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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
หน่วยงาน ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รหัสโครงการ  _-_ _ _-_ _-_ _ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในและการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

Common Data Set ตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RMUTL- 
QA  

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษา 
 3. สถานทีด่ าเนินงาน  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา 
 4. ก าหนดการจัดโครงการ  เมษายน 2565 – กรกฎาคม 2565 
5.  หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบัน อุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น  
มีหลักการส าคัญก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ผ่านมติเห็นชอบจากสภา
สถาบัน โดยอย่างน้อยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.เดิม) สอดคล้องกับการจัดกลุ่มอุดมศึกษา พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ของสถาบัน มีการก ากับ ดูแล และประเมินผลตามระบบที่ใช้และรายงานผลต่อสภาสถาบันน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อการพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไป
ตามประกาศหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ก าหนด และเป็นการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มอุดมศึกษา พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบันที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน RMUTL-QA และให้การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน Common 
Data Set ที่เป็นระบบครบถ้วนตัวทุกบ่งช้ี ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในและการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RMUTL- QA เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดทราบและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ตัวบ่งช้ีใหม่ตามระบบ RMUTL-QA รวมถึงสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้และสามารถหาแนว
ปฏิบัติที่ดีต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดมีความรู้ความเข้าใจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RMUTL- QA  

2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดสามารถบันทึกข้อมูลเพื่อฐาน Common Data Set ตามแนวทาง
ระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RMUTL- QA  

 
 
7.  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  
 บุคลากรส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา    จ านวน 6 คน 

บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีประกนัคุณภาพระดับสถาบัน หน่วยงานละ 2 คน จ านวน 20 คน 
 บุคลากรผู้รับผิดชอบระดับคณะ/วทิยาลัย คณะละ 1 คน   จ านวน 5 คน 
 บุคลากรผู้ดูแลระบบ RMUTL-QA 

- ผู้ดูแลระบบจากส านักวิทยบริการฯ    จ านวน 2 คน 
- ผู้ดูแลระบบจากส านักส่งเสริมวิชาการฯ   จ านวน 1 คน 

       รวม  จ านวน 34 คน 
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8. งบประมาณ 4,760.- บาท (-สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-) 

หมวดงบประมาณ  จ านวนเงิน 
1. ค่าตอบแทน  - 
2. ค่าใช้สอย  4,760 
   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (34 คน x 35 บาท x 1 มื้อ x 4 ครั้ง) 4,760  
3. ค่าวัสดุ  - 

จ านวนเงิน  4,760 
หมายเหตุ  งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการค านวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยดัของมหาวิทยาลัยฯ ท้ังนี้ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ 

 
9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 

รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ 2564 ปี พ.ศ 2565 งบประมาณ ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย.   
1. ขออนุมัติโครงการ               
2. ประชุมแลกเปลี่ยน              4,760.-  
3. สรุปรายงานการประชุม               
4. รายงานผลโครงการ               

               
 
10. ตัวชี้วัดของโครงการ 
      10.1 เชิงปริมาณ  

1. จ านวนครั้งท่ีประชุม 4 ครั้ง 
2. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 34 คน  
3. ระบบการจดัเก็บข้อมลูพื้นฐาน Common Data Set 1 ระบบ 
 

      10.2 เชิงคุณภาพ  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ไดร้ับทราบ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับตัวบ่งช้ีใหม่ตามระบบ 

RMUTL-QA ร้อยละ 100  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานจริง และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกัน

คณุภาพ 
 
      10.3 เชิงเวลา สามารถด าเนินงานได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้  
      10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 4,760.- บาท 
 
11. ผลผลิตท่ีคาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตท่ีได้รับจากการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/
กิจกรรม) 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดมีความรูค้วามเข้าใจ และไดร้่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ เกี่ยวกบัการประกัน
คุณภาพภายใน ตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RMUTL- QA  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดสามารถบันทึกข้อมูลเพือ่ฐาน Common Data Set ตามแนวทางระบบ
การประกันคณุภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RMUTL- QA ได ้

 
 

 



Page 3 /4 
 

 

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม) 
มหาวิทยาลัยมีระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

Common Data Set ตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพภายใน RMUTL-QA  
 

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธข์องโครงการ/กิจกรรม) 
มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดบัดีขึ้นไปและมีการสรา้งวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพเป็นงานประจ า  
 
         

ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
(.................นางอนงค์  มัลลวงค์........................)   

          ..... 24.../....มีนาคม....../.....2565...... 
                   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง 1121 

 
       

ลงช่ือ .................................................................................   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
(................ผศ.ศภุชัย  อัครนรากลุ.........................)   

          ..... 24.../....มีนาคม....../.....2565...... 
                   เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถตดิต่อโดยตรง 1121 
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ก าหนดการ 
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในและการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set 

 ตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RMUTL- QA 
 

วันเวลา รายละเอียด 
คร้ังท่ี 1  
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น.- 09.30 น. จัดประชุมช้ีแจงประเด็นองค์ความรู้และวตัถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
09.30 น. – 12.00 น. ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา บรรยาย เรื่อง  

 1. ระบบประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา RMUTL-QA 
 2. เรื่อง ระบบการจดัเก็บข้อมลูพืน้ฐาน Common Data Set 

  
คร้ังท่ี 2  
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 น. - 11.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนร่วมกันแลกเปลีย่นความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในและ

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ตามแนวทางระบบการประกันคณุภาพภายใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา RMUTL- QA 

11.30 น. – 12.00 น. สรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่น และผู้เข้าร่วมโครงการน าระบบไปทดลอง 
  

คร้ังท่ี 3 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. - 11.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนร่วมกันแลกเปลีย่นความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในและ

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ตามแนวทางระบบการประกันคณุภาพภายใน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา RMUTL- QA 

11.30 น. – 12.00 น. สรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลีย่น 
  
คร้ังท่ี 4  
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 12.00 น. ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลลัพธ์ของการน าระบบฯ ไปใช้  
  

 
หมายเหตุ : เวลา 10.30 - 11.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
   
   


