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สวนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

 

นโยบายดานการประกันคุณภาพ 
   

  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหมวดที่  6  เร่ือง  มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ไดกําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)   ในฐานะเปน
องคกรมหาชน   ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก   เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอ
ผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได
ดําเนินการนํามาใชตั้งแตวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548      โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหสถานการณ  (SWOT Analysis) 

จัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ 

กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะหความตองการของสถานประกอบการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกตใชเพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยฯ 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพดวยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบ 

นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพมาเขียน SAR 

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

กําหนดมาตรฐานและเกณฑการประเมินของ มทร.พระนคร  จัดทําเปาหมายคุณภาพ 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานการณ  สถานศึกษาจะตองมีการวิเคราะหสถานการณ โดยวิเคราะหจากปจจัย
ภายนอก และปจจัยภายใน สําหรับการวิเคราะหปจจัยภายนอก ทําใหทราบวาปจจัยดานสังคม 
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแขงขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา  ในแง
บวกหรือลบ ถาเปน      แงบวกถือเปนโอกาสที่ดี แตถาเปนลบถือเปนภัยคุกคามหรืออุปสรรคใน
การทํางาน  หลังจากนั้นวิเคราะหปจจัยภายใน เพื่อใหพบจุดแข็ง หรือจุดออนของสถานศึกษาเพื่อ
เตรียมหาแนวทางพิจารณาวา   ถาเปนโอกาสและจุดแข็งจะไดเรงดําเนินการ   แตถาจุดออนจะตอง
รีบจัดทําแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ  ในปจจุบันทุกหนวยงานจะตองจัดทําแผน   
กลยุทธเพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ วาจะมี
ทิศทางไปใน ทางใดและจะตองปรับบทบาทของสถานศึกษาอยางไรบาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีวิสัยทัศน  ดังนี้ 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล   
บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนด
นโยบายเพื่อเปนการแสดงความมุงมั่นวามหาวิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญดานการจัดการศึกษาที่
มุงเนนคุณภาพอยางแทจริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และเพื่อประโยชนโดยตรงแก
ผูรับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ กําหนดดังนี้ 
           “มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาชีพ  ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบรูณาการ     
เพ่ือพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพคูคุณธรรม  ตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการสู
มาตรฐานสากล” 

ขั้นตอนที่ 4 จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสํานัก
ประกันคุณภาพ รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทํางานของมหาวิทยาลัยฯ และ
คณะกรรมการของคณะ  ทําหนาท่ีอํานวยการดานการจัดทําระบบคุณภาพ สนับสนุน  สงเสริม  ให
คําแนะนําฝกอบรม  เพื่อทําใหการดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเปนไปอยาง    มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหความตองการของนักศึกษาสถานประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)   
วามีความตองการใหมหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาหรือดําเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอยางไรบาง 
เพราะถือวากลุมบุคคลเหลานี้เปนผูรับบริการทางการศึกษา และการที่ทราบความตองการจะทําให
สถานศึกษาไดตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการอยางแทจริงและนําขอมูล
นี้มาวางแผน   การจัดการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 6 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกตใช    เนื่องจาก  5 ส   เปนระบบคุณภาพขั้นตนที่เนนเรื่องของ
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดลอมท่ีดีของมหาวิทยาลัยฯ โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมกัน การจัดทํา 5ส จะทําใหสถานที่ทํางานนาอยู มีการดูแลเครื่องมือ
อุปกรณ  มีการบงช้ี  มีการจัดเก็บเอกสารเปนระบบ   และมีวิธีการขั้นตอนการทํางานชัดเจน   
การกําหนดกิจกรรมตางๆ จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององคกรรวมกันจึงถือไดวาเปน  
การบริหารงานแบบมีสวนรวม และกิจกรรม 5 ส นี้  ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ 

ขั้นตอนที่ 7 นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยกุตใชควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา  เนื่องจากในการ
จัดการศึกษา การท่ีจะพิจารณาผลลัพธของการบริการทางการศึกษาจะตองพิจารณาจาก  
Input              Process              Output            Outcome   การนําระบบมาตรฐาน  ISO   9001  มา
ประยุกตใช  มหาวิทยาลัยฯ ไดนํา   วงจรการบริหารคุณภาพ  ตั้งแตการเริ่มวิเคราะหความ
ตองการในการรับนักศึกษา  การจัดหาทรัพยากรเพื่อใชในการบริการการศึกษา  กระบวนการ
ดานการเรียนการสอน  กระบวนการของกิจกรรมสนับสนุนตางๆ  ทําใหการปฏิบัติงานมีกรอบ
ของการปฏิบัติ  โดยแตละหนวยงานยอยวางแนวกระบวนการทํางาน(Process) ภายในใหเกิด
ความคลองตัวแตละหนวยงาน  จึงทําใหการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัยฯ มีข้ันตอน มี
วิธีการ สามารถทวนสอบการทํางานได และมีรองรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรมตางๆ ทําให
มั่นใจไดวาสถานศึกษาไดดําเนินการภายใตกลไกคุณภาพอยางแทจริง 

ขั้นตอนที่ 8 มทร.พระนครไดกําหนดมาตรฐาน  เกณฑการประเมิน และตัวบงช้ี  เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปน
การพัฒนาใหเขาสูมาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  และก.พ.ร.   ซึ่ง
มทร.พระนครกําหนดเปน 9 องคประกอบ 76 ตัวบงช้ี และนํามากําหนดเปนเปาหมายคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย  ถายทอดนโยบายใหหนวยงานยอยทุกหนวยงาน เพื่อจัดทําแผนและวางแผน
พัฒนาหนวยงานรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําป  และแผนงานตางๆ  สําหรับใชกํากับการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และหนวยงานทั่วท้ังองคกร  รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย และเตรียมความพรอมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกดาน  ทําใหมีแนว
ทางการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนือ่งและเปนระบบ  ทุกหนวยงานจึงมรีะบบและ
กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพชัดเจน  คือ มีการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  
และการประเมินคุณภาพครบถวน 

ขั้นตอนที่ 9 นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง      (Self 
- Assessment Report : SAR) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่เรียกวา SAR นั้น วิธีการ
ดําเนินการคือสถานศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการศึกษา และตัวบงช้ีคุณภาพ โดยนํา
องคประกอบ  9  ดาน  ของสกอ. มาเปนองคประกอบหลักและนํามาตรฐานของ สมศ. 
ระดับอุดมศึกษา  และก.พ.ร.มาเปนตัวบงช้ีรวม   ตัวบงช้ีคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ   ปจจุบันมี   
9  องคประกอบ   76  ตัวบงชี้   เมื่อนํามาจัดทําแบบรายงานประเมินตนเอง  (SAR)  ทําให
เขียน  SAR ไดงายเปนรูปธรรม   มีหลักฐานรายละเอียดอยางชัดเจน  และพิสูจนไดวากิจกรรม
ทุกอยางดําเนินการจริงมีผลลัพธแนนอน 
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ขั้นตอนที่ 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เมื่อสถานศึกษาไดจัดทําระบบคุณภาพและเขียน SAR  
ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตองมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน  คือมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาแหงนั้น และ
หนวยงาน  ตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น  ซึ่งถือเปนการประกันคุณภาพภายใน 
และถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริการการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอตนสังกัดและเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 11 เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  
ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเปน
องคกรมหาชนทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงและนําเสนอผลการ
ประเมินตอหนวยงาน     ท่ีเกี่ยวของและตอสาธารณชน   การประเมิน  สมศ.  (รอบ 2)  จะตอง
ดําเนินการภายในปโดยจะตองประเมินสถานศึกษาทุก ๆ  5  ป  ในการประเมินของ  สมศ.  หาก
สถานศึกษาใดไมไดจัดทําระบบคุณภาพหรือไมไดมาตรฐาน   สมศ.  จะแจงใหตนสังกัดเขาไป
ดําเนินการแกไข และหากเปนเรื่องเรงดวน  สมศ.  จะเขาตรวจประเมินซ้ํา  ผลลัพธจากการตรวจ
ประเมินจะแจงยังสํานักงบประมาณ    สถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัดและรายงานตอ
สาธารณชนใหทราบ 

 

ระบบประกันคุณภาพ (Quality  Assurance)  ของมหาวิทยาลัยฯ 
 

            นํา 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001   มาจัดระบบคุณภาพดานกระบวนการ (Process) ท้ังองคกร   
โดยอยูในรูปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure Manual  : PM)  และจากวิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction  : WI) ท่ีสถานศึกษานําไปใช จะมีวิธีการทํางานและบันทึกคุณภาพ  ซึ่งสอดคลองกับตัวบงช้ีคุณภาพใน
การประเมินตนเองคือ  SAR   ทําใหมหาวิทยาลัยเขียน   SAR   ท่ีวิเคราะหผลการทํางานโดยมีรองรอยหลักฐาน   
สามารถตรวจสอบและทวนสอบไดท้ังหมดอยางสมบูรณ    ทําใหคุณภาพเกิดข้ึนใน แกนของการทํางาน  และสง
ผลลัพธใหกับผูรับบริการโดยตรง  รวมท้ังสรางวัฒนธรรมที่ดีแกการทํางานของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
ดวย  ซึ่งมหาวิทยาลัย  คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง  มีแผนการดําเนินงาน/ข้ันตอน  ในการจัดการระบบคุณภาพภายใน 
ดังตอไปนี้ 
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แผนการดําเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร 

• สรางความตระหนัก 
• พัฒนาความรูและ

ทักษะ 
2. แตงต้ังกรรมการ
ผูรับผิดชอบ 

 

การดําเนินงาน 

 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
• กําหนดเปาหมาย  หรือ

มาตรฐานการศึกษา 
• จัดลําดับความสําคัญของ

เปาหมาย 
• กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
• กําหนดระยะเวลา 
• กําหนดงบประมาณ 
• กําหนดผูรับผิดชอบ 

 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป 

• รวบรวมผลการ 
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน 

• วิเคราะหตามมาตรฐาน 
• เขียนรายงาน 

 

การรายงาน 

 

2. ดําเนินการตามแผน  (D) 

• สงเสริม สนับสนุน 
• จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 
• กํากับ  ติดตาม 
• ใหการนิเทศ 

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 

• วางกรอบการประเมิน 
• จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 
• เก็บขอมูล 
• วิเคราะหขอมูล 
• แปลความหมาย 
• ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 
• ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
• วางแผนในระยะตอไป 
• จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ 
 มทร.พระนคร  กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ  โดยการ
บริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มี
เหตุผลและภูมิกันที่ดี  ภายใตเงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขความรู (รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง) และ
เงื่อนไขคุณธรรม (ซ่ือสัตย  สุจริต  ขยัน  อดทน  แบงปน) สรางระบบประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
 

 

 
 

 

 โดยมหาวิทยาลัย  ดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องดวยระบบและกลไก  ซ่ึงประกอบดวย 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  มหาวิทยาลัยไดพัฒนาคุณภาพโดย  กําหนดมาตรฐาน  ตัวบงชี้และ
เกณฑประเมิน  สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และองคประกอบคุณภาพ  9 องคประกอบ  ซ่ึง     มทร.
พระนคร  กําหนดมาตรฐานคุณภาพเปน  9 องคประกอบ  76 ตัวบงชี้  ครอบคลุมมาตรฐาน  สกอ.       9  
องคประกอบ  44 ตัวบงชี้ (เลือก  40 ตัวบงชี้)  มาตรฐาน สมศ.  7 มาตรฐาน  48 ตัวบงชี้ (เลือก  42 ตัวบงชี้)  
และตัวบงชี้ ก.พ.ร.  4 มิติ  23 ตัวบงชี้  ดําเนินการควบคุมคุณภาพ ดวยการจัดทําแผน และวางแผนพัฒนา
หนวยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงานตางๆ  เพื่อกํากับการดําเนินตามเปาหมายคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยกําหนด  ถายทอดสูผูปฏิบัติทุกหนวยงาน และนําผลลัพธมาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยใหสมดุลภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
  
  

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคณุภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคณุภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สูคุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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 การตรวจสอบคุณภาพ  เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดและ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ที่กําหนด  พรอมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบดวย
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดใหสถานศึกษาสง
รายงานการประเมินตนเองใหตนสังกัดตรวจสอบ  ภายในวันที่  30  กันยายน ของทุกป( 120 วัน หลังจากสิ้นป
การศึกษา)  นอกจากนี้สถานศึกษาจะตองดําเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานในโครงการ  
กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษา(Audit)  เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหเกิดคุณภาพและประสิทธภาพมาก
ขึ้นในปตอไป 
 การประเมินคุณภาพ  เปนการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด  และประเมินคุณภาพโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือ สมศ.  ซ่ึงแบงออกเปน  2 
ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน  เปนการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานภายใน  3 ระดับ คือ  ระดับ
สาขาวิชา,  ระดับคณะ,  และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการ
มหาชน) (สมศ.)  จะจัดดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสถานศึกษาควร
ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ  ที่มีขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  ตลอดจน
บุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา
ใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคํา
รองขอของ สมศ.  ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการประเมิน
อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกๆหาปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย  และเสนอผลการประเมินตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนทราบ 

 สรุปไดวาการตรวจประเมินสถานศึกษา  เปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการตรวจประเมิน  ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินสถานศึกษา  
จะเปนกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกตองของผลการประเมิน  ซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับของผูถูกประเมิน 
และเปนผลใหสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางแทจริง 
 เพื่อใหหนวยงานนําระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพไปถายทอดสู
ผูปฎิบัติไดชัดเจน  สํานักประกันคุณภาพ  มทร.พระนครจึงกําหนดเปนแผนภาพ/แผนผัง 4 เร่ือง ดังนี้ 

- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
- มาตรฐานและจํานวนตัวบงชี้คุณภาพตามเกณฑ มทร.พระนคร และ สกอ. ปการศึกษา  2551 
- ผังกระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- เปาหมายคุณภาพปการศึกษา 2551 
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แผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงานการประเมินภายนอก

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  มาตรฐานมาตรฐาน
และพันธกิจและพันธกิจ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การนําแผนสูปฏิบัติ
และกํากับติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจําป

ที่เปน
รายงานประเมินตนอง

การพัฒนาสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบและความรับผิดรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบรหิาร
จัดการ

ความพงึพอใจ

การเงินและ
งบประมาณ

นวัตกรรม
และการเรียนรู

การบรหิารจัดการ
โดยแผนและ

มุงผลลัพธ

ระบบขอมูล
และสารสนเทศ

ความโปรงใส
พรอมรบั

การตรวจสอบ

การบริหาร
คุณภาพ

และประกัน
คุณภาพ

ความมีอิสระ
คลองตัว

การมีสวนรวม

การบริหาร
สอดคลองกบั
จุดมุงหมาย
ของ พ.ร.บ.
และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมีเหตุมีผล

ความมเีหตมุผีล

คุณ
ธรร
มจ
รยิธ
รรม

คณุ
ธรร
มจ
ริยธ
รรมความรอบรู

ความรอบรู

ควา
มพอ

ประ
มาณ

ควา
มพอ

ประ
มาณ

กา
รม
ภีูมิ
คุม
กัน
ทีด่
ี

กา
รมี
ภูมิ
คุม
กัน
ทีด่
ี

วิสัยทัศน
และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการใหสมดุล

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธยิานุวัฒน
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม

กาวหนาอยางสมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

นําสู

การบริหารจัดการใหสมดุลการบริหารจัดการใหสมดุล
การเงินและงบประมาณ (Financial)

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  มาตรฐานมาตรฐาน  
และกลยุทธและกลยุทธ

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพึงพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรียนรูและนวัตกรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบงชี้การบริหารฐานตัวบงชี้การบริหารฐานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ( (UBM) UBM) 
เพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ

UBM

มรีะบบบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคลอง
กับจดุมุงหมายของพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแหงชาติ

มีอิสระคลองตัวในการบริหารวชิาการ
การบริหารบคุคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารทั่วไป

มีการบริหารจดัการ
แบบมสีวนรวมจากทุกภาคสวน

มรีะบบบริหารและการจดัการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

มรีะบบบริหารและจัดการศึกษา
ที่พรอมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การพัฒนาคุณภาพ
(QC)

 กําหนดมาตรฐาน
 วธิีการพัฒนา

 จัดทรัพยากรสนับสนุน

การประกันคุณภาพ
(QA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมินคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พัฒนาสูคุณภาพกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพ

อางอิง.....สมศ…..    
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จํานวนตัวบงชี้ของ สมศ.ในแตละมาตรฐานที่มทร.พ.จะไดรับการประเมิน 
 

มาตรฐาน น้ําหนัก 
รอยละ 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

น้ําหนักรวมที่ตอง 
ไดรับการประเมิน 
ดวยตัวบงช้ีเฉพาะ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 30 6+0* ≥ 30% 
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 20 5+0* - 
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 30 4+3* ≥ 30% 
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 20 2+0* - 

รวมมาตรฐาน 1 - 4 100 17+3*=20 - 
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 11 - 
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 9 - 
7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20 2 - 

รวมมาตรฐาน 5 - 7 60 22 - 
รวมมาตรฐาน 1 -7  160 39+3*=42 - 

               * ตัดตัวบงช้ีเฉพาะที่ 1.7, 1.8, 2.6, 2.7, 4.3
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ผังกระบวนการ (Business Flow)    มทร.พระนคร                    (ปรับจากของ มทร.พระนคร CEO 22 มิ.ย. 50) 

วางแผน เตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน ระหวางการจัดการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 จัดทําแผนการเรียน 
 กําหนดผูสอน  
 จัดทําตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   

 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ 
 จัดทําโครงการสอน***ผูสอน/สาขาวชิา 
 เตรียมหอง/อุปกรณการสอน***ผูสอน/สาขาวิชา 

• แผนยุทธศาสตรชาติ 
• แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 

• แผนสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

• แผน มทร.พระนคร 

• แผนคณะฯ  

• แผนหนวยงานยอย 
 
 
 
 
 
 

• แผนปฏิบัติงานประจําป 
• แผนงาน/โครงการ 

 
 
 
 

 วิเคราะหความตองการ 
 แผนรับนักศึกษา 
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร. 

 ขึ้นทะเบยีนนักศึกษาใหม***สสท/ กองคลัง 

 งานทะเบียนนักศึกษา 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒิ 
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ปฐมนิเทศ 
 พัฒนาวินัย คุณธรรม/ จริยธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม 
 การจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กีฬา) 
 สวัสดิการ รด. กยศ. 

 งานวิจัยและพัฒนา 
 งานสงเสริมและบริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเรียนการสอน 
 บันทึกผลการสอน 
 วัดและประเมินผล 
 ประเมินผูสอน 
 บํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ 
 ใหคําปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา) 

 หองสมุด 
 ศูนยเรียนรูดวยตนเอง 
 ศูนยนวัตกรรม/ 
พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปจฉิมนิเทศ ***     
งาน กิจการนศ. 

  ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท. 

  ติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา ***          
งานกิจการนศ. 
 ชมรม/ สมาคม/    
ศิษยเกา /ผูปกครอง 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
  

หมายเหต ุ           คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวของ          *** คือ  ผูที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ 
 

PM 11 
แผนงาน/งปม.
แลติดตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 
การปฏิบัต ิ

การแกไขและ
การปองกัน 

 

PM 21 
การทบทวน
ของฝาย

บริหารดาน
คุณภาพ 

PM 20 
การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

ประเมินผล 

PM 19 
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึกขอมูล 

PM 18 
งานวิเทศ
สัมพันธ 

PM 17 
งาน
บริการ 

PM 16 
งานคลังและ

พัสดุ 
 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 
งาน

สารสนเทศ 
 

PM 13 
งาน

ประชาสัมพันธ 
 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม 

***งานแผน 

PM 10 
การจบการศึกษา 

***งานหลักสูตรและ
สาขาวิชา 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร 

PM 01 
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร/

แมบท 

PM 04 
การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 
งานพัฒนา 
นักศึกษา 

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม PM 08 

งานวิทยบริการ 

PM 09 
งานสหกิจศึกษา/

ฝกงาน 
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ผลลัพธของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ประโยชนขององคกร ประโยชนของบุคลากร 
1. มีรูปแบบการจัดองคกร การบริหารงานที่เปน
ระบบมีประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบ
คุณภาพ 

2.มีโครงสรางองคกร กรอบภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรในแตละ
ตําแหนงชดัเจน 

2. ทุกคนสูกรอบการปฏิบัติหนาที่และสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายได 

3. ลดขั้นตอน คววมยุงยากของการสื่อสารและการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3.บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกและมีความรวมมือใน
การปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพมากขึ้น 

4.สามารถกําหนดแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทําให
การจัดหาเครื่องมือวัสดุเพื่อการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสมและตรงเวลา 

4. การปฏิบัติงานมีระบบ ชัดเจนและระบุขอบเขตได
ชัดเจน 

5. มีการกําหนดงานชัดเจน ทําใหลดความขัดแยงใน
การปฏิบัติงานภายในองคกร 

5. บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพฒันาตนเอง
ใหสอดคลองกับงานที่ตนเองปฏิบัติได 

6. องคกรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพ ทัง้ระบบ
และไปในทิศทางเดียวกัน 

6. บุคลกรทุกคนมีความสนใจตรงกันและพัฒนาการ
ทํางานเปนทีม/เปนกลุมงานไดด ี

7. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยฯเปนที่ยอมรับของ
หนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ 

7. บุคลากรทุกคนมีความภูมใิจในองคกรและมี
ความรูสึกที่ดตีอองคกร 
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ประโยชนของผูรับบริการ 

1. มีความมั่นใจวาไดรับการบริการทางการศึกษา และทางทะเบียนการศกึษาที่มีคุณภาพทั้งระบบ ทกุขั้นตอน
ของการปฏิบัติงาน 

2. มีความสะดวก ประหยกัเวลาในการขอรับบริการ 
3. ไมเสียเวลาในการดนหา ตรวจสอบ ที่จะตองประเมินคณุภาพหนวยงาน หากจะตองติดตอหรือขอรับ

บริการ 
4. สามารถวัดและประเมินคณุภาพของานบรกิารไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
5. มีความภูมใิจและมั่นใจทีไ่ดปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่มีระบบคณุภาพที่ชัดเจนและตรวจสอบได 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มุงเนนการประกนัคุณภาพตามภารกิจหลักทีมุ่งแสวงหา จดัระบบ 
บํารุงรักษา ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทใหพรอม เพือ่ใหการบริการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนตามสาขาวชิาของมหาวิทยาลัยฯ โดยการดําเนินการประกันคณุภาพตามหลักการประกันคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี ้

1. ผูบริหารทุกระดับของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความมุงมั่น ในการพฒันาระบบและกลไก
การประกันคณุภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรทุกคนของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษาและมีความมุงมั่นในการดําเนนิงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพ 

3. มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายการประกนัคุณภาพอยางชัดเจน และมกีารถายทอดแก
บุคลากรภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน 

4. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศกึษาตามแนวปฏิบัติที่วางไวอยางมีระบบและตอเนื่อง 
5. มีการครบคุมการดําเนินงานใหมีมาตรฐาน มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
6. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความชํานาญ มีความชํานาญ มีขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ 
7. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของการประกันคณุภาพอยางจรงิจัง 
8. มีการรวบรวมผลการดําเนินงาน และนําผลมาปรับปรุงคุณภาพของระบบ กระบวนการ ผลผลิตอยาง

ตอเนื่องเพื่อพฒันางานประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีนใหเอื้อตอการใหการ
บริหารดานการเรียนการสอนของคณะตางๆ 

9. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในทั้งของมหาวิทยาลัยฯ 
ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศึกษา (สม.ศ) 

10. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนอยางตอเนื่อง 
 


