุน  ลงวนัท่ี  24 ตุลาคม 2560  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ในระหวา่งวนัท่ี 
28-29 พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี 

1. รศ.ดร.ปาริชาติ   บวัเจริญ ประธานกรรมการ  
2. ผศ.ดร.วไิลพร จนัทร์ไชย กรรมการ   
3. อาจารยสิ์ทธิโรจน์ เลิศอนนัตพ์ิพฒัน์ กรรมการ 
4. นางอนงค ์ มลัลวงค ์ เลขานุการ 

 
วนัทีท่ าการประเมิน 
 วนัท่ี  28-29 พฤศจิกายน  2560 
 
สถานทีท่ าการประเมิน 
 หอ้งประชุม 2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
ปรัชญา  
  ส่งเสริมวชิาการ  บริหารจดัการดว้ยไอที 

 
วสัิยทัศน์ 

น าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาบริหารจดัการขอ้มูลดา้นวชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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พนัธกจิ  
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. ด าเนินงานดา้นการรับนกัศึกษาใหม่เชิงรุกท่ีหลากหลาย  
3. พฒันาระบบทะเบียนกลางใหมี้ประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุน การพฒันางานวชิาการตามนโยบายของมหาวทิยาลยั  
5. บริการขอ้มูลดา้นวชิาการ (Academic Records) 

 
ประวตัิความเป็นมา  
 ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จดัตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง ตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 
9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล พ.ศ. 2548  ให้จดัตั้งเป็นส่วนราชการใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โดยมีผูบ้ริหารดงัน้ี 

1. ผศ.สมเกียรติ   วงษพ์านิช ผูอ้  านวยการ 
2. นายขติัพงษ ์  จิโนสุวตัร์ รองผูอ้  านวยการ 
3. นายมานสั    สุนนัท ์ รองผูอ้  านวยการ 

 
ทีต่ั้ง  
 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เลขท่ี 128 ถนนหว้ยแกว้  ต าบล
ชา้งเผอืก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่   50300 โทรศพัท ์ 0 5392 1444  ต่อ  1101 , 1102 ,  1103 , 
1104 , 1107, 1110-1, 1113, 1232, 1234  โทรสาร   0 5392 1444  ต่อ  1104 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลยัในด้านการจดัการศึกษา ตั้งแต่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดบัปริญญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา เร่ิมตั้งแต่การจดัท าหลกัสูตรการศึกษา การจดัท าขอ้บงัคบั 
ระเบียบประกาศว่าด้วยการศึกษาฯ การจดัท าระเบียบการรับสมคัรนักศึกษา การจดัท าขอ้สอบ การสอบ
ขอ้เขียน การสอบสัมภาษณ์ การประกาศผลสอบ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา การส าเร็จการศึกษา 
การขอเอกสารการศึกษา การขออนุมัติปริญญา การขออนุมัติเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม งาน
ด าเนินการสรรหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ และการด าเนินการเก่ียวกบังานพิธีพระราชทานปริญญาบตัร การศึกษา
วิเคราะห์ วิจยัขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร แนวทางการจดัการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะให้ขอ้มูลในกรณีต่างๆ 
เก่ียวกบัการศึกษาเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  ยงัท าหนา้ท่ีในการให้ค  าปรึกษาแนะน าในการจดัการศึกษาแก่กองการศึกษาทุกพื้นท่ี ซ่ึงท าหนา้ท่ี
ตั้งแต่การจดัท าแผนการศึกษา การจดัตารางเรียนตารางสอน การรับช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา การจดัการ
ศึกษา การประเมินผลการศึกษา การออกเอกสารการศึกษา เป็นตน้ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป  
กลุ่มงานรับนกัศึกษาใหม่  กลุ่มงานสารสนเทศ  กลุ่มงานทะเบียน และกลุ่มงานส่งเสริมวชิาการ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน : ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

องค์ประกอบ 
ประเมนิตนเอง คณะกรรมการประเมนิ 

คะแนน
ประเมนิเฉลีย่ 

ระดบัคุณภาพ 
คะแนน

ประเมนิเฉลีย่ 
ระดบัคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 1 : แผนกลยทุธ์ 3.00 พอใช ้ 1.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
องคป์ระกอบท่ี 2 : การบริหารจดัการ 4.08 ดี 2.64 พอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 3 : การเงินและงบประมาณ 4.00 ดี 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
องคป์ระกอบท่ี 4 : ระบบประกนัคุณภาพ 4.00 ดี 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
องคป์ระกอบท่ี 5 : ตวับ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 4.13 ดี 2.00 ตอ้งปรับปรุง 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ี 3.77 ด ี 2.14 ตอ้งปรับปรุง 



- 5 - 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2560 : ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 
องค์ประกอบที ่1 : แผนกลยุทธ์ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) กระบวนการพฒันาแผน ควรมีความเช่ือมโยง และความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาของมหาวิทยาลยั ควรน าผลการวิเคราะห์ SWOTมาจดัท าแผน ให้มีความสอดคลอ้งกนั 
ในทุกระดบัของแผน และเช่ือมโยงสู่แผนกลยทุธทางการเงิน ไดอ้ยา่งชดัเจน 

2) ผูรั้บผิดชอบจดัท าแผน ควรท าความเขา้ใจพนัธกิจของหน่วยงานให้ชัดเจน และจดัท าแผนฯ 
ของห น่ วยงาน ให้ ค รอบค ลุม ทุ กพัน ธ กิ จ  และท าความ เข้าใจ เกณฑ์ ก ารป ระ เมิ น
กระบวนการพฒันาแผน เพื่อด าเนินการไดอ้ยา่งครบถว้น (ขาดการรายงานการด าเนินงานในขอ้ 
6-7) 

3) ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหารตาม
ก าหนดเวลาและครบถ้วน (ทุกโครงการ ไม่มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัค่า
เป้าหมายของโครงการ และรายงานไม่ครบถว้น) 

4) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ต่อผูบ้ริหารหน่วยงาน และผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ควร
อยูใ่นวาระ เพือ่พจิารณา 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

1) ควรปรับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานตั้ งแต่การวิเคราะห์ SWOT การจดัท าวิสัยทัศน์ จดัท า
ประเด็นยุทธศาสตร์ตวับ่งช้ีของเป้าประสงค ์ตวับ่งช้ีของกลยทุธ์ และตวับ่งช้ีแสดงผลลพัธ์ของ
แผน ในแต่ละปี (จดัท าแผน 5 ปี) โดยบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วม ในการจดัท าแผนกล
ยุทธ์ตอ้งน าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัมาบางส่วน เฉพาะตวับ่งช้ีท่ีเป็นหลกัจะถูกน ามาเป็น
ตวับ่งช้ีท่ีตอ้งปฏิบติั และตอ้งมีตวับ่งช้ีบางส่วนท่ีแสดงถึงทิศทางการพฒันาของหน่วยงาน 

2) โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ควรครอบคลุมทุกพนัธกิจของหน่วยงาน 
มีงบประมาณส าหรับด าเนินการ มีตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการท่ีสามารถวดัได้จริงและ
สะทอ้นความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการ  และมีผูรั้บผดิชอบชดัเจน 

3) ควรจัดท าแผนการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ฯ และรายงานต่อผู ้บริหาร
หน่วยงาน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ตามระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่ อประเมิน
ความก้าวหน้า และความส าเร็จตามตัวช้ีวดัของแผนฯ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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4) การติดตามการด าเนินงานและรายงานความกา้วหน้า /รายผลส าเร็จของแผนฯ ควรอยูใ่นวาระ
เพื่อพิจารณา เพื่อน าผลการพิจารณา มาพฒันา/ปรับปรุงแผนฯ ในระยะต่อไป 

5) ควรมีการจดัท าการรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จตามตวัช้ีวดัของแผนฯ ท่ี 
แสดงหลกัฐาน ร่องรอยการด าเนินงานจริง มีการสรุปเปรียบเทียบกบัค่าเป้าหมายตวัช้ีวดัท่ีตั้งไว ้
และระบุความส าเร็จของแผนฯ ในภาพรวม 

 
องค์ประกอบที ่2 : การบริหารจัดการ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) ระบบติดตามการน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันาไปใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
3) ระบบการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงาน 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

1) ควรจดัวางระบบการติดตามการน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรม 
2) ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจของหน่วยงานและสมรรถนะประจ า

ต าแหน่งงาน 
3) ควรจดัวางโครงสร้างของหน่วยงานและต าแหน่งงานใหมี้ความชดัเจนและประสิทธิภาพ 
4) ควรก าหนดกิจกรรมบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นรูปธรรมเพื่อใหง่้ายต่อการติดตามและประเมินผล 
5) ควรพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
6) ควรจดัวางระบบการจดัการความรู้ท่ีใชง้านไดจ้ริง สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงาน 

 
องค์ประกอบที ่3 : การเงินและงบประมาณ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) แผนการใชเ้งินไม่สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธทางการเงิน  
2) ขาดข้อมูลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหารงานของ

ผูบ้ริหาร 
 

 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) ควรจดัท าแผนการใช้งบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธของหน่วยงานโดยค านึงถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชง้บประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตวัช้ีวดั ตามแผนกล
ยทุธท่ีก าหนดไว ้
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2) ควรเร่งจดัให้มีการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนและตดัสินใจเพื่อในเกิดการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
องค์ประกอบที ่4 : ระบบประกนัคุณภาพ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) การพฒันาระบบและกลไกประกนัคุณภาพของหน่วยงานใหช้ดัเจน สอดคลอ้งตามพนัธกิจของ
หน่วยงาน และด าเนินงานตามระบบท่ีก าหนด 

2) การก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพภายในหน่วยงานอยา่งจริงจงั 
และก ากบั ติดตามการด าเนินงานอยา่งครบถว้น 

3) การน าเอาผลการประเมินการประกนัคุณภาพ ไปพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงาน 

 
ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) ควรมีนโยบายท่ีชัดเจน และให้ความส าคัญในการพฒันา ระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพฯ ของหน่วยงานสนบัสนุนอยา่งเหมาะสม เป็นลายลกัษอ์กัษร และมีการประกาศใหก้บั
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2) ควรสนบัสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ท าความเขา้ใจระบบประกนัคุณภาพ และเกณฑต์วับ่งช้ี
ท่ีรับผดิชอบ ตลอดจนการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระบบ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

3) ควรมีการก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินงาน ใหบ้รรลุผลส าเร็จ ตาม
ตัวบ่งช้ีท่ีหน่วยงาน(สวท .) รับผิดชอบและครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) ควรวิเคราะห์ผลการประเมินการประกนัคุณภาพ และขอ้เสนอแนะจากการตรวจประเมินไป
พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานอยา่งเป็นรูปธรรมและมีการประเมินผล
ท่ีสะทอ้นผลส าเร็จอยา่งชดัเจน 
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องค์ประกอบที ่5 : ตัวบ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 
 จุดเด่น :  

1) มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพท่ีรองรับ การด าเนินงานดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมและการบนัทึกท่ีเป็นปัจจุบนั 

2) มีการด าเนินการไดค้รบถว้นตามเวลาท่ี สกอ. ก าหนด ร้อยละ 99.39 
 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) การจดัเก็บขอ้มูล ก ากบัติดตาม ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง และ
รายงานต่อผูบ้ริหารตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ ท่ีให้ขอ้มูลตามพนัธกิจของหน่วยงาน ควรมี
รายงานอยา่งเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 

3) ขาดการประเมินระบบกลไกในการสนบัสนุนการด าเนินงานของหลกัสูตรเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

4) การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการยงัขาดความครบถว้นตามลกัษณะการให้บริการของ
หน่วยงานท าใหไ้ม่สามารถวางแผนการปรับปรุงการด าเนินงานใหส้มบูรณ์ได ้

5) ขาดการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ ท่ีชดัเจน ระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

6) การติดตาม บนัทึก ตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และรายงานผลการด าเนินงาน ต่อ
ผูบ้ริหารอยา่งเป็นระบบ  

7) การประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศจากกลุ่มผูใ้ชท่ี้หลากหลาย และสะทอ้นประสิทธิภาพ
ของการใชร้ะบบอย่างแทจ้ริง มีการน าปัญหาจากผูใ้ช้มาท าการปรับปรุงแกไ้ข และติดตามผล
การใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 

 
ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีท่ีหน่วยงานรับผดิชอบ ควรท าความเขา้ใจ ระบบ เกณฑ์ประเมิน 

เพื่อท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหค้รบถว้น ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด และรายงานต่อผูบ้ริหาร
เพื่อพิจารณา ใหข้อ้เสนอแนะ และน ามาพฒันาปรับปรุง ตามล าดบั 

2) ควรมีระบบสารสนเทศ ท่ีมีขอ้มูลเพื่อการบริหาร และตดัสินใจ ตลอดจนมีการตรวจสอบ และ
ยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูล ให้ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระดบัมหาวทิยาลยั 
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3) ควรพฒันาระบบกลไกการก ากับติดตามผลการด าเนินการและมีการประเมินหลกัสูตรตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 

4) ควรส ารวจความพึงพอใจให้ครบถ้วนทั้ งทางด้านลักษณะการให้บริการ การกระจาย
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนของผูต้อบแบบส ารวจขั้นต ่า นอกจากน้ี แผนการปรับปรุงควรก าหนด
ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย ผูรั้บผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการท่ีชัดเจน ซ่ึงอาจจะตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นตน้ 

5) ควรจดัท าคู่มือและแผนพฒันาอาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุก ท่ีทนัสมยั สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
ทั้งของอาจารยแ์ละนกัศึกษาได ้

6) ควรมีแผนการก ากบัติดตาม ประเมินผลการใชง้านระบบสารสนเทศ จากกลุ่มผูใ้ชท่ี้หลากหลาย 
และรายงานใหผู้บ้ริหารทราบ อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน และ
ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการวางแผนพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

7) ควรออกแบบการประเมินการใช้ระบบสารสนเทศจากกลุ่มผูใ้ช้ท่ีหลากหลาย และสะท้อน
ประสิทธิภาพของการใช้ระบบอย่างแทจ้ริง และน าผลการประเมิน/ปัญหาจากผูใ้ช้มาท าการ
ปรับปรุงแกไ้ข และติดตามผลการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี  ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย 
ก าหนดไว้ 

คะแนน 
ประเมนิตนเอง 

คะแนน 
ประเมนิกรรมการ 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่1 : แผนกลยุทธ์ 
1.1  กระบวนการพฒันาแผน 5 ขอ้ 3.00 1.00 2 ขอ้ (2, 3) 

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

2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ 
และทกัษะวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 

ร้อยละ 75 5.00 5.00 ร้อยละ 100 

2.3  การบริหารความเส่ียง 3 ขอ้ 3.00 3.00 3 ขอ้ (1, 2, 3) 
2.4 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรียนรู้ 4 ขอ้ 5.00 0.00 - 
2.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนเขา้ร่วม

กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

ร้อยละ 80 4.38 4.22 ร้อยละ 84.48 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 2 4.08 2.64  
องค์ประกอบที ่3 : การเงนิและงบประมาณ 
3.1  การจดัท ารายงานทางการเงิน 3 ขอ้ 4.00 2.00 2 ขอ้ (2, 4) 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 3 4.00 2.00  
องค์ประกอบที ่4 : ระบบประกนัคุณภาพ 
4.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4 ขอ้ 4.00 2.00 2 ขอ้ (1, 3) 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 4 4.00 2.00  

องค์ประกอบที ่5 : ตวับ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 

5.1  ระดบัความส าเร็จของการจดัเกบ็ขอ้มลูตาม
ตวับ่งช้ีคุณภาพของมหาวิทยาลยั 

4 ขอ้ 5.00 1.00 2 ขอ้ (1, 2) 

5.6  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการของ
หน่วยงานในส านกัส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

3 ขอ้ 5.00 3.00  3 ขอ้ (1, 2, 3) 

5.7  ระดบัความส าเร็จของการจดัส่งฐานขอ้มลู
นกัศึกษา 

ร้อยละ 90 5.00 5.00  (99.93/90)x5 

5.8  ระบบและกลไกสนบัสนุนการพฒันาและ
บริหารหลกัสูตร 

3 ขอ้ 3.00 2.00 2  ขอ้ (1, 2) 

5.9  กระบวนการปรับปรุงจากผลประเมินความ
พึงพอใจการใหบ้ริการงานทะเบียน 

3 ขอ้ 
3.00 2.00 2 ขอ้ (1, 2) 
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องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย 
ก าหนดไว้ 

คะแนน 
ประเมนิตนเอง 

คะแนน 
ประเมนิกรรมการ 

หมายเหตุ 

5.10  ระบบและกลไกการรับนกัศึกษา 3 ขอ้ 5.00 2.00 2 ขอ้ (1, 2) 

5.11  ระบบและกลไกอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

3 ขอ้ 3.00 1.00  1 ขอ้ (3) 

5.12  ระบบและกลไกการติดตามการด าเนินตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

3 ขอ้ 4.00 0.00  - 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 5 4.13 2.00  

คะแนนเฉลีย่รวม 3.77 2.14  

ระดบัคุณภาพ ด ี ต้องปรับปรุง 
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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 สัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีและผูจ้ดัเก็บขอ้มูล 

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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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2560 : ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

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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