
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 
ระหว่างวนัที ่ 9-10  พฤศจิกายน  2560 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
ตามประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน หน่วยงานสายสนบัสนุน  ลงวนัท่ี  24 ตุลาคม 2560  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  ในระหวา่ง
วนัท่ี 9-10 พฤศจิกายน 2560 ดงัน้ี 

1. รศ.ดร.ปาริชาติ   บวัเจริญ ประธานกรรมการ  
2. คุณวราภรณ์ ฟูกุล กรรมการ 
3. ผศ.หฤทยั อาษากิจ กรรมการ   
4. นางสาวนิภาพร   ทาสีเขียว เลขานุการ 

 
วนัทีท่ าการประเมิน 
 วนัท่ี  9-10 พฤศจิกายน  2560 
 
สถานทีท่ าการประเมิน 
 หอ้งประชุม 2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 
ปณธิาน  

"เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นศูนยก์ลางแห่งการส่ือสาร การเรียนรู้ และการพฒันา" 
 
วสัิยทศัน์ 

มุ่งพฒันาและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัฯ มุ่งสู่
การเป็นมหาวทิยาลยัดิจิตอล (Digital University) ท่ีมีคุณภาพ 
 
เป้าหมาย 

1. พฒันาและใหบ้ริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนภารกิจหลกัของมหาวทิยาลยัฯ 
2. ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. บริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัฯ ใหมี้ประสิทธิภาพ 
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นโยบาย 
1. พฒันาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนและ

งานวจิยั 
2. พฒันาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหารจดัการของ

มหาวทิยาลยัฯ 
3. บริหารจดัการฐานขอ้มูลกลางของมหาวทิยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
วตัถุประสงค์ 

1. พฒันาการใหบ้ริการระบบสารสนเทศใหค้รอบคลุมทัว่ถึงและเข่าถึงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นทุกระบบงานภายในมหาวทิยาลยัฯ 

 
ประวตัิความเป็นมา  

ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ิมก่อตั้งเม่ือเดือน เมษายน 2550 โดยเป็นหน่วยงานมี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริการ ผลิต จดัหา และพฒันาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจดั
การศึกษา โดยใชส่ื้อขอ้มูลท่ีหลากหลาย กวา้งไกล และรวดเร็ว บริหารและจดัการทรัพยากรการเ รียนรู้เพื่อ
สนบัสนุนการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา หลายรูปแบบ บริหารจดัการและใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการ เคร่ืองมือ 
วสัดุ อุปกรณ์ ให้บริการคน้ควา้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีมีโครงข่ายทัว่โลก เป็นแหล่งการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ของนกัศึกษา คณาจารย ์บุคลากร และประชาชน พฒันาฐานขอ้มูลและพฒันางานดา้นวิทยบริการ บริหาร
จดัการระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทุกพื้นท่ี 
ปฏิบติังานร่วมกนั หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตั้งอยูท่ี่อาคารหอสมุด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา เลขท่ี 128 ถนนหว้ยแกว้ ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นหน่วยงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบั

การบริการ ผลิต จดัหา และพฒันาเทคโนโลยี เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษา โดยใชส่ื้อขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
กวา้งไกล และรวดเร็ว บริหารและจดัการทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
หลายรูปแบบ บริหารจดัการและให้บริการห้องปฏิบติัการ เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ ให้บริการคน้ควา้ขอ้มูล 
ข่าวสารท่ีมีโครงข่ายทัว่โลก เป็นแหล่งการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา คณาจารย ์บุคลากร และ
ประชาชน พฒันาฐานข้อมูลและพฒันางานด้านวิทยบริการ บริหารจดัการระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ี
เช่ือมโยงภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาทุกพื้นท่ี ปฏิบติังานร่วมกนั  

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย 5 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ กลุ่มงานบริการ กลุ่ม
งานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ กลุ่มงานระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มงานบริการและฝึกอบรม 
และกลุ่มงานหอ้งสมุด 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน : ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

องค์ประกอบ 
ประเมนิตนเอง คณะกรรมการประเมนิ 

คะแนน
ประเมนิเฉลีย่ 

ระดบัคุณภาพ 
คะแนน

ประเมนิเฉลีย่ 
ระดบัคุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 1 : แผนกลยทุธ์ 4.00 ดี 1.00 ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
องคป์ระกอบท่ี 2 : การบริหารจดัการ 3.84 ดี 2.13 ตอ้งปรับปรุง 
องคป์ระกอบท่ี 3 : การเงินและงบประมาณ 4.00 ดี 3.00 พอใช ้
องคป์ระกอบท่ี 4 : ระบบประกนัคุณภาพ 4.00 ดี 2.00 ตอ้งปรับปรุง 
องคป์ระกอบท่ี 5 : ตวับ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 5.00 ดีมาก 4.25 ดี 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ี 4.17 ระดบัด ี 2.81 พอใช้ 
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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  

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) ควรจดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงินเพื่อให้แผนกลยทุธ์บรรลุเป้าหมายและสะทอ้นความสามารถ
ของผูบ้ริหารในการจดัท างบประมาณเพื่อใช้ประโยชน์และท าให้แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที ่2 : การบริหารจัดการ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) ระบบติดตามการน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันาไปใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
3) ระบบการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงาน 
 

 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) ควรมีการจดัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรของส านกัวทิยบริการ ของทั้งส่วนกลางและ

เขตพื้นท่ี  หรือผู ้รับผิดชอบในแต่ละคณะ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

2) ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ การบริหารความเส่ียง ให้แก่
บุคลากรของหน่วยงานเพื่อสามารถน าไปจดัท าแผนการจดัการความรู้และแผนบริหารความ
เส่ียงได ้

3) การด าเนินงานดา้นการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร เม่ือหน่วยงานไดมี้การส ารวจความตอ้งการ
ของบุคลากรแลว้ ตอ้งน ามาวเิคราะห์ แลว้น ามาวางแผนบุคลากรวา่ใครควรจะไดรั้บการพฒันา
ดา้นใด และแผนพฒันาบุคลากรควรเป็นแผนอยา่งนอ้ย 5 ปี เพื่อให้ทุกคนไดท้ราบวา่ แต่ละคน
จะไดรั้บการพฒันาอยา่งไร 

4) ในการด าเนินงานบริหารหน่วยงาน ควรตระหนกัและให้ความส าคญัต่อการจดัท าเอกสารการ
ประชุม เช่น บนัทึกรายงานการประชุม เพื่อเป็นหลกัฐานในการติดตามและส่งผลต่อการอา้งอิง 
ตวับ่งช้ีเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ 

5) ควรจดัวางระบบการติดตามการน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรม 
6) ควรจดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจของหน่วยงานและสมรรถนะประจ า

ต าแหน่งงาน 
7) ควรจดัวางโครงสร้างของหน่วยงานและต าแหน่งงานใหมี้ความชดัเจนและประสิทธิภาพ 
8) ควรก าหนดกิจกรรมบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นรูปธรรมเพื่อใหง่้ายต่อการติดตามและประเมินผล 
9) ควรพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
10)  ควรจดัวางระบบการจดัการความรู้ท่ีใชง้านไดจ้ริง สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบที ่3 : การเงินและงบประมาณ 
 จุดทีค่วรพฒันา : 

1) แผนการใชเ้งินไม่สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธทางการเงิน  
2) ขาดข้อมูลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในการบริหารงานของ

ผูบ้ริหาร 
 
 ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 

1) ควรจดัท าแผนการใช้งบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธของหน่วยงานโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชง้บประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตวัช้ีวดั ตามแผนกล
ยทุธท่ีก าหนดไว ้

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
ตวับ่งช้ีท่ีหน่วยงาน รับผดิชอบและครอบคลุมพนัธกิจของหน่วยงาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4) ควรวิเคราะห์ผลการประเมินการประกนัคุณภาพ และขอ้เสนอแนะจากการตรวจประเมินไป
พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานอยา่งเป็นรูปธรรมและมีการประเมินผล
ท่ีสะทอ้นผลส าเร็จอยา่งชดัเจน  

 
องค์ประกอบที ่5 : ตัวบ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะในการพฒันา : 
1) หลงัจากท าการประเมินแผน/โครงการ แล้ว มีการก าหนดแนวทางในการพฒันาแต่ควรเร่ง

ด าเนินการจดัท าแผนในปีถดัไปใหเ้ร็วข้ึน 
2) การท าแผนพฒันาการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เนต ตอ้งท าให้ครอบคลุมทัว่ทั้งมหาวิทยาลยั

และตลอดทั้งปี 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี  ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย 
ก าหนดไว้ 

คะแนน 
ประเมนิตนเอง 

คะแนน 
ประเมนิกรรมการ 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที ่1 : แผนกลยุทธ์ 
1.1  กระบวนการพฒันาแผน 4 ขอ้ 4.00 1.00 6 ขอ้  

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 1 4.00 1.00  

องค์ประกอบที ่2 : การบริหารจดัการ 
2.1  ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน 4 ขอ้ 3.00 1.00 5 ขอ้ 
2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาความรู้ 

และทกัษะวชิาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
ร้อยละ 60 3.20 5.00 ร้อยละ 51.61 

2.3  การบริหารความเส่ียง 3 ขอ้ 3.00 0 3 ขอ้ 
2.4 การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัการเรียนรู้ 4 ขอ้ 5.00 0 5 ขอ้ 
2.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนเขา้ร่วม

กิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
อยา่งนอ้ย  1 คร้ัง 

ร้อยละ 60 5.00 4.66 ร้อยละ 100 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 2 3.84 2.13  
องค์ประกอบที ่3 : การเงนิและงบประมาณ 
3.1  การจดัท ารายงานทางการเงิน 4 ขอ้ 4.00 3.00 5 ขอ้ 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที ่ 3 4.00 3.00  
องค์ประกอบที ่4 : ระบบประกนัคุณภาพ 
4.1 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4 ขอ้ 4.00 2.00 4 ขอ้ 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 4 4.00 2.00  

องค์ประกอบที ่5 : ตวับ่งช้ีเฉพาะหน่วยงาน 
5.18  ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการ

เรียนการสอนและพฒันาคุณภาพการศึกษา
และท่ีคน้ควา้ดว้ยตนเองอยา่งเพียงพอ  

4 ขอ้ 5.00 4.00 5 ขอ้ 

5.19 มีการพฒันาหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ทนัสมยั 
หลากหลาย และเพียงพอตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการ 

4 ขอ้  5.00 5.00 5 ขอ้ 

5.20 ประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ 4 ขอ้ 5.00 3.00 5 ขอ้ 
5.21 ร้อยละของขอ้ร้องเรียนท่ีไดรั้บการแกไ้ข ร้อยละ 60 5.00 5.00 ร้อยละ 81.08 

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที ่ 5 5.00 4.25  
คะแนนเฉลีย่รวม 4.17 2.81  

ระดบัคุณภาพ ด ี 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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