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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ผู้บริหาร ระดับสูง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนผู้บริหารระดับคณะ  ได้ทบทวน

ระบบบริหารคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้    
 

2.   ข้อก าหนดท่ีส าคัญ 
 เพื่อให้มั่นใจว่า  ระบบบริหารคุณภาพมีความเหมาะสมเพียงพอ  และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

3.   ขอบข่าย 
เริ่มตั้งแต่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  การจัดท าแผนพัฒนา

ด้านการประกันคุณภาพ   ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ  ตลอดจนการน าผลที่ได้จากการตรวจประเมินต่างๆ มาสู่กระบวนการ
ทบทวนเป้าหมายหรือนโยบายคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
4. เอกสารอ้างอิง 

ไม่ม ี
 

5. เอกสารแนบ 

ชื่อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร 
1. ผังปฏิบัติงานการทบทวนของฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ   FC21 
2. แผนการด าเนนิงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบรหิารด้านคุณภาพ  FM21-01 
3. วิธีการปฏิบัติงาน การประชุมทบทวนของฝ่ายบรหิารด้านคุณภาพ WI21-01 
  
 

6.  ค าจ ากัดความ 
-  คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (Quality Management Representative Committee : QMRC)  ประกอบด้วย.- 

- อธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการ เป็นประธาน 
- รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี/รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดทีุกฝ่าย เปน็กรรมการ 
- QMR/หัวหน้างาน ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  เปน็กรรมการและเลขานุการ 
- และหรือ ผู้อ านวยการกอง/ส านัก/สถาบัน  หรือหัวหน้างานระดับคณะ เป็นกรรมการ 

(ส่วนต าแหน่งงานอืน่ ๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน) 
- ปัจจัยน าเข้าสู่การทบทวน (Review Input)  ควรประกอบด้วย 

- ผลการตรวจประเมิน 
- ผลการด าเนินการของกระบวนการและความสอดคล้องกับผลลัพธ์ 
- สถานะของการแก้ไขและป้องกัน 
- ติดตามผลการทบทวนครั้งทีผ่่านมา 
- การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบตอ่ระบบคุณภาพ 
- ผลการตอบสนองของผู้ใช้บริการและข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุ/พัฒนา ฯลฯ 
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7. ขั้นตอนการท างาน 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏบิัต ิ

ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร
คุณภาพ  คณะท างาน และ 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน 

การด าเนินการระดับมทร. /ระดบัคณะ   
1.1  ผู้ดูแลงานประกันคุณภาพเสนอ อธิการบดี/คณบดี /ผอ.  

ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพการศึกษา  
เพื่อเข้าร่วมประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารด้าน
คุณภาพ  

1.2   เสนอแต่งตั้งคณะท างานด้านประกันคุณภาพ เพื่อ 
        รับผิดชอบดูแลงานด้านประกันคุณภาพ และท าหน้าที ่
         ประสานงานกับบุคคลภายนอกด้านประกนัคุณภาพ 
1.3   เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
        เพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบและด าเนินงานตรวจประเมนิ 
        คุณภาพตามระบบประกันคณุภาพ 

คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ/ 
ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพ  
 

2. ก าหนด/ทบทวนนโยบายและจดัท า
แผนงานด้านประกันคุณภาพ 

2.1 คณะกรรมการบริหารคุณภาพร่วมประชุมพิจารณา
ทบทวนนโยบายและก าหนดแผนงานด้านประกัน
คุณภาพ 

2.2 มอบหมายผู้ดูแลงานประกันคุณภาพจัดท าแผน
ด าเนินงานในระบบประกันคุณภาพประจ าปี (FM 21-01) 

2.3 เสนอแผนที่จดัท าแล้วใหห้ัวหน้าหน่วยงาน/ตัวแทน
บริหารคุณภาพลงนาม  

 
คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ/ 
ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพ  

3. แจ้งนโยบาย หรือแผนงานด้านคุณภาพ 3.1   แจ้งนโยบายและแผนงานด้านประกันคุณภาพให้บคุลากร 
        และผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบ  
3.2   มอบหมาย และก าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏบิัต ิ

คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ/ 
ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพ  
 

4. ติดตาม/ก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของ
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1   ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัตงิานให้ชัดเจนเช่น   
        ระยะเวลาในการรายงาน  บุคคลผู้มหีน้าที่รับผดิชอบใน 
        การรายงาน  รูปแบบการรายงาน เป็นต้น 
4.2 สรปุผลการปฏบิัติ/ผลการด าเนนิงานส่งงานประกนั 
        คุณภาพระดับมทร.และระดบัคณะ เพื่อน าเข้าทีป่ระชุม 
        คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
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7.  ขั้นตอนการท างาน (ตอ่) 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏบิัต ิ

คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ/ ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพ  
 

5. ด าเนินการประชุมทบทวนฝ่าย
บริหารด้านคณุภาพ 

5.1  คณะกรรมการบริหารคุณภาพ ร่วมประชุมตาม WI 
21-01พิจารณาผลการประเมนิ/การปฏบิัติงานจาก 
ก.พ.ร. / สกอ.หรือจากการประเมนิคุณภาพภายใน
ของ มทร.พระนคร และภายนอก (สมศ.) เพื่อ
ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา หรือเพื่อการพัฒนา
ต่อไป  

 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           

ราชมงคลพระนคร 
 

 
ผังการปฏบิัติงาน 

การทบทวนของฝ่ายบริหารคณุภาพ 
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 เริ่ม 

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร
คุณภาพ.  คณะท างาน และ 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพ
ภายใน 

ก าหนด/ทบทวนนโยบายและจดัท า
แผนงานด้านประกันคุณภาพ 

แจ้งนโยบาย หรือแผนงาน 
ด้านคุณภาพ 

ติดตาม/ก ากับดูแลการปฏิบตัิงาน
ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ดูแลงานประกันคุณภาพ 
 

คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ/ ผู้ดูแลงานประกัน

คุณภาพ 
 

คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ/ ผู้ดูแลงานประกัน

คุณภาพ 

คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ/ ผู้ดูแลงานประกัน

คณุภาพ 
 

จบ 

WI 19 – 01  
 

 FM 21 – 01  
 

ด าเนินการประชุมทบทวนฝ่าย
บริหารด้านคุณภาพ 

คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ/ ผู้ดูแลงานประกัน

คุณภาพ 
 
 

FM 21 – 01  
 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

 

 

ส านัปประปนัคณภาาพ 
งานจัดท าและพัฒนา 

ระบบคุณภาพ 

วิธีปารปฏิบัติงาน 
ปารทบทวนของฝ่าย

บริหาร 
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1. วัตถณประสงค ์
 เพื่อเปน็แนวทางในการจัดการประชุมทบทวนฝ่ายบรหิารด้านคุณภาพ 
 

2. ขอบเขต 
 เริ่มตั้งแต่ก าหนดแผนการประชุมทบทวนฝ่ายบรหิารคุณภาพ  การจัดท าวาระการประชุม ด าเนินการประชุมและ
สรุปผลการประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหารคุณภาพ 
 

3. วิธีด าเนินปารประชณมฝ่ายบริหารคณภาาพ 
 

ล าดับ ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
1 ก าหนดแผนการประชุม   ก าหนดแผนการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง  เลขานุการจะเป็นผู้จดัท าแผนการด าเนนิงานการ
ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (FM21-01)  

เลขานุการ   
คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ 

2 จัดท าวาระการประชุม และ
จัดเตรียมการประชุม 

1. ส่งหนังสือเชิญประชุม 
2. จัดท าวาระการประชุมในเอกสารFM21-02 เพื่อน าเข้าที ่
     ประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหาร       
3. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องตามวาระการ   
     ประชุม 
4. ประสานงานจดัเตรียมตรวจสอบสถานที่  เครื่องมือ   
   อุปกรณ์  ที่จ าเป็นในการประชุม 

ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ/ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

3 ด าเนินการประชุม 1. ด าเนินการประชุม ตามแผน 
2. รายละเอียดในการด าเนินการประชุมแต่ละครั้งให ้

ประชุมตามวาระที่ก าหนดโดยมหีัวหน้าหน่วยงานเป็น     
ประธาน  หรืออาจมอบตัวแทนกรณีติดราชการ 

คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ
มทร./คณะ 
(QMRC) 

4 บันทึกรายงานการประชุม บันทึกรายงานการประชุมการทบทวนของฝ่ายบรหิาร ส าเนา
รายงานการประชุมแจกจ่ายให้ คณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
(QMRC) และเก็บเข้าแฟ้มการทบทวนของฝ่ายบรหิาร 

ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ 

5 ติดตามผลการประชุม และ
จัดท ารายงานสรปุผลการแก้ไข
ป้องกัน 

ติดตามเรื่องตามมติทีป่ระชุมมอบหมายและน าเสนอรายงาน
ผลการตรวจติดตามในการประชุมครั้งต่อไป   

เลขานุการ
คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ 

 



 
                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                                  แผนการด าเนินงาน  ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร   ปีการศึกษา  25........... 

                                                                  หน่วยงาน  ……………………………………......................... 

ครั้งที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ  ปี พ.ศ. ..............  ปี พ.ศ. .............. หมายเหตุ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1   P              

A             

2   P              

A             

3   P              

A             

4   P              

A             

5   P              

A             

         
 
 

ลงช่ือ  ………………………………… ผู้จัดท า 
             (..............................................)                                                                          
              (หัวหน้างานประกันคุณภาพ)                                                           
              ........./......../.............. 
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