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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
สถาบันวจัิยและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน หน่วยงานสายสนบัสนุน  ลงวนัท่ี  24 ตุลาคม 2560 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในระหว่างวนัท่ี  14-15 
พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี 

1. รศ.ดร.ปาริชาติ   บวัเจริญ ประธานกรรมการ  
2. ผศ.ดร.ประชา ยนืยงกุล กรรมการ    
3. ผศ.ดร.วไิลพร จนัทร์ไชย กรรมการ   
4. นางจีรพชัร์ วงคท์า เลขานุการ 

 
วนัทีท่ าการประเมิน 
 วนัท่ี  14-15 พฤศจิกายน 2560 
 
สถานทีท่ าการประเมิน 
 หอ้งประชุม 2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
ปรัชญา   

ส่งเสริม สนบัสนุน งานวิจยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
ปณธิาน   

สถาบนัวจิยัและพฒันา เป็นองคก์รท่ีส่งเสริมสนบัสนุนโครงการวจิยัท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
สังคม ชุมชน และผูป้ระกอบการ เพื่อการพฒันาต่อมหาวทิยาลยัและประเทศชาติ 
 
วสัิยทัศน์   

สนบัสนุนและส่งเสริมงานวิจยัและพฒันาของ มทร.ลา้นนา สู่ระดบัสากล ดว้ยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในมหาวทิยาลยั 
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พนัธกจิ  
- ส่งเสริมการบูรณาการวิจยัร่วมกบัการเรียนการสอน ภายใตแ้นวความคิดโรงเรียนในโรงงาน 

เพื่อสามารถพฒันางานวิจยัท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงและสนองความตอ้งการของ
สถานประกอบการ รวมทั้ งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Problem based learning 
(PBL)  

- ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยนวตักรรมแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (P-Private, P-Public,                
P-Partnership) 

- ส่งเสริมการพฒันางานวจิยัของ มทร.ลา้นนา ร่วมกบัสถานประกอบการในเขตภาคเหนือ 
 
ยุทธศาสตร์   

สถาบนัวิจยัและพฒันา วางยุทธศาสตร์ตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัฯ โดยมีแผนในการพฒันาสู่
ประเด็นยทุธศาสตร์สถาบนัวิจยัและพฒันา  

- ประเด็นยทุธศาสตร์ :  มุ่งมัน่...ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในองคก์รท าวจิยั ทุกคน 
- ประเด็นยทุธศาสตร์ :  มุ่งสู่...ความเป็นเลิศทางการวจิยั ทั้งระดบั ชาติ และ นานาชาติ  
  และน าเพื่อชุมชนเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติ  
- ประเด็นยทุธศาสตร์ :  มุ่งกา้ว...เป็นผูน้ าในการน าองคค์วามรู้ สู่การต่อยอดดา้นวชิาชีพ 
  เพื่อชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ 

 
ประวตัิความเป็นมา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการระดับคณะ ตั้ งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2549 ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ เร่ือง การจดัตั้ งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการลงนาม ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 123 ตอน
ท่ี 118 ก หน้า 18 วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 โดยแบ่งส่วนราชการในสถาบนัวิจยัและพฒันาเป็นส านกังาน
ผูอ้  านวยการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา พ.ศ.2550 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศ ณ วนัท่ี 24 เมษายน 2550 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 124 ตอนพิเศษ 59 ง หนา้ 13 วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2550 ซ่ึงเดิมหน่วยงาน
น้ีคือฝ่ายวิจยัและฝึกอบรม สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายพั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึน
ภายใน  

ปัจจุบัน ส านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้ งอยู่ท่ี อาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เลขท่ี 98 หมู่ 8 ต  าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 โทรศพัท ์0 5326 6518 โทรสาร 0 5326 6522 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

สถาบนัวิจยัและพฒันา จดัตั้งข้ึนเพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานดา้นการวิจยัให้เป็นไปตามแผนงาน
และนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยพฒันาระบบการบริหารงานงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจยั เพื่ อ
ก่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพนักวิจยัให้มีความเช่ียวชาญและสร้างเครือข่ายการท างานด้านการวิจยัอย่าง
บูรณาการ รวมถึงการสนบัสนุนการเผยแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใชป้ระโยชน์ผลงานวิจยัสู่สาธารณ
และการใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้นการน าเนินงานวจิยั 

สถาบนัวจิยัและพฒันา ประกอบไปดว้ย 3 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานบริหารและ
ส่งเสริมงานวจิยั และกลุ่มงานนวตักรรมและเครือข่าย 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน : สถาบันวจัิยและพฒันา 

องค์ประกอบ 
ประเมนิตนเอง คณะกรรมการประเมนิ 

คะแนนประเมนิ
เฉลีย่ 

ระดบัคุณภาพ 
คะแนนประเมนิ

เฉลีย่ 
ระดบัคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 1 : แผนกลยทุธ์ 5.00 ดีมาก 3.00 พอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 2 : การบริหารจดัการ 4.20 ดี 2.80 พอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 3 : การเงินและงบประมาณ 4.00 ดี 4.00 ดี 
องคป์ระกอบท่ี 4 : ระบบประกนัคุณภาพ 5.00 ดีมาก 3.00 พอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 5 : ตวับ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 5.00 ดีมาก 4.03 ดี 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ี 4.64 ดมีาก 3.28 พอใช้ 
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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 
องค์ประกอบที ่1 : แผนกลยุทธ์ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) การวเิคราะห์ SWOT และน าผลการวเิคราะห์มาจดัท าแผน โดยพิจารณาใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 
ในทุกระดบัของแผน และเช่ือมโยงสู่แผนกลยทุธทางการเงิน อยา่งชดัเจน 

2) ผูรั้บผิดชอบจดัท าแผน ควรท าความเขา้ใจพนัธกิจของหน่วยงานให้ชัดเจน และจดัท าแผนฯ 
ของหน่วยงานให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ และแปลงแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ เป็น
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีและแผนกลยทุธทางการเงินท่ีมีความสอดคลอ้งกนั 

3) แผนการก ากับติดตามการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู ้บริหารตาม
ก าหนดเวลาและครบถว้น  

4) การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในวาระ เพื่อ
พจิารณา 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

1) แผนยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา /แผนกลยุทธ (หน่วยงาน สวพ.) /แผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
และแผนกลยุทธทางการเงินควรมีความสอดคลอ้งกนั มีวตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย
ท่ีชดัเจน เพื่อใหส้ามารถท าการประเมินผลส าเร็จของแผนไดอ้ยา่งชดัเจน  

2) โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ควรครอบคลุมทุกพนัธกิจของหน่วยงาน 
มีงบประมาณส าหรับด าเนินการ มีตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม มีผูรั้บผิดชอบ
ชดัเจน 

3) ควรจัดท าแผนการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน  ฯ และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (อย่างน้อย 2 คร้ัง/ปี)  เพื่อประเมิน
ความส าเร็จตามตวัช้ีวดัของแผนฯ และ/หรือใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

4) การรายงานผลการด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จตามตัวช้ีว ัดของแผนฯ ควรมีการ
เปรียบเทียบกบัค่าเป้าหมายตวัช้ีวดัท่ีตั้งไว ้และระบุความส าเร็จของแผนฯ ในภาพรวม เป็นค่า
ร้อยละ 
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องค์ประกอบที ่2 : การบริหารจัดการ 
 จุดเด่น : 

1) มีแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
2) มีการสนบัสนุนใหบุ้คลากรไปพฒันาตนเอง 

 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) ระบบติดตามการน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันาไปใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
3) ระบบการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงาน 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

1) ประเมินผลส าเร็จของแผนพฒันาบุคลากรและน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงแผน 
2) สร้างระบบติดตามท่ีชดัเจนเพื่อใหบุ้คลากรน าความรู้มาใชใ้นการปฏิบติังาน 
3) ควรจดัวางระบบการติดตามการน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรม 
4) ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจของหน่วยงานและสมรรถนะประจ า

ต าแหน่งงาน 
5) ควรจดัวางโครงสร้างของหน่วยงานและต าแหน่งงานใหมี้ความชดัเจนและประสิทธิภาพ 
6) ควรก าหนดกิจกรรมบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นรูปธรรมเพื่อใหง่้ายต่อการติดตามและประเมินผล 
7) ควรพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
8) ควรจดัวางระบบการจดัการความรู้ท่ีใชง้านไดจ้ริง สอดคลอ้งกบัพนัธกิจหน่วยงาน 
9) ควรมีการจดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรของส านกัวทิยบริการ ของทั้งส่วนกลางและ

เขตพื้นท่ี  หรือผู ้รับผิดชอบในแต่ละคณะ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

10) ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ การบริหารความเส่ียง ให้แก่
บุคลากรของหน่วยงานเพื่อสามารถน าไปจดัท าแผนการจดัการความรู้และแผนบริหารความ
เส่ียงได ้
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องค์ประกอบที ่3 : การเงินและงบประมาณ 
 จุดเด่น : 

1) มีการจดัสรรงบประมาณจากมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 
2) ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น วช. , สวทช. 
3) มีการจดัสรรงบประมาณใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 

 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) ควรน าขอ้มูลทางการเงินไปวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายเพื่อปรับปรุงแผนคร้ังต่อไป 
2) จดัท าหลกัฐานหรือเอกสารต่างๆ ดา้นการเงินอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้ง 

 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

1) จดัท ารายงานทางการเงินต่อท่ีประชุมกรรมการหน่วยงานหรือกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
และน าขอ้เสนอแนะมาประกอบการวางแผนและตดัสินใจ 

2) แต่งตั้งกรรมการทางการเงินของหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบ ติดตาม การใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยั 

 
องค์ประกอบที ่4 : ระบบประกนัคุณภาพ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) การพฒันาระบบและกลไกประกนัคุณภาพของหน่วยงานใหช้ดัเจน สอดคลอ้งตามพนัธกิจของ
หน่วยงาน 

2) การก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติม (ตวับ่งช้ีเฉพาะตามพนัธกิจของหน่วยงาน) 
3) การน าเอาผลการประเมินการประกนัคุณภาพ ไปพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของ

หน่วยงาน 
 

ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) ควรมีนโยบายท่ีชัดเจน และให้ความส าคัญในการพฒันา ระบบและกลไกในการประกัน

คุณภาพฯ ของหน่วยงานสนบัสนุนอยา่งเหมาะสม เป็นลายลกัษอ์กัษร และมีการประกาศใหก้บั
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2) การก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน ให้บรรลุผลส าเร็จ ตาม 
ตัวบ่งช้ี ท่ีหน่วยงาน(สวพ .) รับผิดชอบและครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3) ควรวิเคราะห์ผลการประเมินการประกนัคุณภาพ และขอ้เสนอแนะจากการตรวจประเมินไป
พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานอยา่งเป็นรูปธรรมและมีการประเมินผล
ส าเร็จอยา่งชดัเจน 

 
องค์ประกอบที ่5 : ตัวบ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) จ านวนและคุณภาพของผลงานวิจยัท่ีเผยแพร่ลดลงจากปีท่ีผ่านมา และผลงานส่วนมากในปีน้ี
ไดม้าจากผลงานด้านศิลปะมากกว่าผลงานดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัจึงควร
ก าหนดมาตรการใหทุ้กหน่วยงานตั้งค่าเป้าหมายระดบัคุณภาพของผลงานใหสู้งข้ึนกวา่ปีท่ีผา่น
มา เพื่อความท้าทายต่อการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ท่ี มุ่งเน้นด้านการสร้างสรรค์นวตักรรม วิจัย 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) ควรสร้างความตระหนกัใหค้ณาจารยพ์ร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนการสอน เน่ืองจากจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง โดยการพฒันาความเข้มแข็งของ
อาจารยใ์หมี้ศกัยภาพดา้นการวจิยัอยา่งทัว่ถึง เพื่อสร้างศกัยภาพในภาพรวมใหก้บัมหาวทิยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2560 : สถาบนัวจิยัและพฒันา 

ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี สถาบันวจัิยและพฒันา  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 (3, 4, 5, 

6) 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 1 5.00 3.00  

องค์ประกอบที ่2 : การบริหารจดัการ 
2.1  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 7 ขอ้ 5.00 3.00  5 ขอ้ (1-5) 
2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ 

และทกัษะวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
ร้อยละ 80 5.00 5.00 ร้อยละ 100 

2.3  การบริหารความเส่ียง 5 ขอ้ 3.00 3.00  3 ขอ้ (1-3) 
2.4 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรียนรู้ 4 ขอ้ 5.00 0.00  
2.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนเขา้ร่วม

กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

ร้อยละ 100 3.00 3.00 ร้อยละ 60 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 2  2.80  
องค์ประกอบที ่3 : การเงนิและงบประมาณ 
3.1  การจดัท ารายงานทางการเงิน 6 ขอ้ 4.00 4.00 4 ขอ้ (1, 2, 4 

และ 5) 
คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 3 4.00 4.00  

องค์ประกอบที ่4 : ระบบประกนัคุณภาพ 
4.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

5 ขอ้ 
5.00 3.00 3 ขอ้ (1, 2, 

4) 
คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 4 5.00 3.00  

องค์ประกอบที ่5 : ตวับ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 
5.13 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิยั

หรืองานสร้างสรรค ์
6 ขอ้ 5.00 5.00 6 ขอ้ (1-6) 

5.14 เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์
ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า 

วิทย ์60,000 บาท/คน 
สงัคม 25,000 บาท/คน 

3.98 3.98  

5.15 การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการและผลงาน
สร้างสรรคข์องอาจารยป์ระจ า 

วิทย ์ร้อยละ 30 
สงัคม ร้อยละ 20 

3.11 3.11  

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 5 4.03 4.03  
คะแนนเฉลีย่รวม 4.64 3.28  

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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