
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ระหว่างวนัที ่ 7-8  พฤศจิกายน  2560 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2560 : ส านกังานอธิการบดี มทร.ลา้นนา 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน หน่วยงานสายสนบัสนุน  ลงวนัท่ี  24 ตุลาคม 2560  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ของส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  ในระหวา่งวนัท่ี 7-8 พฤศจิกายน 
2560 ดงัน้ี 
 1. รศ.ดร.ปาริชาติ   บวัเจริญ ประธานกรรมการ  
 2. ผศ.ศุภชยั อคัรนรากุล กรรมการ    
 3. อาจารยสิ์ทธิโรจน์  เลิศอนนัตพ์ิพฒัน์ กรรมการ   
 4. นางสาวปาณิสรา   ธรรมเรือง เลขานุการ 
 
วนัทีท่ าการประเมิน 
 วนัท่ี  7-8  พฤศจิกายน  2560 
 
สถานทีท่ าการประเมิน 
 หอ้งประชุม 1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
ปณธิาน  

"มุ่งมัน่พฒันางานและบริการ ใหเ้ป็นระบบตามมาตรฐานสากล" 
 
พนัธกจิ 

1. มีระบบบริหารจดัการใหบ้ริการงานสารบรรณอยา่งเป็นระบบถูกตอ้งตามระเบียบ 
2. ประสานงานและอ านวยความสะดวกกับหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ด าเนินการจดัการประชุมผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั  
3. ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั  
4. ปฏิบติังานสอดคลอ้งกบันโยบายและแผนพฒันามหาวทิยาลยั 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2560 : ส านกังานอธิการบดี มทร.ลา้นนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.  พฒันาบุคลากร 
2.  การบริหารจดัการดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
3.  พฒันากระบวนการท างานเชิงรุก 
4.  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

เป้าประสงค์  
 1. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบติังานและมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
 2. ระบบการบริหารของส านกังานอธิการบดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 3. กระบวนการท างานท่ีคล่องตวั รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ 
 4. ส านกังานอธิการบดีมีเทคโนโลยสีารสนเทศมีประสิทธิภาพ ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการและ

การตดัสินใจ ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานตามภารกิจของส านกังานอธิการบดี อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ประวตัิความเป็นมา  

ส านกังานอธิการบดีเป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนตามกฎกระทรวงการจดัตั้งส่วนราชการในมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2548 ตามความใน
มาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงให้จดัตั้งส่วนราชการ ใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา และจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2550 ตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
ประกาศใหแ้บ่งส่วนราชการในส านกังานอธิการบดี ประกอบดว้ย กองกลาง กองคลงั กองนโยบายและแผน 
กองบริหารงานบุคคล และกองพฒันานกัศึกษา ต่อมามหาวิทยาลยัไดเ้สนอต่อสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา ขอตั้งหน่วยงานภายในโดยใช้ประกาศของมหาวิทยาลยัเพิ่มเติม ในส่วนของส านกังาน
อธิการบดี คือ กองประชาสัมพนัธ์ กองพฒันาอาคารสถานท่ี หน่วยทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ หน่วย
ตรวจสอบภายใน หน่วยประกนัคุณภาพ ศูนยว์ฒันธรรมการศึกษา และศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจ ตามล าดบั อีก
ทั้งยงัมีการด าเนินการเร่ิมจดัตั้งส านกังานสภามหาวิทยาลยั และหน่วยวิเทศสัมพนัธ์ เป็นหน่วยงานภายใน
ระดบักอง สังกดัส านกังานอธิการบดี แต่ยงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการจดัตั้ง  ซ่ึงหน่วยงานในสังกดัส านกังาน
อธิการก่อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อประสานนโยบายของมหาวิทยาลยัสู่หน่วยงานท่ีปฏิบติัโดยผ่าน
หน่วยงานใน ส านกังาน และประสานงานกบัเขตพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการบริหารงานภายใตน้โยบายบริหารแบบ
กระจายอ านาจความรับผิดชอบ การบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
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เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไวใ้ห้ก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัเสมือนบรรลุ ผลตามท่ีตั้งไว ้นอกจากน้ีส านกังานอธิการบดียงัมีหน้าท่ีในการดูแลและพฒันา
หน่วยงานในส านกั งานอธิการบดี ให้เพิ่มพูนศกัยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสามารถรองรับ
การบริหาร มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ส านักงานอธิการบดีมีการก าหนดวิสัยทัศน์และปณิธาน ของ
ส านกังานอธิการบดี ตามภารกิจหลกัของส านกังานอธิการบดี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 128 ถนนห้วยแก้ว 
ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่  50300 โทรศัพท์  053-921-444 ต่อ  1000, 1800, 1801 
ประกอบดว้ยหน่วยงานในสังกดั ดงัต่อไปน้ีคือ 

1. กองกลาง 
2. งานสภามหาวทิยาลยั 
3. กองนโยบายและแผน 
4. กองบริหารงานบุคคล 
5. กองคลงั 
6. กองพฒันาอาคารและสถานท่ี 
7. กองพฒันานกัศึกษา 
8. กองประชาสัมพนัธ์ 
9. ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา 
10. ส านกังานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธิประโยชน์ 
11. ส านกังานตรวจสอบภายใน 
12. ศูนยว์ฒันธรรมศึกษา 
13. ศูนยบ์่มเพาะวสิาหกิจ 
14. งานวเิทศน์สัมพนัธ์ 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน : ส านักงานอธิการบดี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

องค์ประกอบ 
ประเมนิตนเอง คณะกรรมการประเมนิ 

คะแนนประเมนิ
เฉลีย่ 

ระดบัคุณภาพ 
คะแนนประเมนิ

เฉลีย่ 
ระดบัคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 1 : แผนกลยทุธ์ 3.00 พอใช ้ 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
องคป์ระกอบท่ี 2 : การบริหารจดัการ 4.40 ดี 3.40 พอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 3 : การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 4.00 ดี 
องคป์ระกอบท่ี 4 : ระบบประกนัคุณภาพ 3.00 พอใช ้ 3.00 พอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 5 : ตวับ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 4.40 ดี 3.80 ดี 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ี 4.23 ด ี 3.46 พอใช้ 
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สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
 
องค์ประกอบที ่1 : แผนกลยุทธ์ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) การจดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงินใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน 
2) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีครอบคลุมพันธกิจของ

หน่วยงาน 
 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

1) ควรวิเคราะห์ขอ้มูลทางการเงินทั้งรายรับและรายจ่าย ให้มีรายละเอียดสอดคล้องกบัแผนกล
ยทุธ์ท่ีวางไวใ้นแต่ละปี 

2) ควรจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีและแผนการใชจ่้ายงบประมาณท่ีมีรายละเอียดสอดคลอ้ง
กบัแผนกลยทุธ์ 

 
องค์ประกอบที ่2 : การบริหารจัดการ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) ระบบติดตามการน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันาไปใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
3) ระบบการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงาน 
 

 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) ควรจดัวางระบบการติดตามการน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรม 
2) ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงานและสมรรถนะประจ าต าแหน่ง

งาน 
3) ควรจดัวางโครงสร้างของหน่วยงานและต าแหน่งงานใหมี้ความชดัเจนและประสิทธิภาพ 
4) ควรก าหนดกิจกรรมบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นรูปธรรมเพื่อใหง่้ายต่อการติดตามและประเมินผล 
5) ควรพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
6) ควรจดัวางระบบการจดัการความรู้ท่ีใชง้านไดจ้ริง สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของทุกหน่วยงาน 
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องค์ประกอบที ่3 : การเงินและงบประมาณ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายและสถานะทางการเงินของหน่วยงาน 
 

 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) ควรมีการน าขอ้มูลทางการเงินมาวเิคราะห์ท่ีสามารถสะทอ้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริงของ

หน่วยงานและตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้
 

องค์ประกอบที ่4 : ระบบประกนัคุณภาพ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) ควรมีการตระหนกัและให้ความส าคญักบัระบบประกนัคุณภาพเพื่อสนบัสนุนขอ้มูลให้แก่ตวั
บ่งช้ีระดบัสถาบนั 

 
ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) ควรมีการก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามพนัธกิจของหน่วยงานในสังกดัส านกังานอธิการบดี 
2) ผูบ้ริหารของหน่วยงานควรมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีท่ีหน่วยงาน

รับผดิชอบ 
 

องค์ประกอบที ่5 : ตัวบ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) การจดัท าแผน/โครงการ/กิจกรรม พฒันานกัศึกษา 
2) การประเมินคุณภาพในการจดัใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการ และการใชชี้วติแก่นกัศึกษา 
3) การประหยดัพลงังาน การพฒันาทางดา้นกายภาพ รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการ

สอน การซ่อมบ ารุง  การปรับปรุงอาคารและสถานท่ี 
 

ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1. มหาวิทยาลยัควรพิจารณาทบทวนการจดัท าแผน/โครงการ/กิจกรรม พฒันานกัศึกษา โดย น า

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมาเป็นหลักในการจดัท าแผนพฒันาและก าหนดเป้าประสงค์
ตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีสะทอน้ผลลพัธ์ความส าเร็จเชิงคุณภาพกบันกัศึกษาโดยมหาวิทยาลยัเป็น
หน่วยงานหลกั ท่ีมีวตัถุประสงคเ์นน้การส่งเสริมให้เกิดอตัลกัษณ์และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
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ประสงค์ขณะท่ีคณะและหลักสูตรควรเน้นโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีวตัถุประสงค์ส่งเสริมให้
เกิดผลลพัธ์การเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐาน TQF  

2. มหาวทิยาลยัควรทบทวนการประเมินคุณภาพในการจดัใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาทางวชิาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในประเด็นการให้ขอ้มูลหน่วยงานการให้บริการ โดยปรับปรุงแบบ
ประเมิน ให้มีค  าถามท่ีครอบคลุมการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลของหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีนกัศึกษา
สามารถเข้าถึงหน่วยงานบริการนั้น ๆ ได้หลายช่องทาง สะดวกรวดเร็ว และสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูรั้บบริการ เพื่อน าผลมาปรับปรุงการใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ควรจดัท าแผนการประหยดัพลงังานท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 
โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพลงังานท่ีใชใ้นมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 

4. ควรมีการประสานความร่วมมือกนัระหวา่งกองพฒันาอาคารและสถานท่ีกบัคณะท่ีมีหลกัสูตร
การจดัการเรียนการสอน เพื่อให้มีการวางแผนพฒันาคุณภาพหลกัสูตรในตวับ่งช้ีท่ี 6.1 คือ ส่ิง
สนบัสนุนการเรียนรู้ 

5. ควรมีแผนการพฒันาทางดา้นกายภาพ วสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอน การซ่อมบ ารุง 
การปรับปรุงอาคารและสถานท่ี รวมถึงการปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลยั เพื่อให้
สวยงามและเหมาะสมกบัการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี  ส านักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย 
ก าหนดไว้ 

คะแนน 
ประเมนิตนเอง 

คะแนน 
ประเมนิกรรมการ 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่1 : แผนกลยุทธ์ 
1.1  กระบวนการพฒันาแผน 5 ขอ้ 3.00 2.00 3 ขอ้ (3,4,5) 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 1 3.00 2.00  
องค์ประกอบที ่2 : การบริหารจดัการ 
2.1  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 6 ขอ้ 4.00 3.00 4 ขอ้ (1,2,3,5) 
2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ 

และทกัษะวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
ร้อยละ 80 5.00 5.00 ร้อยละ 89.25 

2.3  การบริหารความเส่ียง 3 ขอ้ 3.00 3.00 3 ขอ้ (1,2,3) 
2.4 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรียนรู้ 5 ขอ้ 5.00 1.00 1 ขอ้ (1) 
2.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนเขา้ร่วม

กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

ร้อยละ 100 5.00 5.00 ร้อยละ 100 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 2 4.40 3.40  
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 3 ขอ้ 3.00 3.00 3 ขอ้ (1,2,4) 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 4 3.00 3.00  

องค์ประกอบที ่5 : ตวับ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 
5.1  ระดบัความส าเร็จของการจดัเก็บขอ้มูลตาม            

ตวับ่งช้ีคุณภาพของมหาวทิยาลยั  
6 ขอ้ 5.00 5.00 6 ขอ้ (1-6) 

5.2 การบริการนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 5 ขอ้ 5.00 5.00 6 ขอ้ (1-6) 
5.3  กิจกรรมนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 6 ขอ้ 3.00 3.00 3 ขอ้ (2,3,6) 
5.4  มาตรการประหยดัพลงังาน  5 ขอ้ 4.00 3.00 3 ขอ้ (1,2,3) 
5.5 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้อุปกรณ์ทางการศึกษา

และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
5 ขอ้ 5.00 3.00 3 ขอ้ (1,2,3) 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 5 4.40 3.80  
คะแนนเฉลีย่รวม 4.23 3.46  

ระดบัคุณภาพ ด ี พอใช้ 
 



- 10 - 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2560 : ส านกังานอธิการบดี มทร.ลา้นนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ... 
 




	รายงานผลรวจ_งปม.60_สำนักงานอธิการบดี
	รายงานผลรวจ_งปม.60_สำนักงานอธิการบดี
	สำนักงานอธิการบดี

	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสายสนับสนุน_59(OK)
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสายสนับสนุน_59
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสายสนับสนุน_59




