
 

 
 

 
 

 

 
  

ประวัติส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัย 
เทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
สนองพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 
2542  หมวดที่ 6 ที่ก ำหนดให้กำรประกันคุณภำพ
เป็น เครื่องมือกำรบริหำรและกำรกระจำยอ ำนำจที่
ต้องท ำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำน กำรศึกษำและสนองมำตรำ3/1ของ
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
(ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำร
รำชกำรเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้
วิธีกำรบริกำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตลอดจนสนอง
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จัดตั้งขึ้นตำม
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 28 เดือน 
มีนำคม 2549 ในวำระที่  5.9 พิจำรณำควำม
เห็นชอบ ร่ำงประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2549  โดยมีรำยละเอียด
แนบท้ำยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำร
แบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2549 มีภำระงำน 3 ส่วน 
คือ 

1. งำนธุรกำรและประชำสัมพันธ์ 
2. งำนนโยบำยและแผนงำน 
3. งำนประกันคุณภำพและงำนติดตำม

ประเมินผลกำรประกันคุณภำพ 
ต่อมำมหำวิทยำลัยฯ แต่งตั้งนำยอนันต์ 

เตียวต๋อย เป็นหัวหน้ำงำนกลุ่มงำนแผนงำน 
(เจ้ำหน้ำที่ วิ เครำะห์นโยบำยและแผน 8 ว. ) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ ไป
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันคุณภำพ เมื่อ
วันที่ 15  พฤษภำคม 2549 พร้อมด้วยนำงสำวสุภำ
รัตน์ ฤกษ์อรุณทอง กลุ่มงำนแผนงำน ไปปฏิบัติ
หน้ำที่ ณ กลุ่มงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยฯ 
ไปปฏิบัติหน้ำที่ ณ กลุ่มงำนประกันคุณภำพ  

มหำ วิ ท ย ำ ลั ย มี ก ำ รป ร ะกำ ศจั ด ตั้ ง
ส ำนักงำนประงำนประกันคุณภำพ เป็นหน่วยงำน
ภำยในฐำนะเทียบเท่ำกอง เพ่ือรองรับภำรกิจ 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ด้ ำนกำรประกันคุณภำพภำยในและ
ภ ำยนอก  ต ำมมำต ร ำ  47 และ  48 แห่ ง 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
ซึ่งเป็นภำรกิจที่ส ำคัญของสถำบันอุดมศึกษำ
ตำมมติสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
รัตนโกสินทร์ ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยฯ 
ครั้ งที่  11/2549 เมื่ อวันที่  27 พฤศจิกำยน 
2549 โดยประกำศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 
2549 ให้มีบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ออกเป็น 3  งำน คือ 

1. งำนธุรกำร 
2. งำนพัฒนำนโยบำยและประกัน

คุณภำพงำนแผนงำน 
- งำนพัฒนำระบบและกลไกกำร

ประกันคุณภำพ 
- งำน SAR 
- งำนพัฒนำระบบรำชกำร 
- งำนระบบกำรควบคุมภำยใน 
- งำนส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ 
3. งำนติดตำมและประเมินผล 
- งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ

ภำยใน 
- งำนประสำนและเตรียมกำรรับกำร

ประเมินจำกภำยนอก 
          ต่อมำมหำวิทยำลัยฯ ได้แต่งตั้ง นำย
อนันต์  เตียวต๋อย เป็นผู้อ ำนวยกำร เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกำยน 2549 จนถึง ปี พ.ศ. 2554  
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรจึงว่ำงลง โดยให้ น.ส. 
สุภำรัตน์ ฤกษ์อรุณทอง ปฏิบัติหน้ำที่แทนใน
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร  

จน ปี พ.ศ. 2557 มหำวิทยำลัยฯ ได้
แต่งตั้ง อำจำรย์ชฎำณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์ อำจำรย์
คณะบริหำรธุ รกิ จ  เข้ ำปฏิบั ติหน้ ำที่ เป็ น
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ จนถึง
ปัจจุบัน 

ปัจจุ บันส ำนั กงำนประกันคุณภำพได้
ปรับปรุงบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจส ำคัญ เช่น งำน
พัฒนำนโยบำยกำรประกันคุณภำพ ด้วยกำรพัฒนำ
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ งำนวิจัยและ
ประเมินคุณภำพ งำนก ำหนดมำตรฐำนและเกณฑ์
กำรประเมินตัวบ่งชี้คุณภำพ เพ่ือเชื่อมโยงกำร
ประกันคุณภำพภำยในและกำรประกันคุณภำพ
ภำยนอก งำนฝึกอบรมและให้ควำมรู้กำรประกัน
คุณภำพ งำนติดตำมและประเมินผลกำรประกัน
คุณภำพ ด้วยกำรจัดท ำแผนกำรติดตำมประกัน
คุณภำพ งำนตรวจสอบและประเมินผลคุณภำพ
ภำยใน งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยนอก 
งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร งำนจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินตนเอง งำนจัดอันดับมหำวิทยำลัย
(Ranking) งำนพัฒนำระบบรำชกำร งำนจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
งำนบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำตัวชี้วัดระบบ
รำชกำร งำนบริหำรรำชกำรแนวใหม่ตำมแนว
ทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี งำนจัดท ำค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งำนติดตำมก ำกับ
ดูแลตัวชี้วัดตำมค ำรับรอง งำนจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร งำน
จัดสรรเงินรำงวัลตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร งำนจัดควำมรู้ภำยใน
องค์กรและภำยนอกองค์กร จัดท ำเครือข่ำยด้ำนงำน
ประกันคุณภำพ เครือข่ำย 9 รำชมงคล งำนควบคุม
ภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง งำนสำรสนเทศ
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ เป็นต้น 



 

 
 

 
 

 

  
บทบำทหน้ำที่ ของส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

 
บทบาทหน้าที่ ภารกิจส าคัญ ดังนี้ 

1) งำนบริหำรทั่วไป  จัดท ำงำนสำร
บรรณ เอกสำร และประสำนกำรด ำเนินงำน
ทั่วไปทั่วหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 

2) งำนพัฒนำนโยบำยและแผนงำน
ประกันคุณภำพ ด้วยกำรพัฒนำระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ งำนวิจั ยและ
ประเมินคุณภำพ งำนก ำหนดมำตรฐำนและ
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ งำนก ำหนด
มำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมินดัชนีบ่งชี้
คุณภำพเพ่ือเชื่อมโยงกำรประกันคุณภำพ
ภำยในและกำรประกันคุณภำพภำยนอก งำน
ฝึกอบรมและให้ควำมรู้กำรประกันคุณภำพ 

3) ง ำ น ติ ด ต ำ มผลก ำ ร ป ร ะกั น
คุณภำพ  ด้วยกำรจัดท ำแผนกำรติดตำม
ประกันคุณภำพ งำนตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยใน งำนตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยนอก งำนจัดกำรควำมรู้ภำยใน
องค์กร งำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
งำนจัดอันดับมหำวิทยำลัย (Ranking) 

4) งำนสำรสน เทศด้ ำนประกัน
คุณภำพ งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำน
ประกันคุณภำพ งำนตรวจสอบก ำกับดูแล
ส ำ ร ส น เ ท ศ ด้ ำ น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง
มหำวิทยำลัย งำนออกแบบระบบและบันทึก
ข้อมูลลงใน FIS และ CHE QA Online 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5) งำนพัฒนำระบบรำชกำร งำนจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยด้ำนประกัน
คุณภำพ งำนบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำร
พัฒนำตัวชี้วัดระบบรำชกำร งำนบริหำร
รำชกำรแนวใหม่ ตำมแนวทำงกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

6) งำนจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร งำนติดตำมก ำกับดูแลตัวชี้วัดตำมค ำ
รับรอง งำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร งำนจัดสรร
เงินรำงวัลตำมผลกำรประเมินตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร งำนจัดกำรควำมรู้ ใน
มหำวิทยำลัยฯ 

7) งำนบริหำรควำมเสี่ ยงและกำร
ควบคุมภำยใน กำรด ำเนินงำนจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในใน
รอบปีตำมตัวชี้วัดคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย  

(ตำมประกำศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 21 มกรำคม 
2553 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกำยน 
2549) 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

มุ่งม่ันพัฒนำคุณภำพทั่วทั้งองค์กร 
 
 
 
 
 
พัฒนำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
เป็นองค์กรที่มีคุณภำพในระดับสำกล    
 
 
 
 
 
1. พัฒนำนโยบำยและกำรประกันคุณภำพตำม

มำตรฐำนองค์ประกอบคุณภำพ 
2. ส่งเสริมผู้บริหำรและบุคลำกรทุกระดับให้

เข้ำใจบทบำทหน้ำที่และด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์คุณภำพที่ก ำหนด 

3. พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้และกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

4.  พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ 
 

 
 

ปรัชญำ (Philosophy) 

 

ปณิธำน (Determination) 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

 

พันธกิจ (Mission) 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

 

อธิกำรบดี 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิวะ วสุนธรำภิวฒัก์) 

 

 

 

งำนประกันคุณภำพภำยในและภายนอก
(น.ส.สุทรำพร สงวนพำนิช) 

 

 

รองอธิกำรบดีพ้ืนที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
ก ำกับดแูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 (นำงศิริรัตน์ ภำศักดี) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกนัคณุภำพ 
(น.ส.ชฎำณัฎฐ์ ปิยะวบิูลย์) 

งำนพัฒนำระบบและควบคุมบริหำรงำนคุณภำพ
(นำยเมธิชญญ ์ปรชัญช์ญำงกูร) 

 

งำนบริหำรทั่วไป 
(น.ส.สุภำรัตน์ ฤกษ์อรุณทอง) 

 

งำนสำรบรรณและพัสด ุ
(นำงทองดี  ไตรจิตร) 

งำนบริหำรงำนคุณภำพ 
(น.ส.อรอนงค์  สุวรรณโน) 

 

งำนจัดกำรควำมรู้ (KM) 
(นำยกุลพัทธ์  กุลชำติดิลก) 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

งำนแผนงำน/โครงกำร 
(น.ส.พิชยำ  พันธุไพโรจน์) 

 

งำนสำรสนเทศดำ้น
ประกันคุณภำพ 

(นำยสมศักดิ์  นุ่มอุดม) 

 

งำนบริหำรควำมเสีย่ง 
  (นำยสิทธิชัย จินดำโสม) 

 

งำนจัดท ำค ำรับรอง 
กำรปฏบิัติรำชกำร 
(นำยสมชำติ  รุกขพันธ์) 

 


