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ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
1. ประวัติควำมเป็นมำ 

ในปี พ.ศ. 2539 ทบวงมหำวิทยำลัยได้จัดท ำประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง นโยบำยและ
แนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ โดยอยู่ภำยใต้หลักกำรส ำคัญ 3 ประกำร คือ กำรให้เสรีภำพ
ทำงวิชำกำร ควำมมีอิสระในกำรด ำเนินกำรของสถำบัน  และควำมพร้อมของสถำบันที่จะรับกำร
ตรวจสอบคุณภำพจำกภำยนอกตำมหลักกำรของควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
   หลังจำกที่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (ทบวงมหำวิทยำลัยเดิม) ในฐำนะหน่วยงำนต้นสังกัดที่ท ำหน้ำที่ก ำกับ
ดูแลสถำบันอุดมศึกษำได้เสนอระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำเพ่ือให้
สอดคล้องกับเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมเมื่อวันที่  
21 มีนำคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำซึ่งต่อมำได้จัดท ำเป็นประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง ระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำระส ำคัญของ
ประกำศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหำวิทยำลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถำบันอุดมศึกษำจัดท ำระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
รวมทั้ งให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำบันอุดมศึกษำจำกภำยในหรือโดยหน่วยงำน ต้นสังกัดที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรประเมินคุณภำพจำกภำยนอก 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ก ำหนดให้สถำนศึกษำทุกแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและให้ถือว่ำกำรประกัน
คุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประกัน
คุณภำพภำยนอก  รวมถึงให้มีส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือท ำหน้ำที่
พัฒนำเกณฑ์  วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้มีกำร
ตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมมุ่งหมำยและหลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำ
ในแต่ละระดับ และให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำทุกแห่งอย่ำงน้อยหนึ่งครั้ง 
ในทุก 5 ปี นับตั้งแต่กำรประเมินครั้งสุดท้ำยและเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
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สำธำรณชน บุคลำกรทุกฝ่ำยจ ำเป็นต้องร่วมมือ  และสนับสนุนปฏิบัติตำมระบบและกลไกกำร
ด ำเนินงำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนดขึ้น และพัฒนำระบบให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ ซึ่งจะช่วยท ำให้
มหำวิทยำลัยก้ำวไปสู่ระดับสำกล   
   ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ในครำวประชุม
ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2550 มีมติอนุมัติจัดตั้งส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหน่วยงำน
พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและเพ่ือเป็นหน่วยงำนติดตำมและประเมินผล
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ได้ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2550  ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ให้เป็น
หน่วยงำนสนับสนุนที่มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย  ท ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับเขตพ้ื นที่  
และหน่วยงำนภำยนอก  รวมทั้งประสำนงำนภำยในเพ่ือน ำระบบกำรประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัย สู่กำรปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่/คณะ/สถำบัน/ส ำนัก/กองและวิทยำลัย ด ำเนินกำรให้มี
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และติดตำมให้มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำงำนให้
มหำวิทยำลัยมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม  

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
1. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนธุรกำร  
2. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
3. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจติดตำมประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
4. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
5. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
6. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพเขตพ้ืนที่ 
7. ปฏิบัติงำนร่วมกับ/หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมำย 
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2.  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

 ปรัชญา  
  “ประสำนควำมร่วมมือ   สร้ำงมำตรฐำน   งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ” 

วิสัยทัศน์   (Vision) 
 ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เป็นกลไก
เชื่อมโยงทุกเขตพ้ืนที่ สร้ำงสรรค์และพัฒนำ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยให้
มีคุณภำพสู่ระดับสำกล 
 

พันธกิจ  (Mission) 
1. สร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำแก่ทุกเขตพ้ืนที่  ของมหำวิทยำลัย 

น ำระบบประกันคุณภำพไปใช้ เพ่ือให้เกิดกลไกในกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
2. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพของแต่ละหน่วยงำนทุกเขตพ้ืนที่ 

ให้สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สกอ.  สมศ. และ ก.พ.ร. 
3. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยมีกำรประกันคุณภำพภำยในและมีควำมพร้อม

รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
4. พัฒนำมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

ล้ำนนำ 
 

วัตถุประสงค์  (Objective) 
1. เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย มีระบบและกลไกในกำรด ำเนินกำรกำรประกัน

คุณภำพภำยในให้ได้มำตรฐำนตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
2. เพ่ือให้มีระบบติดตำม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในทั้ งระดับมหำวิทยำลัย 

ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับคณะและระดับหน่วยงำน 
3. เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนมีควำมพร้อมรับกำรตรวจสอบและประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอก 
4. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในระบบคุณภำพทั้ งด้ ำนระบบและกลไกประกันคุณภำพ 

ด้ำนกำรติดตำมและกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
5. เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนมีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำน กำรประกันคุณภำพมำใช้เพ่ือปรับปรุง

และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 2565-2570 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
วิสัยทัศน์ :  

กำรขับเคลื่อนพันธกิจด้ำนกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยสู่มำตรฐำนที่มีคุณภำพ 
(จ ำนวนหลักสูตรทุกหลักสูตรผ่ำน TQR และผลกำรด ำเนินกำรของคณะ/พื้นท่ี/วิทยำลัย /มหำวิทยำลัย มีคุณภำพระดับดีมำก) 

 
พันธกิจ : 

1. กำรจัดท ำแผน ระบบ กลไก ด้ำนกำรด ำเนินกำรของกำรควบคุมคุณภำพ สำมำรถติดตำมผลลัพธ์ได้ 
2. กระบวนกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ

มหำวิทยำลัย 

3. กระบวนกำรประเมินคุณภำพของระดับหลักสูตร คณะ/พ้ืนที่/วิทยำลัย และมหำวิทยำลัย และน ำผลด ำเนินกำรไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และได้ผลลัพธ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จของกลยุทธ ์

โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   
ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนจัดกำร
เรียนกำรสอน  

ทุกหน่วยงำน
ด ำเนินกำรไดผ้ลลัพธ์ 
ตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้อย่ำง
ชัดเจน 

จ ำนวนหน่วยงำนท่ี
บรรลเุป้ำหมำย
อย่ำงน้อยร้อยละ 
80 

1. พัฒนำบุคลำกรให้เห็น
ควำมส ำคญัของกำร
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำและน ำไป
ปฏิบัติเพื่อให้ขับเคลื่อน
กำรศึกษำเข้ำสู่
มำตรฐำนคุณภำพได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละของบุคลำกรที่น ำควำมรู้ดำ้น
กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำไป
ปฏิบัติและปฏิบตัิงำนจริงจนเกดิผล
ลัพธ์เพิ่มขึ้น 

1. กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมำเป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน (TOR) 

2. โครงกำรสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
น ำไปสู่กำรปฏิบตัิงำน ได้ (โครงการระดับ
หลักสูตร/คณะ/สถาบัน) 

3. สร้ำงควำมเข้ำใจให้บุคลำกรระดับปฏิบัติกำร
หลัก มีกำรพัฒนำตนเองและเป็นที่ปรึกษำได้ 
(โครงการระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน) 

4. จัดท ำ QA คลีนิก 
   2. พัฒนำฐำนข้อมูลและ

ระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร
เป็นไปตำมกรอบ 
พ.ร.บ.กำรศึกษำ
แห่งชำติและนโยบำย
กำรศึกษำของชำติ 

จ ำนวนฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรพัฒนำ
และสำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1. ตั้งคณะกรรมกำรผูร้ับผดิชอบพัฒนำฐำนข้อมูล
และระบบสำรสนเทศฯ และประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อพัฒนำฐำนข้อมลูและระบบ
สำรสนเทศฯ และน ำไปสู่กำรจัดท ำระบบเพื่อ
ด ำเนินกำรให้ครบถ้วนและทันสมยัตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

2. กำรทดสอบและประเมินประสทิธิภำพของ
ฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศฯ เพื่อน ำผล
กำรตรวจสอบไปพัฒนำปรับปรุง 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จของกลยุทธ ์

โครงการ/กิจกรรม 

   3. ปรับโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนภำยใน
มหำวิทยำลยั มีกำร
ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ี
ของแต่ละต ำแหน่งให้
ชัดเจน 

ระดับของประสิทธิภำพและควำม
คล่องตัวในกำรด ำเนินกำรของกำร
ปรับโครงสร้ำงใหม ่
 

1. น ำเสนอเป็นประเด็นใหส้ภำมหำวิทยำลัยจดั 
Retreat ประจ ำป ี

2. ตรวจสอบประสิทธิภำพและทบทวนควำม
คล่องตัวในกำรด ำเนินงำนของกำรปรับ
โครงสร้ำงใหม่ เพ่ือน ำผลกำรตรวจสอบไป
พัฒนำปรับปรุง 

   4. ปรับปรุงระบบกำร
บริหำรจดักำรด้ำน
งบประมำณและสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกให้
สอดคล้องและยดืหยุ่น
ตำมสภำวะแวดล้อมท่ีมี
กำรเปลีย่นแปลงอย่ำง
รวดเร็วเพื่อให้ส่งผลต่อ
คุณภำพกำรศึกษำ 

ร้อยละของงบประมำณที่ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสตูร 

1. ตั้งคณะกรรมกำรเพื่อทบทวนกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นงบประมำณและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวะ
ปัจจุบัน 

2. ตรวจสอบประสิทธิภำพและทบทวนกำรบริหำร
จัดกำรดำ้นงบประมำณและสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก เพื่อน ำผลกำรตรวจสอบไปพัฒนำ
ปรับปรุง 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จของกลยุทธ ์

โครงการ/กิจกรรม 

   5. มีกำรปรับภำระงำนใน
ด้ำนกำรจดักำรเรียน
กำรสอนในแตล่ะระดับ
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ที่ก ำหนดและสำมำรถ
น ำมำค ำนวนต้นทุนต่อ
หน่วยของแต่ละ
หลักสตูรได้ตำมสภำพ
จริง 

ร้อยละของหลักสูตรที่สำมำรถ
ค ำนวนต้นทุนต่อหน่วยได้อย่ำง
ถูกต้องและตำมสภำพจริง 

1. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อทบทวนกำรปรับ
ภำระงำนในด้ำนกำรจดักำรเรียนกำรสอน และ
น ำไปสู่กำรคิดต้นทุนต่อหน่วย 

2. ตรวจสอบประสิทธิภำพของต้นทุนต่อหน่วย
ของแต่ละหลักสูตรให้มีควำมน่ำเชือ่ถือ 

   6. ต้องมีกำรพัฒนำระบบ
และกลไกของกำร
ปฏิบัติงำนให้สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทำง
และรูปแบบเดียวกัน
เพื่อสำมำรถจัดท ำ
มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

จ ำนวนหน่วยงำนท่ีด ำเนินกำรตำม
แผนที่ก ำหนดและจดักิจกรรมให้
สอดคล้องกับแผน และติดตำม
ผลลัพธ์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ประชุมคณะกรรมกำรของหน่วยงำนแต่ละ
ระดับ เพื่อพัฒนำระบบและกลไกของกำร
ปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำน และน ำไปสู่กำร
ด ำเนินงำน 

2. ตรวจสอบประสิทธิภำพและทบทวนกำรพัฒนำ
ระบบและกลไกของกำรปฏิบตัิงำน เพื่อน ำผล
กำรตรวจสอบไปพัฒนำปรับปรุง 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จของกลยุทธ ์

โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   
กำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำย 

มีกระบวนกำรก ำกับ
ติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพที่มี
ประสิทธิภำพ โดย
ด ำเนินกำรจำก
หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องและ
ส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

ร้อยละของ
หน่วยงำนท่ีมีกำร
ก ำกับติดตำม 
ตรวจสอบ โดย
หน่วยงำนตรงหรือ
ส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
และน ำ
ข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงให้ชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

1. ใช้กระบวนกำรก ำกับ
ติดตำมตรวจสอบ เป็น
เครื่องมือในกำร
ขับเคลื่อนกำรประกัน
คุณภำพระดับหลักสูตร 
คณะและมหำวิทยำลยั
ให้บรรลตุำมเป้ำหมำย
ได ้

1. ร้อยละของหน่วยงำนท่ีมีระบบ
กำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม และน ำ
ข้อเสนอแนะไปสู่กำรปฏิบัติและมี
ผลลัพธ์ชัดเจน  

โครงกำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบกำรประกัน
คุณภำพระดับหลักสูตร คณะ มหำวิทยำลัย ให้
บรรลเุป้ำหมำยประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมก ำกับตดิตำมเพื่อ
กำรปรับปรุงโดยน ำข้อเสนอแนะไปสู่กำรปฏิบัติ
และมผีลลัพธ์ชัดเจน 
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมก ำกับตดิตำมเพื่อ
รำยงำนผู้บริหำรตำมล ำดับชั้น 

    2. จ ำนวนครั้งของกำรรำยงำนผล
กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำร
ด ำเนินกำรของหน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ เสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรหน่วยงำน 

มีกำรก ำกับตดิตำม ตรวจสอบ อยำ่งน้อยปีละ 3 
ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จของกลยุทธ ์

โครงการ/กิจกรรม 

   2.  มีกระบวนกำรในกำร
ก ำกับติดตำม 
ตรวจสอบ กำร
ด ำเนินกำรด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ โดย
ส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

1. จ ำนวนกิจกรรมทีส่ ำนักงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ มีส่วน
ร่วมในกำรปรบัปรุงและพัฒนำ  

โครงกำรทวนสอบกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
ยืนยันผลกำรด ำเนินกำรระดับดี และผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีไมเ่ป็นที่พอใจ  
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 

1. กิจกรรมทีส่ ำนักงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมสี่วนร่วมในกำรปรับปรงุและ
พัฒนำ   

2. กิจกรรมทวนสอบกระบวนกำรปฏบิัติงำน
เพื่อยืนยันผลกำรด ำเนินกำรระดับดี 
รำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ  

กิจกรรมกำรทวนสอบกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
ยืนยันผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนท่ียัง ไม่
เป็นที่พึงพอใจ รำยงำนให้ฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำ 

    2. จ ำนวนหน่วยงำนที่มีกำรทวนสอบ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อยืนยัน
ผลกำรด ำเนินกำรระดับดี รำยงำน
ให้ฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จของกลยุทธ ์

โครงการ/กิจกรรม 

    3. จ ำนวนหน่วยงำนท่ีมีกำรทวนสอบ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อยืนยัน
ผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนท่ี
ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ รำยงำนให้
ฝ่ำยบรหิำรพิจำรณำ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
คุณภำพของหลักสูตร 
คณะ และมหำวิทยำลัย ท่ี
ได้รับกำรรับรอง 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

มีหน่วยงำนท่ีรับกำร
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ตำม
เกณฑ์ที่ สกอ. 
ก ำหนด 

ร้อยละของ
หน่วยงำนท่ีได้รับ
กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ
ตำมเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก ำหนดและผลลัพธ์
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1. สร้ำงแรงจูงใจหรือยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ของ
หน่วยงำนท่ีมีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับดี 
เพื่อให้บุคลำกรเห็น
ควำมส ำคญัและ
ร่วมมือปฏิบตัิยิ่งขึ้น 

1.  จ ำนวนหน่วยงำนท่ีได้รับรองว่ำ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล
ล้ำนนำ เพื่อเชิดชูยกย่องกำรท ำดี
ของหน่วยงำน 

โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำนที่มีผลกำร
ประเมินดีเด่นและถ่ำยทอดแนวปฏิบัติที่ดีด้ำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำสู่หน่วยงำนอ่ืน 
       กิจกรรที่ 1 กิจกรรมคัดเลือกยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงำนที่มีผลกำรประเมินดีเด่น 
      กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมถ่ำยทอดแนวปฏิบัติที่ดี
ด้ำนประกันคณุภำพกำรศึกษำสู่หน่วยงำนอ่ืน 

   2. พัฒนำหลักสตูรโดยเพิ่ม
ควำมเชี่ยวชำญในสำขำ
วิชำชีพและสร้ำงจดุเน้น
ที่ชัดเจนในหลักสตูรเพื่อ
ผ่ำนกำรรับรอง TQR 
ของ สกอ.  

1. ร้อยละหลักสตูรทีส่ำมำรถขอกำร
รับรอง TQR ตำมเกณฑ์ สกอ. ได ้

1. โครงกำรพัฒนำแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรหลักสูตร เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรขอรับรอง TQR 

- กำรพัฒนำแนวปฏิบัติ 

- กำรน ำไปใช้ 

- After action review 

- กำรปรับและน ำไปใช้ 

- กำรถอดบทเรียน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จของกลยุทธ ์

โครงการ/กิจกรรม 

2.โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
ห ลั ก สู ต ร ที่ มุ่ ง เน้ น ผ ล ลั พ ธ์ ก ำ ร เรี ย น รู้ 
(Outcome base education)  

    2. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่ำนกำร
รับรอง TQR 

 

    3. ร้อยละของคณะ/พื้นที่/
มหำวิทยำลยั ท่ีมีผลกำร
ด ำเนินกำร ระดับดีมำก 
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3.  โครงสร้างองค์กร 
  

 

  า    า     คโ โ   รา  งค ้า  า

ส า  กงา  ร ก  ค   า การ  ก า

งา     าร    ร ก  ค   า 
   การ ร     

งา     าร   
   ก  กการ ร ก  ค   า 

งา ก าก  
       า การ ร ก  ค   า 

งา  ร       
   การ   ครา  ์ ้อ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำมประกำศมหำวิทยำลยั เร่ือง กำรแบง่ส่วนรำชกำรและสว่นงำนภำยใน มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พ.ศ. 2563 
วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563 
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4.   จ า     ค ากร ส า  กงา  ร ก  ค   า การ  ก า 
 
 ปัจจุบันส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีบุคลำกรรวมทั้งหมด 6 คน ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศุภชัย อัครนรำกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. น.ส.ปำณิสรำ     ธรรมเรือง หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและประเมินผล 
3. นำงอนงค์     มัลลวงค ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
4. นำยประเสริฐ  อุประทอง นักวิชำกำรศึกษำ 
5. นำงจีรพัชร์  วงค์ทำ  นักวิชำกำรศึกษำ  
6. น.ส.พัชรำภรณ์    อ้วนเฝือ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 
 าราง แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลำกรของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

สา งา /    การ  ก า/  า   ่ง จ า    ร   

1.  จ า  ก า  ร       
 ข้ำรำชกำร 1 1 
 พนักงำนมหำวิทยำลัย 5 5 
 พนักงำนตำมพันธกิจ - - 

ร   6 6 
2.  จ า  ก า     การ  ก า   
 ปริญญำตรี 5 5 
 ปริญญำโท 1 1 
 ปริญญำเอก - - 

ร   6 6 
3.  จ า  ก า   า   ่งงา    
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 1 1 
 งำนบริหำรงำนทั่วไป 1 1 
 งำนพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 1 1 
 งำนก ำกับและตดิตำมกำรประกันคุณภำพ 1 1 
 งำนประเมินและวิเครำะห์ข้อมูล 2 2 

ร   6 6 
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5.   นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

จำกนโยบำยของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ที่ต้องกำรให้ควำมส ำคัญกับระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้เสนอนโยบำย
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ดังนี้ 

1) มุ่งพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ให้มีกำร
ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผล ที่มีประสิทธิภำพ เป็นเครื่องมือในกำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรและคุณภำพผลผลิตทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง 

2) สร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพในกำรท ำงำน สนับสนุนให้หน่วยงำนในสังกัดทุกระดับ 
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัย และ
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ 

3) สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้ งเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพทั้ งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย ให้บุคลำกรและนักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

4) ให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของทุกหน่วยงำนเป็นระยะ 
ภำยใต้เป้ำหมำยตัวบ่งชี้คุณภำพที่ก ำหนด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนและของ
มหำวิทยำลัย น ำไปใช้ปรับปรุงกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำง
เต็มที ่
 
6. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
    จุดแข็ง (ภาพรวม)  
 

 บุคลำกรในส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ ในด้ำนกำรประกันคุณภำพท ำให้กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นไป
อย่ำงเป็นระบบ รวมทั้ง มีเจตคตทิี่ดีต่อกำรประกันคุณภำพ และให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรเป็น
อย่ำงดี 
 ในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เช่น กำรจัด
อบรม กำรประชุมสัมมนำ ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในทุกหน่วยงำนเป็นอย่ำงดี  ผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม/โครงกำร ต่ำงๆ บุคลำกรส่วนใหญ่ของมหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี  กำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบในกำรจัดเก็บข้อมูลของแต่ละตัวบ่งชี้ ได้รับควำมร่วมมือจำก
ทุกส่วนงำนของมหำวิทยำลัยและเขตพ้ืนที่ 
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 จุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม)  
 
 มหำวิทยำลัยมีหน่วยงำนอยู่หลำยเขตพ้ืนที่ใน 5 จังหวัดภำคเหนือท ำให้กำรจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลเป็นไปได้ช้ำ และมีเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน 
 กำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรม สัมมนำ ต่ำงๆ มีข้อจ ำกัดเรื่องงบประมำณและภำรกิจ
ประจ ำ บำงครั้งกำรจัดประชุม ฝึกอบรม ภำยในมหำวิทยำลัย ที่เชียงใหม่ ท ำให้บำงหน่วยงำนไม่
สำมำรถส่งผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่วนกลำง (จังหวัดเชียงใหม่) ได้ตำมแผน  
 
7.  การประเมินผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 

  ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำได้น ำผลกำรประเมินแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในของส ำนักงำนสนับสนุน คณะ เขตพ้ืนที่ และของมหำวิทยำลัย รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ของคณะกรรมกำรผู้ตรวจประเมิน มำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำหลำยประกำร ดังนี้ 

1. โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกำยน 2563 มหำวิทยำลัยรับกำรตรวจ
ประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ได้แก่  
รศ.ดร.อุษำพร เสวกวิ เป็นประธำนกรรมกำร ,รศ.ดร.อภิชำต แจ้งบ ำรุง, รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงำมชื่น, 
ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน , ผศ.โสภณ ฟองเพชร เป็นกรรมกำร และมี น.ส.ปำณิสรำ ธรรมเรือง 
เลขำนุกำร ผลกำรประเมิน พบว่ำ ในภำพรวมมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 3.73 เมื่อ
จ ำแนกตำมองค์ประกอบคุณภำพ พบว่ำ องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต มีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับพอใช้ คะแนน 3.18 องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก คะแนน 
4.52 องค์ประกอบที่  3 กำรบริกำรวิชำกำร มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก คะแนน 5.00 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 4.00 
และกำรบริหำรจัดกำร มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คะแนน 3.33 เมื่อพิจำรณำเชิงระบบ 
ปัจจัยน ำเข้ำ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 3.55 ด้ำนกระบวนกำร มีผลอยู่ในระดับดี คะแนน 
4.00 และด้ำนผลลัพธ์ มีผลอยู่ในระดับพอใช้ คะแนน 3.26 

2. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง กำรเปลี่ยนผ่ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
(IQA) สู่เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2563 
โดยมี รองศำสตรำจำรย์บวร ปภัสรำทร เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ เรื่อง กำรเปลี่ยน
ผ่ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน (IQA) สู่เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
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(EdPEx) และผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็น
เลิศและสำมำรถน ำไปถ่ำยทอดแก่บุคลำกรในสังกัดได้และเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนและ
บุคลำกรให้สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศโดยใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือ 

3. โครงกำรประชุมสัมมนำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยใน กำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ และกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 โดยมี รศ.เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยำกร เป็น
วิทยำกร ซ่ึงวิทยำกรได้ชี้แจงเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำตำม พ.ร.บ. กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 ให้กับ
ผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพทรำบถึงหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพของ
สถำบันอุดมศึกษำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยใน กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

4. โครงกำรประชุมแนวทำงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ผ่ำนระบบออนไลน์  เมื่อวันที่  4 มิถุนำยน 2564 วิทยำกรได้น ำเสนอระบบสำรสนเทศของ  
มทร.ตะวันออกเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่ใช้ในกำรก ำกับติดตำมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ โดยมีวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลที่เหมำะสม ของมหำวิทยำลัยและท ำให้มีฐำนข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจส ำหรับผู้บริหำร อีกท้ังเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำในระบบในอนำคตด้วย 

 
8.  แนวทางการปรับปรุงพัฒนา (ภาพรวม) 
 

1) จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน เรื่อง กำร
ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพให้ครบทั้งกำรควบคุม กำรติดตำม ประเมินผลและกำร
ปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  

2) ผลักดันให้ทุกหน่วยงำนใช้ระบบสำรสนเทศ ในกำรจัดเก็บข้อมูล กำรประมวลผล และกำร
วิเครำะห์เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
  
9.  เป้าหมายส าคัญในปีปัจจุบัน  
 

 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ สำมำรถขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงำนมีวัฒนธรรมคุณภำพในกำร
ท ำงำน น ำระบบคุณภำพมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ มีกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน 
มีกำรติดตำม ประเมินผล และน ำผลกำรประเมินคุณภำพมำปรับปรุงพัฒนำกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
(Job Specification) 

และ 
รายละเอียดของงาน  
(Job Description) 
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คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) 
ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ผู้ช ำนำญกำร/ที่ปรึกษำด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

1. จบกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำโท 
2. มีควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในระดับอุดมศึกษำและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ระดับอุดมศึกษำเป็นอย่ำงดี 

3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี 

4. มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี 

5. มีประสบกำรณ์ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
ในระดับอุดมศึกษำ 

 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 1. จบกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำโท 

2. มีควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับอุดมศึกษำเป็นอย่ำงดี 

3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

4. มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

5. มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรรำยงำนผ่ำนระบบ Online 
 

หัวหน้างาน 
- งำนบริหำรทั่วไป 
- งำน พั ฒ น ำ ระ บ บ ป ระ กั น คุ ณ ภ ำพ

กำรศึกษำ 
- งำนติ ด ตำมประ เมิ น ผลกำรป ระกั น

คุณภำพกำรศึกษำ  

1. จบกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี ในสำขำ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร/สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์/
สำรสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 

2. มีควำมรู้ด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำเป็นอย่ำงดี 

3. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

4. มีควำมรู้และทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์เป็น
อย่ำงดี 
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ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ในงาน 

- งำนบริหำรทั่วไป 
- งำน พั ฒ น ำ ระ บ บ ป ระ กั น คุ ณ ภ ำพ

กำรศึกษำ 
- งำนติ ด ตำมประ เมิ น ผลกำรป ระกั น

คุณภำพกำรศึกษำ  

1. จบกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี ในสำขำ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร/สังคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์/
สำรสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 

2. มีควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ 

3. มีควำมรู้และทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรม Microsoft Office 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
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รายละเอียดของงาน (Job Description) 
 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

งานบริหารงานทั่วไป (นางสาวพัชราภรณ์  อ้วนเฝือ) 
งานเลขานุการ 

1. กำรประชุมบุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
2. งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร 

2.1 รับนัด/จัดตำรำง และบันทึกกำรนัดหมำย   
2.2 ประสำนงำนและต้อนรับผู้มำติดต่อ 

3. งำนเลขำนุกำรที่ประชุมประจ ำส ำนักงำน (จัดเตรียมวำระกำรประชุม / บันทึกรำยงำน
กำรประชุม / จัดท ำสรุปรำยงำนกำรประชุม) 

 
งานสารบรรณ 

1. จัดท ำเอกสำร ได้แก่ หนังสือภำยใน-ภำยนอก  ค ำสั่ง หนังสือเวียน  
2. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสำร  
3. แจ้งเวียนเอกสำร 
4. ด ำเนินกำรจัดเก็บและค้นหำเอกสำร  
5. ด ำเนินกำรท ำลำยเอกสำร  
6. ปฏิบัติงำนเอกสำรผ่ำนระบบ e-office 

 
งานบุคลากรและสวัสดิการ 

1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรและกำรทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกร ส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

2. ด ำเนินกำรเรื่องกำรเดินทำงไปรำชกำรของบุคลำกรในส ำนักงำน 
3. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร ประชุม/อบรม/สัมมนำ ของบุคลำกรในส ำนักงำน 
4. จัดท ำสรุปรำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ประจ ำเดือน 
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งานการเงิน/บัญชี และพัสด-ุครุภัณฑ์ 
1. จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ส ำนักงำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 
1.1  วิเครำะห์กำรบริหำรงำนงบประมำณ ประจ ำปี 
1.2  ก ำหนดแนวทำงกำรจัดหำงบประมำณและเงินรำยได้อ่ืน 
1.3  ก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดหำและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ

และเงินรำยได ้
1.4  จัดท ำสรุปและวิเครำะห์รำยงำนทำงกำรเงิน ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

2. ส ำรวจควำมต้องกำรใช้วัสดุและจัดซื้อวัสดุ 
3. ส ำรวจรำคำ 
4. ควบคุม/ดูแล พัสดุ-ครุภัณฑ์ ภำยในส ำนักงำน 
5. กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน/พัสดุ/ครุภัณฑ์ 
6. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน พัสดุ/ครุภัณฑ์ 
7. ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและงบประมำณ ผ่ำนระบบ ERP 

 
งานก ากับและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  งำนก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนิงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน องค์ประกอบที่ 2 
กำรวิจัย 

 
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก มหำวิทยำลัย 
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ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา     
 

งานสารสนเทศและเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา (นายประเสริฐ  อุประทอง) 
งานจัดท าแผนสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์ 

1. จัดท ำแผนสำรสนเทศและทบทวนแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำนักงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

2. จัดท ำแผนงำนประชำสัมพันธ์และทบทวนแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

 

งานดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
1. ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
2. ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน 

 

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

งานบริการข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 
1. บริกำรข้อมูลกำรประกันคุณภำพภำยใน 
2. บริกำรข้อมูลกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
3. บริกำรให้ข้อมูลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองฯ 

 

งานการจัดการความรู้ 
1. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้และทบทวนแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 
2. ก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
3. ประสำนงำนโครงกำรประชุมสัมมนำกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
4. รวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ / แนวปฏิบัติที่ดีซึ่งได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
5. ประสำนงำนกับเครื่องข่ำย หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
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งานจัดท าฐานข้อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ตรวจสอบรำยชื่อบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยกับฐำนข้อมูลผู้ประเมินคุณภำพฯ ของ 

สกอ. 
2. รวบรวมและจัดท ำฐำนข้อมูลผู้ประเมินคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัย 
3. ปรับปรุงฐำนข้อมูลผู้ประเมินฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

 
งานประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 

1. ประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร/ระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

2. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร/ระบบสำรสนเทศของ
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

งานก ากับและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  งำนก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนิงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน องค์ประกอบที่ 4 
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก มหำวิทยำลัย 
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ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
 

งานแผนยุทธศาสตร์ (นางจีรพัชร์  วงค์ทา) 
งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ศึกษำนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเพื่อน ำมำจัดท ำนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

2. จัดท ำนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3. ทบทวนนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

งานจัดท าแผนด าเนินงาน แผนปฏิบัติงาน แผนโครงการ และแผนงบประมาณประจ าปี 
1. จัดท ำแผนด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
2. ทบทวนแผนด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
3. จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
4. ทบทวนแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
5. จัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6. ทบทวนแผนงบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
7. จัดท ำแผนโครงกำรประจ ำปีของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
8. ทบทวนแผนโครงกำรประจ ำปีของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
1. จัดท ำแผนควบคุมภำยในของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. ทบทวนแผนกำรควบคุมภำยในส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
4. ทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 

งานคู่มือปฏิบัติงาน 
 รวบรวมข้อมูลส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เช่น ประวัติควำมเป็นมำ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ภำระงำนของบุคลำกร เป็นต้น เพ่ือน ำมำจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนประจ ำปีของส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
 
งานก ากับและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  งำนก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนิงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน องค์ประกอบที่ 3 
กำรบริกำรวิชำกำร 
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งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน - ภำยนอก  
2. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้แก่บุคลำกรและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของมหำวิทยำลัย 
3. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

- สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
- จัดท ำเล่มรำยงำนสรุปผล 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรรำยไตรมำส 
- สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 

4. กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
5. จัดท ำตำรำงค ำนวณกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในทุกระดับ 
6. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงำนวิจัย/งำนวิชำกำร/จ ำนวนบุคลำกร (กรณีตรวจประเมิน

คุณภำพภำยในที่คณะและพ้ืนที่) 
7. งำนแบบประเมินผลโครงกำรของมหำวิทยำลัย  
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ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวปาณิสรา ธรรมเรือง) 
งานจัดท าและปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

1. ปรับปรุงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ให้ครอบคลุมตัวบ่งชี้
ของ สกอ. และ   สมศ. 

2. เสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรประกันคุณภำพและคณะกรรมบริหำร
มหำวิทยำลัย 

3. จัดท ำ (ร่ำง) คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน  เสนอต่อ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

4. จัดประชุมท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้คุณภำพ กับหน่วยงำนสนับสนุน 
5. แจ้งหน่วยงำนที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (คณะ/วิทยำลัย/สถำบัน) ให้ทบทวน

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  เพ่ือใช้ในกำรประเมินตนเองและรวบรวมข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

6. แจ้งหน่วยงำนสนับสนุน ทุกหน่วยงำนในสังกัด มทร. ล้ำนนำ ให้ทบทวนองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ เพ่ือใช้ในกำรประเมินตนเองและรวบรวมข้อมูลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

7. จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน 
8. จัดประชุมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ตัวบ่งชี้คุณภำพแก่

บุคลำกรและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของมหำวิทยำลัย 
9. จัดส่งคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยในให้แก่ทุกหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (เขตพ้ืนที่/คณะ/วิทยำลัย/กอง/สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์) 
10. อธิบำยรำยละเอียดและสร้ำงควำมเข้ำใจของกำรประกันคุณภำพภำยใน ตำมมำตรฐำน 

สกอ. และ สมศ. แก่บุคลำกรทุกหน่วยงำน 
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งานวางแผนและติดตามการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย 

1. จัดประชุมสัมมนำแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ทุกหน่วยงำนใน
สังกัด มทร. ล้ำนนำ 

2. จัดท ำแผนกำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง ระดับเขตพ้ืนที่ คณะ  หน่วยงำน และ
ระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในทุกปี
กำรศึกษำ 

3. จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมิน สกอ. 

4. จัดท ำแบบฟอร์มเก็บข้อมูลส ำหรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (สกอ.) 
5. จัดท ำรูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ส ำหรับหน่วยงำนจัดกำรเรียน

กำรสอน 
6. จัดท ำรูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน 
7. จัดท ำรูปแบบกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรองรับกำรตรวจประเมิน

คุณภำพภำยนอก (สมศ.)  
8. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ในระดับ

มหำวิทยำลัย จำกหน่วยงำนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
9. ประสำนงำนเรื่องกำรประกันคุณภำพกับเขตพ้ืนที่และหน่วยงำนกลำงทุกหน่วย 
10. ก ำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำมผลและประสำนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำง

มหำวิทยำลัยกับคณะและสำขำวิชำ ให้ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติ 
 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับมหาวิทยาลัย (สกอ.) 

1. จัดท ำและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัยได้แก่ประวัติควำมเป็นมำ  ปรัชญำ 
ปณิธำน วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ ภำรกิจ โครงสร้ำงองค์กร รำยนำมผู้บริหำร 
อัตรำก ำลัง งบประมำณ และผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพของปีที่ผ่ำนมำ ฯลฯ 

2. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบของมหำวิทยำลัยและตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
สกอ.  และ สมศ. 

3. จัดท ำสรุปผลกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ตนเองตำมองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้ สกอ. สมศ. 
และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 

4. ด ำเนินกำรจัดพิมพ์รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของมหำวิทยำลัยเสนอต่อ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยพิจำรณำ ปรับแก้ไข/เพ่ิมเติม 
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5. น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ 
6. จัดพิมพ์รูปเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของมหำวิทยำลัยเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ 
7. จัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ให้อธิกำร รองอธิกำร คณะกรรมกำรด ำเนินงำน

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในและผู้เกี่ยวข้อง 
รับทรำบ 

8. รวบรวมเอกสำร หลักฐำนตำมตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภำพ ประกอบรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SAR) ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน (สกอ.) ระดับมหำวิทยำลัย 

9. รวบรวมรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) จำกทุกหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (เขตพ้ืนที่/คณะ/ส ำนัก/กอง/ศูนย์/สถำบัน/วิทยำลัย) จัดส่ง
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 

 
งานจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

1. จัดประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ร่วมกันพิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอก (สกอ. และ สมศ.) 

2. ประชุมบุคคลำกรในหน่วยงำน  ร่วมกันพิจำรณำผลกำรตรวจประเมินคุณภำพของ
ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

3. น ำข้อเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนำจำกที่คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 
และ คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยนอกเสนอแนะมำพิจำรณำหำแนวทำงใน
กำรปรับปรุง 

4. ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุง ให้ชัดเจน (สกอ. และ สมศ.) 
5. น ำเสนอแผนปรับปรุงในระดับมหำวิทยำลัย ต่อกองนโยบำยและแผน  
6. น ำเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนำ ของส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ต่อ

ผู้อ ำนวยกำร 
 
งานรายงานผลการประกันคุณภาพผ่านระบบสารสานเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
CHE QA Online   
การกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online 

1. จัดประชุมแนวทำงกำรกรอกข้อมูลรำยงำนเข้ำสู่ระบบ CHE QA Online 
2. รวบรวมเอกสำรหลักฐำนและจัดท ำเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เป็นอิเล็คทรอนิกส์ เพ่ือ

ประกอบกำรรำยงำนเข้ำสู่ระบบ CHE QA Online 
3. จัดท ำและปรับปรุงฐำนข้อมูลผู้ใช้งำนในระบบCHE QA Online 
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4. จัดท ำรูปแบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของ มทร.ล้ำนนำ ผ่ำนระบบ CHE QA 
Online 

5. ติดต่อประสำนงำน ทุกหน่วยงำน กรอกข้อมูลเข้ำสู่ระบบ CHE QA Online 
6. กรอกข้อมูลพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัย ได้แก่ ประวัติควำมเป็นมำ ปรัชญำ วิสัยทัสน์ พันธ

กิจ ยุทธศำสตร์ โครงกำรองค์กร คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรบริหำร 
โครงสร้ำงองค์กร งบประมำณ นักศึกษำ หลักสูตร ผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ของปีที่ผ่ำนมำ ฯลฯ เข้ำสู่ระบบ CHE QA Online 

7. กรอกข้อมูลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ซึ่งส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็น
ผู้รับผิดชอบ เข้ำสู่ระบบ CHE QA Online 

8. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรกรอกข้อมูลรำยงำนและผลกำรประเมินเข้ำสู่ระบบ  CHE 
QA Online 

9. ติดต่อคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ แจ้ง USER และ Password ในกำรเข้ำดู
ข้อมูลในระบบ CHE QA Online 

10. ติดต่อประธำนคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน เพ่ือยืนยันข้อมูลและกรอก
รหัสส่วนตัวซึ่งได้รับจำก สกอ. เข้ำสู่ระบบ CHE QA Online 

11. จัดส่งรำยงำนและผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยผ่ำน
ระบบ CHE QA Online 

12. จัดพิมพ์รำยงำนจำกระบบ CHE QA Online 
13. จัดท ำสรุปผลกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 

CHE QA Online 
14. จัดส่งแบบส ำรวจควำมพึงพอใจด้ำนกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ สกอ. 
 

งานก ากับและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  งำนก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนิงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน องค์ประกอบที่ 1 
กำรผลิตบัณฑิต 
 

งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกที่เก่ียวข้อง (สกอ. สมศ.และ ก.พ.ร.)  
2. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน (เขตพ้ืนที่/คณะ/วิทยำลัย/กอง/สถำบัน/ส ำนัก/

ศูนย์) 
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ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 

งานติดตาม ประเมินผล และฝึกอบรม  (นางอนงค์ มัลลวงค์) 
งานตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

1. ปรับปรุงแบบฟอร์มกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี 
2. ปรับปรุงแบบฟอร์มรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี 
3. ปรับปรุงแบบฟอร์มรำยงำนแผนปรับปรุงพัฒนำ 
4. วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี 
5. ท ำหนังสือแจ้งก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในให้ทุกหน่วยงำนรับทรำบ 
6. ติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจประเมิน/จัดทีมตรวจประเมินของแต่ละหน่วยงำน 
7. เสนอชื่อ/แต่งตั้ง คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหน่วยงำน/ระดับ

มหำวิทยำลัย 
8. จัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ในกำรตรวจประเมิน 
9. จัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ในกำรเบิกจ่ำยให้คณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
10. จัดส่งเอกสำรให้คณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
11. ติดต่อประสำนงำนเรื่องรถรับ-ส่ง คณะกรรมกำร 
12. ติดต่อประสำนงำนเรื่องที่พักให้กับคณะกรรมกำรและทีมตรวจประเมิน 
13. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมิน 
14. ติดตำมและดูแลควำมเรียบร้อยให้กับทีมตรวจประเมิน 
15. จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจประเมินระดับหน่วยงำน 
16. จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจประเมินระดับมหำวิทยำลัย 
17. สรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย

และสภำ.มหำวิทยำลัย 
18. จัดท ำหนังสือขอบคุณให้กับคณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
19. จัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจประเมินให้หน่วยงำน 
20. ติดตำมกำรจัดท ำแผนปรับปรุงพัฒนำระดับหน่วยงำน/ระดับมหำวิทยำลัย 
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งานตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  
1. ติดตำมแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. 
2. ติดต่อประสำนงำนกับทีมตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก 
3. ท ำหนังสือแจ้งก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยนอกให้ทุกหน่วยงำนรับทรำบ 
4. จัดส่งเอกสำรให้คณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
5. ติดต่อประสำนงำนเรื่องรถรับ-ส่ง คณะกรรมกำร 
6. ติดต่อประสำนงำนเรื่องที่พักให้กับคณะกรรมกำรและทีมตรวจประเมิน 
7. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมิน 
8. ติดตำมและดูแลควำมเรียบร้อยให้กับทีมตรวจประเมิน 
9. ติดต่อประสำนงำนเรื่องรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก กับ สมศ. 
10. สรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยนอกเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร

มหำวิทยำลัยและสภำมหำวิทยำลัย 
11. จัดท ำแบบฟอร์มรำยงำนแผนปรับปรุงพัฒนำ 
12. จัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยนอกให้หน่วยงำน 
13. ติดตำมกำรจัดท ำแผนปรับปรุงพัฒนำระดับหน่วยงำน/ระดับมหำวิทยำลัย 
 

งานจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. วิเครำะห์/วำงแผนกำรจัดประชุมสัมมนำและฝึกอบรมตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปีของหน่วยงำน 
2. เขียนโครงกำร/ขออนุมัติโครงกำร 
3. ติดต่อวิทยำกร / สถำนที่ / รถรับส่ง / อำหำรและเครื่องดื่ม 
4. ท ำบันทึกแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร 
5. ขออนุมัติยืมเงินทดลองจ่ำย 
6. จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมสัมมนำและฝึกอบรม เอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรเบิกจ่ำย 
7. ดูแลควำมเรียบร้อยระหว่ำงกำรประชุมสัมมนำและฝึกอบรม 
8. จัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยส่งกองคลัง 

 

งานก ากับและติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  งำนก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนิงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน องค์ประกอบที่ 5 
กำรบริหำรจัดกำร 
 

งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน - ภำยนอก 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(WORK FLOW) 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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มทร.ล้านนา 
 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation 

Procedure) 
 

การรับหนังสือ 

 

รหัสเอกสาร 
 
 
 

QA-001 

 

ออกวันที่ 
 
 
 

1 ตุลาคม 2558 

 

เขียนโดย       งานบริหารงานทั่วไป 
 

ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

อนุมัติโดย      ผู้อ านวยการ 
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มทร.ล้านนา 
 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) 

 
 

งานส่งหนังสือราชการ  
ภายใน ภายนอก 

 

รหัสเอกสาร 
 

 
QA-002 

 

ออกวันที่ 
 
 

1 ตุลาคม 2558 

 

เขียนโดย       งานบริหารงานทั่วไป 
 

ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

อนุมัติโดย      ผู้อ านวยการ  

                     ( Flowchart )        /              
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มทร.ล้านนา 
 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) 

 
 

งานส่งหนังสือราชการ  
ภายใน ภายนอก 

 

รหัสเอกสาร 
 

 
QA-002 

 

ออกวันที่ 
 
 

1 ตุลาคม 2558 

 

เขียนโดย       งานบริหารงานทั่วไป 
 

ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

อนุมัติโดย      ผู้อ านวยการ  

 

                     ( Flowchart )        /              
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มทร.ล้านนา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) 

 
 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

รหัสเอกสาร 
 
 
 
 

QA-004 

ออกวันที่ 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2558 

เขียนโดย      งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

อนุมัติโดย      ผู้อ านวยการ 
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มทร.ล้านนา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation 

Procedure) 

รหัสเอกสาร ออกวันที่ เขียนโดย      งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
อนุมัติโดย      ผู้อ านวยการ 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา QA-004 1 ตุลาคม 2558 
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มทร.ล้านนา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) 
 
 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

รหัสเอกสาร 
 
 
 
 

QA-004 

ออกวันที่ 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2558 

เขียนโดย      งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
อนุมัติโดย      ผู้อ านวยการ 

 

                     ( Flowchart )        /                                 
        
          

                
                      

            

-                                        
             
-                                      
                
-                                   

         
             (SAR)

      
5    

-                                      
                              
                       

       
          

      
10    

          
      

              

         
            

        

         
            

        

-                               

                       

-                                    
                .
-                                  
               

         
             (SAR)

      
1    

         
             (SAR)

     
1    

-
     
7    

         
            

        

-                                         
-                                  
         

         
             (SAR)

     
7    

B

       SAR           .      
                    

       

                     

       

                      
                  

                     
                          

C

       

       

          

       

 



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 39 

 

 
 
 
 
มทร.ล้านนา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) 

 

 
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษา 

รหัสเอกสาร 
 
 
 
 

QA-004 

ออกวันที่ 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2558 

เขียนโดย      งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
อนุมัติโดย      ผู้อ านวยการ 
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มทร.ล้านนา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) 

 
 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

รหัสเอกสาร 
 
 
 

 
QA-004 

ออกวันที่ 
 
 
 

 
1 ตุลาคม 2558 

เขียนโดย      งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
อนุมัติโดย      ผู้อ านวยการ 
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มทร.ล้านนา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(Standard Operation Procedure) 

 
 
 
งานยุทธศาสตร์และแผน 

รหัสเอกสาร 
 
 
 
 

QA-005 

ออกวันที่ 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2560 

เขียนโดย      งานยุทธศาสตร์และ
ฝึกอบรม 

 

ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

อนุมัติโดย      ผู้อ านวยการส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
  

เร่ิมต้น
 

 

   

ส ำนักงำน 
ประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 

 

เตรียมกำร
 

1. เตรียมแผนยุทธศำสตร์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ มทร.ล้ำนนำ 

2. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ฯ  

3. สร้ำงควำมเข้ำใจถึงกรอบแนวคิด 
กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์งำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ กบั มทร.
ล้ำนนำ  

1. แผนยุทธศำสตร์
ระดับมหำวิทยำลยั 

2. แผนยุทธศำสตร์
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ภำยใน 
1 สัปดำห ์

พื้นที่  
คณะ 

หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 

ศึกษำ/วิเครำะห์ข้อมูล
 

1. น ำแผนยุทธศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ 5 ปี 
มำวิเครำะห์ขอ้มูล 

2. ประเมินสถำนกำรณ์ต่ำงๆใน
ภำพรวมโดยกำรศึกษำข้อมูลที่มีอยู่   

3. มอบหมำยให้คณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ฯ พื้นที ่คณะ และ
หน่วยงำน น ำไปศึกษำวิเครำะห์
ข้อมูลร่วมกันเพื่อยกร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์ฯ 

1. แผนยุทธศำสตร์
ระดับมหำวิทยำลยั 

2. แผนยุทธศำสตร์
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ภำยใน 
1 สัปดำห ์

ส ำนักงำน 
ประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 

 

จัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์
 

1. รวบรวมข้อมูลจำกคณะ/กอง/
หน่วยงำน 

2. จัดท ำเอกสำร (รำ่ง) แผนยุทธศำสตร์ 
5 ปี 

1. รำยงำนจำกคณะ/
กอง/หน่วยงำน 

ภำยใน  
1 สัปดำห ์

คณะกรรมกำร
บริหำร

มหำวิทยำลัย 

 

พิจำรณำ

 

1. ผอ.น ำเสนอร่ำงแผนทธศำสตร์ต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
โดยเข้ำวำระเพื่อพิจำรณำ 

2. น ำมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย มำปรับปรุงแก้ไข (ถำ้
มี)  

1. ร่ำงแผนทธศำสตร์ ภำยใน 1 วัน 

 
 

 

A 
   

ไม่อนุมัติ 

อนุมัต ิ
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
  

A 
 

    

ส ำนักงำน 
ประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
 

 

จัดท ำรูปเล่ม บับสมบูรณ์
 

1. จัดท ำรูปเล่มแผนยุทธศำสตร์ฯ 
2. ท ำบันทึกข้อควำมน ำส่งแผน

ยุทธศำสตร์ ลงนำมโดยอธกิำรบด ี
มทร.ล้ำนนำ และน ำส่งแต่ละ
หน่วยงำนที่เกีย่วข้อง 

- ภำยใน  
1 สัปดำห ์

ส ำนักงำน 
ประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 

 

ถ่ำยทอดแผน
 

1. ถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ฯ ให้พื้นที่/
คณะ/หน่วยงำน เพือ่ให้ทรำบถึง 
ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำร 

2. รวบรวมเอกสำรที่เกีย่วกับกำรท ำ
แผนยุทธศำสตร์ทั้งหมดทุกขั้นตอน
เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินและ
ทบทวนต่อไป 

1. แผนยุทธศำสตร์ ภำยใน  
1 สัปดำห ์

  
 

จบ
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มทร.ล้านนา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(Standard Operation Procedure) 

 
 
 
งานจัดท างบประมาณประจ าป ี

รหัสเอกสาร 
 
 
 
 

QA-005 

ออกวันที่ 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2560 

เขียนโดย      งานยุทธศาสตร์และ
ฝึกอบรม 

ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 

อนุมัติโดย      ผู้อ านวยการส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร เอกสำรที่เกีย่วข้อง ระยะเวลำ 
  

เร่ิม
 

 

   

  

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนปีท่ีผ่ำนมำ
 

 

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนปีที่
ผ่ำนและมำวิเครำะห์ ในภำพรวม
โดยศึกษำจำกข้อมูลต่ำงๆ  

 ภำยใน 3
วัน 

  

    
ร่ำง แผนโครงกำร/งบประมำณ

 
 

รวบรวมข้อมูลที่ได้จำกผลกำร
วิเครำะห์มำจัดท ำร่ำงแผน
โครงกำร/แผนงบประมำณ
ประจ ำป ี

 ภำยใน 3
วัน 

  

ท่ีประชุม 
พิจำรณำ

 
 

น ำร่ำงแผนโครงกำร/แผน
งบประมำณประจ ำปีเสนอที่
ประชุมบุคลำกรภำยในส ำนกังำน
เพื่อพิจำรณำ 

ร่ำงแผนโครงกำร/แผน
งบประมำณประจ ำป ี

2 ชั่วโมง 

  

สรุปโครงกำร/งบประมำณ /
เขียนโครงกำร ง 8  

 

1. สรุปโครงกำร/แผน
งบประมำณประจ ำป ี 

2. เขียนโครงกำร ง 8 

ง.8 1 วัน 

  

เสนอ ผอ. ส่งนำม

 
 

ตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำร/
แผนงบประมำณประจ ำปี เสนอ
ผู้อ ำนวยกำรพจิำรณำลงนำม 

1. หนังสือส่งออก 
2. สรุปโครงกำร/
งบประมำณประจ ำป ี
 

1 วัน 

 
 

 

น ำเสนอ
ส ำนักงำนอธิกำรบดี

 
 

ส่งรำยละเอียดโครงกำร/แผน
งบประมำณประจ ำปีเสนอยัง
ส ำนักงำนอธกิำรบด ี

1. หนังสือส่งออก 
2. สรุปโครงกำร/
งบประมำณประจ ำป ี
 

ภำยใน 5 
วัน 

  

กรอกรำยละเอียดในระบบ PBM
 

 

กรอกโครงกำร/งบประมำณ
ประจ ำป ีในระบบ PBM 

 1 วัน 

  

จบ
 

   

 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
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มทร.ล้านนา 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) 

รหัสเอกสาร 
 
 
 

 
QA-007 

ออกวันที่ 
 
 
 

 
1 ตุลาคม 2554 

เขียนโดย       งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ ์
 
ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

อนุมัติโดย     ผู้อ านวยการ 

 
 

 

งานออกแบบและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด ์

 
 

                     ( Flowchart )        /              
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มทร.ล้านนา 

 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation 

Procedure) 
 
 

งานการให้บริการด้านเอกสาร/ข้อมูล 

 

รหัสเอกสาร 
 
 
 
 

QA-008 

 

ออกวันที่ 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2558 

 

เขียนโดย       คณะกรรมการให้บริการ 
 

ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
อนุมัติโดย   ผู้อ านวยการ  

 

                           ( Flowchart )        /                                 
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มทร.ล้านนา 

 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation 

Procedure) 
 
 

งานการให้ค าปรึกษา 

 

รหัสเอกสาร 
 
 
 
 

QA-009 

 

ออกวันที่ 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2558 

 

เขียนโดย       คณะกรรมการให้บริการ 
 

ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
อนุมัติโดย ผู้อ านวยการ 
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มทร.ล้านนา 

 

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation 

Procedure) 
 
 

งานให้บริการนอกสถานที่ 

 

รหัสเอกสาร 
 
 

 
QA-010 

 

ออกวันที่ 
 
 

 
 

1 ตุลาคม 2558 

 

เขียนโดย       คณะกรรมการให้บริการ 
 

ควบคุมโดย    ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
อนุมัติโดย ผู้อ านวยการ 

 

 
                           ( Flowchart )        /                                 
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แผนการปฏิบัติงานประจ า 
และงานตามแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 



ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

รวมท้ังส้ิน 1,875,000         ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 1,875,000  -               

แนวทางท่ี 4 งานประกันคุณภาพการศึกษา 46,000  -       -      -      -        -      -       -       465,000  -      835,000     279,000  1,369,100  490,900     15,000      1,875,000      

   หน่วยงาน

1. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

80,000             80,000      

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ EdPEx 

(Education Criteria for Performance) 

ส าหรับผู้บริหาร

30,000               30,000  30,000       14,000       16,000       -            

2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ EdPEx 
(Education Criteria for Performance) 

ส าหรับผู้ปฏิบัติ

30,000               30,000  30,000       30,000       -            

3. ประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งช้ี

ระดับสถาบันและตัวบ่งช้ีสายสนับสนุน มทร.

ล้านนา ประจ าปีการศึกษา 2564

20,000               20,000  20,000       8,000         12,000       

2. โครงการพัฒนาระบบ และ ติดตามผลการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา

170,000            170,000     

1. ประชุมทบทวนแผนงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565

-            ไม่ใช้งบ

2. ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา มทร.ล้านนา ทุกระดับ

- ไม่ใช้งบ

3. ประชุมจัดท ารายงานและวิพากษ์รายงาน

ประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย

20,000               20,000       - -            17,000       3,000         

4. ประชุมช้ีแจงการประกันคุณภาพภายใน

หน่วยงานสนับสนุน

- ไม่ใช้งบ

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

150,000             150,000  150,000     -            150,000     -            

3. โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1,625,000         1,625,000  

1 การตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีการศึกษา 

2563

46,000               46,000  46,000       46,000       -            -             ด าเนินการแล้ว

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วย : บาท

แนวทางการด าเนินงาน / โครงการ-กิจกรรม
 วงเงินงบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม หมายเหตุ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วย : บาท

แนวทางการด าเนินงาน / โครงการ-กิจกรรม
 วงเงินงบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม หมายเหตุ

2. การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจ าปี

การศึกษา 2564

1,579,000           1,579,000   1,271,100   295,900     12,000       1,579,000      

2.1 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ระดับ

สถาบัน) ประจ าปีการศึกษา 2564

90,000               90,000    90,000       46,000       44,000       -            

2.2 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ

หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2564 
(21 หน่วยงาน)

189,000             189,000   189,000     189,000     

2.3 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทร.

ล้านนา น่าน (ระดับหลักสูตร/คณะ/พ้ืนท่ี)

67,000               67,000    67,000       

2.4 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทร.

ล้านนา เชียงราย (ระดับหลักสูตร/คณะ/พ้ืนท่ี)

79,000               79,000    79,000       

2.5 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทร.

ล้านนา ล าปาง (ระดับหลักสูตร/คณะ/พ้ืนท่ี)

85,000               85,000    85,000       

2.6 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทร.

ล้านนา ตาก (ระดับหลักสูตร/คณะ/พ้ืนท่ี)

101,000             101,000   101,000     

2.7 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มทร.

ล้านนา พิษณุโลก (ระดับหลักสูตร/คณะ/พ้ืนท่ี)

133,000             133,000   133,000     

2.8 การตรวจประเมิคุณภาพภายใน คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

242,000             242,000     242,000     

 - ระดับหลักสูตร (พ้ืนท่ี) -            

 - ระดับคณะพ้ืนท่ี (เชียงใหม่) -            

 - ระดับหลักสูตรกลาง -            

 - ระดับคณะกลาง -            

2.9 การตรวจประเมิคุณภาพภายใน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

269,000             269,000     269,000     

 - ระดับคณะพ้ืนท่ี (เชียงใหม่) -            

 - ระดับหลักสูตรกลาง -            

 - ระดับคณะกลาง -            

2.10 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

93,000               93,000       93,000       

 - ระดับหลักสูตรกลาง -            

 - ระดับคณะกลาง -            
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วย : บาท

แนวทางการด าเนินงาน / โครงการ-กิจกรรม
 วงเงินงบประมาณ

ท่ีด าเนินการ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม หมายเหตุ

2.11 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะ

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

176,000             176,000     176,000     

 - ระดับหลักสูตรกลาง -            

 - ระดับคณะกลาง -            

2.12 การตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัย

เทคโนโลยีและสหวิทยาการ

55,000               55,000       55,000       

 - ระดับหลักสูตรกลาง -            

 - ระดับคณะกลาง -            

รวมพ้ืนท่ี/คณะ/หลักสูตร 1,036,100   251,900     12,000       

หมายเหตุ ให้เรียงล าดับความส าคัญโครงการมาด้วย
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แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพัชราภรณ์  อ้วนเฝือ 
 

 กิจกรรม แผน/
ผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

งานเลขานกุาร                                   

1. กำรประชุมบคุลำกรส ำนักงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ (ทุกเดอืน) 

 แผน                                  

     ผล                                  

2. กำรจัดท ำวำระเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลยั 

 แผน                                  

     ผล                                  

3. จัดท ำวำระเสนอที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลยัรำยไตรมำส 

 แผน                                  

     ผล                                  

                   

                   



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 53 

 

 กิจกรรม แผน/
ผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

งานสารบรรณ                                   

1. งำนจัดเอกสำร ได้แก่ หนังสือเข้ำ-
ออก ค ำสั่ง  ลงทะเบียนรับ-ส่ง แจง้
เวียน จัดเก็บ กำรท ำลำยเอกสำร 
และอื่นๆ  (ทุกวัน) 

 แผน                                  

     ผล                                  

 งานบุคลากรและสวสัดิการ                                   

1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรและกำร
ทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกร 
ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 แผน                                  

     ผล                                  

2. ด ำเนินกำรเรื่องกำรเดินทำงไป
รำชกำรของบุคลำกรในส ำนักงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ/ท ำสรุป
รำยงำนกำรเดินทำงไปรำชกำร 

 แผน                                  

     ผล                                  



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 54 

 

 กิจกรรม แผน/
ผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

3. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร ประชุม/
อบรม/สัมมนำ ของบุคลำกรใน
ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 แผน                                  

     ผล                                  

4. จัดท ำสรุปรำยงำนกำรปฏิบตัิรำชกำร
ประจ ำเดือนของบุคลำกำรส ำนักงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 แผน                                  

     ผล                                  

งานการเงิน-พัสด-ุครุภัณฑ์                                   

1. จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและ
กำรทบทวนแผนกลยุทธทำงกำรเงิน 
ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 แผน                                  

     ผล                                  

2. ด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน พัสดุ 
ครุภณัฑ ์

 แผน                                  

     ผล                                  

                   



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 55 

 

 กิจกรรม แผน/
ผล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

3. ส ำรวจรำคำ ควำมต้องกำรใช้วัสดุ   แผน                                  

     ผล                                  

4. ควบคุมดูแลพัสดุ ครุภณัฑ์ ของ
ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 แผน                                  

     ผล                                  

5. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรเงิน พัสดุ ครุภณัฑ ์

 แผน                                  

    ผล                                  

งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย                                   

1. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนๆ 
ทั้งภำยในและภำยนอก 

 แผน                                  

  ผล                 

2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
องค์ประกอบท่ี 2 กำรวิจัย 

แผน                 

  ผล                 
 



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 56 

 

 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ : นายประเสริฐ  อุประทอง 

 

 กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

งานจัดท าแผนสารสนเทศ 
และประชาสัมพันธ ์

                                  

1. จัดท ำแผนระบบสำรสนเทศและ
ทบทวนแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 แผน                                  

     ผล                                  

งานจัดท าเวบไซด์ของหน่วยงาน 
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปจัจุบนั 

                                  

1. จัดท ำเวบไซด์ของหน่วยงำน  แผน                                  

     ผล                                  

2. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นบัจจุบัน  แผน                                  

     ผล                                  



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 57 

 

 

 กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

งานประชาสัมพนัธ ์
และเผยแพร่กิจกรรมข้อมลู 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                  

1. ประชำสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ด้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 แผน                                  

     ผล                                  

งานบริการข้อมูล 
ด้านการประกันคุณภาพ 

                                  

 1. บริกำรข้อมลูด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  

 แผน                                  

     ผล                                  

งานการจัดการความรู้                                   

1. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 แผน                                  

     ผล                                  

                   



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 58 

 

 

 กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

2. ประสำนงำนโครงกำรประชุมสัมมนำ
กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ครั้งท่ี 1 

 แผน                                  

    ผล                                  

3. ประสำนงำนโครงกำรประชุมสัมมนำ
กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ครั้งท่ี 1 

 แผน                                  

    ผล                                  

 งานประเมินความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

                                  

1. ประเมินผลควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำร/ระบบสำรสนเทศของ
ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 แผน                                  

     ผล                                  

                   

                   



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 59 

 

 

 กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 

2. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจกำรให้บริกำร/ระบบ
สำรสนเทศของส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

 แผน                                  

  ผล                 

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย                                   

1. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนๆ 
ทั้งภำยในและภำยนอก 

 แผน                                  

  ผล                 

2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
องค์ประกอบท่ี 4 ท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

แผน                 

  ผล                 
 
 

 



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 60 

 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวปาณิสรา  ธรรมเรือง 

 

 กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

งานจัดท าและปรับปรุงคู่มือ 
การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 

                                  

1. จัดท ำและปรับปรุงคูม่ือกำรประกนัคุณภำพ
ภำยในของมหำวิทยำลยั 

แผน                                 

    ผล                                 

งานวางแผนและติดตาม 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  

ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย 

                                  

1. จัดท ำแผนประกันคณุภำพภำยในและ
ทบทวนแผนประกันคณุภำพภำยใน 
ส ำนักงำนประกันคณุภำพศึกษำ 

แผน                                 

   ผล                                 



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 61 

 

 กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. จัดประชุมสัมนำแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 
2563 

แผน                                 

   ผล                                 

งานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
และการเตรียมเอกสารหลักฐาน 

เพ่ือรับการตรวจประเมิน 

                                  

การประกันคุณภาพภายใน                                   

1. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ของระดับมหำวทิยำลัย 

แผน                                 

   ผล                                 

2. ทุกหน่วยงำนจัดส่งรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง มำยังส ำนักงำนประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ เพื่อรับกำรตรวจประเมนิ
คุณภำพภำยใน 

แผน                                 

    ผล                                 

                   



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 62 

 

 กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. ประสำนงำน จัดเตรียมข้อมลู หลกัฐำน 
เอกสำรอ้ำงอิงเพื่อรับกำรตรวจและประเมิน
คุณภำพภำยในและจัดท ำรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในของมหำวทิยำลัย 

แผน                                 

    ผล                                 

การประกันคุณภาพภายนอก                                   

1. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ของมหำวิทยำลัย 

แผน                                 

    ผล                                 

2. ทุกคณะจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง
มำยังส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เพื่อรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก 

แผน                                 

    ผล                                 

3. จัดท ำรำยงำนเขำ้สู่ระบบ Automated QA 
ของสมศ. 

แผน                                 

    ผล                                 

                   



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 63 

 

 กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. ประสำนงำน จัดเตรียมข้อมลูหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิงเพื่อรับกำรตรวจประกัน
คุณภำพภำยนอก (สมศ.) 

แผน                                 

    ผล                                 

งานจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

                                  

1. จัดท ำแผนปรับปรุงและพัฒนำตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมิน 

 แผน                                  

     ผล                                  

งานรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผ่านระบบ CHE QA Online / 

Automated QA 

                                  

1. จัดประชุมแนวทำงกำรกรอกข้อมลูรำยงำน
เข้ำสู่ระบบ CHE QA Online 

แผน                                  

   ผล                                 

                   



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 64 

 

 กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. ติดต่อประสำนงำน ทุกคณะกรอกข้อมูล
รำยงำนเข้ำสู่ระบบ CHE QA 

แผน                                  

   ผล                                 

3. จัดส่งข้อมูลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประกันคณุภำพของมหำวิทยำลัยเข้ำระบบ 

แผน                                  

   ผล                                 

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย                                   

1. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอก 
(สกอ., สมศ., ก.พ.ร.) 

 แผน                                  

     ผล                                  

2. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน 
(เขตพื้นท่ี/คณะ/วิทยำลัย/กอง/สถำบัน/
ส ำนัก/ศูนย์) 

 แผน                                  

     ผล                                  

                   

                   

                   



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 65 

 

 กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีแก่
บุคลำกรและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของ
มหำวิทยำลยั 

 แผน                                  

     ผล                                  

4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบ
ที่ 1 กำรผลิตบณัฑติ 

                 

  ผล                 
 



ส ำนกังำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 66 

 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ : นางอนงค์  มัลลวงค์ 

 

กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

งานตรวจประเมินคุณภาพภายใน                                   

1. วำงแผนกำรตรวจประเมินคณุภำพภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

แผน                                 

    ผล                                 

2. จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจ
ประเมิน 

แผน                                 

    ผล                                 

3. ติดต่อประสำนงำน/แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจประเมิน 

แผน                                 

   ผล                                 

                   



ส ำนกังำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 67 

 

กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. ตรวจประเมินผลคุณภำพภำยในระดับ
หน่วยงำน/ระดับมหำวิทยำลัย 

แผน                                 

   ผล                                 

5. จัดท ำรำยงำนผลตรวจประเมิน แผน                                 

    ผล                                 

6. รำยงำนผลตรวจประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำต่อ
คณะกรรมกำรบรหิำรมหำวิทยำลยั 

แผน                                 

    ผล                                 

7. รำยงำนผลตรวจประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำต่อ
สภำมหำวิทยำลยั 

แผน                                 

    ผล                                 

8. จัดส่งเล่มรำยงำนผลตรวจประเมินให้ทุก
หน่วยงำน 

แผน                                 

    ผล                                 

                   



ส ำนกังำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 68 

 

กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

งานตรวจประเมินคุณภาพภายนอก                                    

1. ติดตำมผลกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสีจ่ำก สมศ. 

แผน                                 

    ผล                                 

2. รำยงำนผลตรวจประเมินคณุภำพภำยนอก
รอบสี่ ต่อคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลยั 

แผน                                 

   ผล                                 

3. รำยงำนผลตรวจประเมินคณุภำพภำยนอก
รอบสี่ ต่อสภำมหำวิทยำลยั 

แผน                                 

    ผล                                 

4. จัดส่งเล่มรำยงำนผลตรวจประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสี่ให้ทุกหน่วยงำน 

แผน                                 

    ผล                                 

                   

                   



ส ำนกังำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 69 

 

กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5. ติดตำมกำรจดัท ำแผนปรับปรุงคณุภำพ
ตำมข้อเสนอแนะของกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี ่

แผน                                 

    ผล                                 

6. จัดท ำรำยงำนผลกำรตวจประเมินคุณภำพ
ตำมตัวบ่งช้ีคุณภำพของ สมศ. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564  ที่ด ำเนินกำรตรวจ
ประเมินโดยคณะกรรมกำรภำยใน 

แผน                                 

    ผล                                 

7. สอบถำมควำมคดิเห็นเกี่ยวกับร่ำงตัวบ่งช้ี
กำรประเมินคณุภำพภำยนอก รอบสี่ ของ 
สมศ.  

แผน                                 

    ผล                                 

                  

                  

                  

                  



ส ำนกังำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 70 

 

กิจกรรม แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

      พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 

      ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

งานจัดประชุมสัมนาและฝึกอบรม  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                  

1. ด ำเนินงำนโครงกำรของส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำตำมแผนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

แผน                                 

  ผล                                 

งานประสานงาน/งานที่ได้รับมอบหมาย                                   

1. ประสำนงำนภำยใน-ภำยนอกหน่วยงำน  แผน                                 

   ผล                                 

2. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร  

แผน                 

  ผล                 
 



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 71 

 

 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ต าแหน่ง : นักวิชาการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ : นางจีรพัชร์  วงค์ทา 
 

กิจกรรม 

แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

งานนโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                 

1. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

แผน                                 

  ผล                 
2. ทบทวนนโยบำยและจัดท ำแผน

ยุทธศำสตร์ กำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลลำ้นนำ 

แผน                                 

  ผล                                 
                   
                   
                   



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 72 

 

 

กิจกรรม 

แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แผนโครงการ และแผนงบประมาณประจ าปี                                  

1. จัดท ำแผนด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลยั 

แผน                                 

  ผล                 
2. ทบทวนแผนด ำเนินงำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลยั 
แผน                                 

  ผล                 
3. จัดท ำแผนปฏิบัติงำน แผน

งบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำน
ประกันคณุภำพกำรศีกษำ 

แผน                                 

  ผล                 
4. ทบทวนแผนปฏิบัติงำน แผน

งบประมำณประจ ำปีของส ำนักงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

แผน                                 

  ผล                 
                   
                   



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 73 

 

 

กิจกรรม 

แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5. จัดท ำแผนโครงกำรของส ำนักงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ เพื่อน ำเสนอกองนโยบำย
และแผน 

แผน                                 

  ผล                 
6. ทบทวนแผนโครงกำรของส ำนักงำน

ประกันคณุภำพกำรศึกษำประจ ำปี
งบประมำณ  

แผน                                 

  ผล                 
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง                                  

1. จัดท ำแผนควบคมุภำยในของ
ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

แผน                                 

  ผล                 
2. ทบทวนแผนกำรควบคุมภำยใน

ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
แผน                                 

  ผล                 
                   
                   



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 74 

 

 

กิจกรรม 

แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ
ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

แผน                                 

  ผล                 
4. ทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยง

ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
แผน                                 

  ผล                 
งานคู่มือปฏิบัติงาน                                  

1. จัดท ำคู่มือปฏิบตัิงำนประจ ำปีของ
ส ำนักงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

แผน                                 

  ผล                 
งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย                                  

1. ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืนๆ  
ทั้งภำยในและภำยนอก 

แผน                                 

  ผล                 
2. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

โครงกำรรำยเดือน 
แผน                 

  ผล                 
                   



ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 75 

 

 

กิจกรรม 

แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. งำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำน แผน                 

  ผล                 
4 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตวั

บ่งช้ีแก่บุคลำกรและผูร้ับผดิชอบหรือผู้
ที่สอบถำม 

แผน                 

  ผล                 
5 จัดท ำตำรำงค ำนวณกำรประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยในทุกระดบั 
แผน                 

  ผล                 
6 งำนวำระและสรุปประชุม

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบฯ/
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน/
ผู้รับผิดชอบด้ำนประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

แผน                 

  ผล                 
7 ร่ำง/พิมพ์ บันทึกข้อควำม แผน                 
  ผล                 
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กิจกรรม 

แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

8 งำนบริหำรควำมเสีย่งระดับ
มหำวิทยำลยั 

แผน                 

  ผล                 
9  งำนจัดกำรควำมรู ้ แผน                 
  ผล                 

 


