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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

แผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ  (Master Plan)  ปีการศึกษา 2552-2553 
หน่วยงาน         ส านักประกันคุณภาพ  มทร.พระนคร 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2552  (1 มิ.ย. 52-31 พ.ค. 53) ปีการศึกษา 2553 ( 1 มิ.ย. 53- 31 พ.ค. 54) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร/
ตัวแทนฝ่ายบรหิาร/คณะท างาน
(ส่วนกลาง) ตามโครงสร้าง 

อธิการบดี/CEOระดับ
มทร. พระนคร และระดับ
คณะ/ส านักประกันฯ 

P                         

A                         

2 ทบทวนและจดัท าแผนงานด้านประกัน
คุณภาพ  

อธิการบดี/CEOระดับ 
มทร.พระนคร และระดับ
คณะ/ส านักประกันฯ 

P ปี
52 

           ปี
53 

           

A                         

3 ก าหนดโยบาย/ตัวบ่งชีข้องมหาวิทยาลัย
และประกาศถ่ายทอดนโยบายและ 
ตัวบ่งชี้ปีการศึกษาใหม่ไปยงัหนว่ยงาน
ทุกระดับ 

อธิการบดี/CEOระดับ 
มทร.พระนคร และระดับ

คณะ/ส านักประกันฯ 

P ปี
52 

           ปี
53 

           

A                         

4 ด าเนินการจดัท าค ารับรองก.พ.ร. และ
รายงานผล ก.พ.ร.  

อธิการบดี/CEOระดับ 
มทร.พระนคร และระดับ
คณะ/ส านักประกันฯ/
หน่วยงานต่าง ๆ 

P                         

A                         

5 ด าเนินตามโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศหน่วยงานระดบัคณะFIS 

คณะ/หน่วยงาน P                         

A                         
6 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูล SARระยะ 12 

เดือนตามตัวบง่ชี้ที่ประกาศใช ้

คณะ/หน่วยงานต่างๆ/ 
ส านักประกันฯ 

P                         
A                         

                                                                                              

 



 2/3 
                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
           แผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ  (Master Plan)  ปีการศึกษา 2552-2553 

หน่วยงาน         ส านักประกันคุณภาพ  มทร.พระนคร 
ล าดับ
ที ่

กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2552  (1 มิ.ย. 52-31 พ.ค. 53) ปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย. 53- 31 พ.ค. 54) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

7 คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ จัดท า  SARและ
เตรียมการประเมินระดับคณะวิชา/
หน่วยงาน และแต่งตัง้กรรมการ
ประเมนิระดบัคณะ 

คณะ/หน่วยงานต่างๆ/ 
ส านักประกันฯ/กอง/

ศูนย์/สถาบัน 

P ปี
51 

           ปี
52 

           

A                         

8 ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะทุกคณะ(SAR ปี 2551) 

คณะ/หน่วยงาน P  ปี
51 

           ปี
52 

          

A                         

9 ทุกคณะน าส่งผลการตรวจประเมนิ
ระดับคณะให้ส านักประกันฯเพื่อเสนอ
ประชุมพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัย 

คณะ/หน่วยงานต่างๆ/ 
ส านักประกันฯ/กอง/

ศูนย์/สถาบัน 

P   ปี
51 

           ปี
52 

         

A                         

10 มทร.พระนคร น าผลการประเมินระดับ
คณะมาประชุมพิจารณาเพื่อวางแผน
ปรับปรุง และแจง้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการ 

ส านักประกัน ฯ/
CEO คณะ/CEOมท
ร.พระนคร 

P   ปี
51 

           ปี
52 

         

A                         

11 ด าเนินการจดัท า SAR ระดับ
มหาวิทยาลัย 

ส านักประกันฯ/คณะ P    ปี
51 

           ปี
52 

        

A                         
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

              แผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ  (Master Plan)  ปีการศึกษา 2552-2553 
หน่วยงาน         ส านักประกันคุณภาพ   มทร.พระนคร 

ล าดั
บที่ 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2552  (1 มิ.ย. 52-31 พ.ค. 53) ปีการศึกษา 2553 ( 1 มิ.ย. 53- 31 พ.ค. 54) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

12 ส่งรายงานประจ าปี SA R ระดับ
มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ต่อ 
สกอ. (ภายใน 120วัน) 

ส านักประกันฯ
มทร. พระนคร 

P    ปี51            ปี
52 

        

A                         

13 เตรียมการประเมินระดับมหาวิทยาลัยโดย
แต่งต้ังกรรมการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัยและด าเนินการประเมิน 

ส านักประกันฯ
มทร. พระนคร 

P    ปี51            ปี
52 

        

A                         
14 มทร.ฯ น าผลการประเมินระดับมทร.มา

ประชุมพิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุง และ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 

ส านักประกันฯ/
CEO คณะ/CEO
มทร.พระนคร 

P    ปี51            ปี
52 

        

A                         

15 ด าเนินงานตามโครงการพัฒนา บุคคลากร
ด้านประกันฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( 
SAR ISO KM) 

คณะ/หน่วยงานต่างๆ/ 
ส านักประกันฯ/กอง/

ศูนย์/สถาบัน 

P                         

A                         

16 ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน(PM)  
และจัดท าเอกสารคุณภาพ 

ส านักประกันฯ/งาน
ประกันฯคณะบริหารฯ 

P                         

A                         
 
 

 
                               ผู้จัดท าแผน  
                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง) 
                                                         ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 
                                                                      1   มิ.ย.  2552 

 
ผู้อนุมัติ   
          (รองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรส) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                                 1 มิ.ย. 2552 

 

 



 

 

 

1 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                                                                          แผน  การด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552-2553  

                                                                                     หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพ มทร. พระนคร 
ล าดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ปีการศึกษา 2552 (1 มิ.ย 52- 31 พ.ค. 53) ปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย.53 -31 พ.ค.54) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

1 มหาวิทยาลัยประกาศตัวบง่ชี้ปีการศึกษาใหมแ่ละ
แจกคู่มือการจดัท าSAR(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตัวบ่งชี)้ 

ส านักประกันฯ

มทร.พระนคร 
P ปี

52 
           ปี

53 
           

A                         

2 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชีท้ี่
ประกาศใช ้

คณะ/
หน่วยงาน/ 

P ปี 52           ปี 53           
A                         

3 คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ จัดท า  SARและเตรียมการ
ประเมนิระดบัคณะวิชา/หน่วยงาน และแต่งตั้ง
กรรมการประเมินระดับคณะ 

คณะ/
หน่วยงาน 

 
P 

 ปี
51 

          ปี

52 
           

A                         
4 ประเมนิระดบัคณะ/หน่วยงานและน าผลการ

ประเมนิส่งส านักประกันมทร.ฯ 
คณะ/
หน่วยงาน 

P  ปี 51           ป ี 52          
A                         

5 มหาวิทยาลัยน าผลการประเมนิระดับคณะมาจัดท า 
SAR และเตรียมการประเมินระดบัมหาวิทยาลัย 
และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดบัมหาวิทยาลัย 

คณะ/
หน่วยงาน/
ส านักประกันฯ
มทร.พระนคร 

 
P 

   ปี
51 

           ปี

52 
        

A                         

6 ประเมนิระดบัมหาวิทยาลัย 
(จาก สกอ.) 

ส านักประกัน
มทร.ฯพระนคร/

คณะ/หน่วยงาน/ 

P    ปี
51 

           ปี
52 

        

A                         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

2 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                                                                          แผน  การด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552-25523  

                                                                                     หน่วยงาน  ส านักประกันคุณภาพ มทร. พระนคร 
ล าดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ปีการศึกษา 2552 (1 มิ.ย 52- 31 พ.ค. 53) ปีการศึกษา 2553 (1 มิ.ย.53 -31 พ.ค.54) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

7 มหาวิทยาลัยประชุมพิจารณาและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  

ส านักประกัน
มทร.ฯ/CEO
คณะ/CEO
มทร. 

P   ปี
51 

            ปี

52 
        

A                         

8 ส่งรายงานประจ าปี SA R ระดับมหาวิทยาลัยพร้อม
ทั้งผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ต่อ สกอ. (ภายใน 120วัน) 

ส านัก
ประกันฯ
มทร. 

P    ปี

51 
           ปี

52 
        

A                         

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้จัดท าแผน   ช่วยศาสตราจารย์สุใจ  พรเจิมกุล 
 

 
 
 
 

      ผู้อนุมัติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง 
    ผู้อ านวยการ ส านักประกันคุณภาพ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

                                                                          แผน  การด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552-2553  
                                                                                     หน่วยงาน  งานประกันคุณภาพ ระดับคณะ ....................... 

ล าดับ 
ท่ี 

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ ปีการศึกษา 2552 (1มิ.ย.52 – 31 พ.ค.53) ปีการศึกษา 2553 (1มิ.ย.53 – 31 พ.ค.54) 
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค 

1 คณะรับนโยบาย/ตัวบ่งชี้ปีการศึกษาใหม่และคู่มือ
การจัดท าSAR(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบง่ชี้) 

คณบด/ีQMR/
งานประกัน

คณะ/ 

P ปี
52 

           ปี

53 
           

A                         
2 คณะเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่

ประกาศใช ้
คณะ/
หน่วยงาน/ 

P ปี 52           ปี 53           
A                         

3 คณะฯ จัดท า  SARและน าส่งเล่มSARคณะ ให้
ส านักประกันมทร. และเตรียมการประเมนิระดบั
คณะวิชาและแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับคณะ 

คณะ/
หน่วยงาน 

 
P 

 ปี
51 

          ปี
52 

           

A                         
4 ประเมนิระดบัคณะ/หน่วยงานและน าผลการ

ประเมนิส่งส านักประกันมทร.ฯ 
คณะ/
หน่วยงาน 

P  ปี 51           ป ี 52          
A                         

5 เตรียมความพร้อมและมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง
ประสานงานเพื่อรองรับการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย 

คณะ/
หน่วยงาน/
ส านักประกันฯ
มทร. 

 
P 

   ปี
51 

           ปี

52 
        

A                         

6 น าผลการประเมนิเข้าประชุมCEO  คณะเพื่อ
พิจารณาปรับปรงุแก้ไขต่อไป 

ส านักประกัน
มทร.ฯคณะ/

หน่วยงาน/ 

P    ปี
51 

           ปี
52 

        

A                         
 
 

 

ผู้จัดท าแผน   .................................... 
             หัวหน้างานประกันคุณภาพคณะฯ 

ผู้อนุมัติ  ….......................................... 
                         คณบดีคณะ............ 

ตัวอย่าง 
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