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สวนที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.1 นโยบายดานการประกันคุณภาพ0
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหมวดที่ 6 เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดกําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะเปน
องคกรมหาชน ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอ
ผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนนั้น สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดําเนินการมาตั้งแต ปการศึกษา 2548 มีขั้นตอนดังตอไปนี้
2.2 ขั้นตอนการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
วิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
จัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ
กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
วิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกตใชเพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดลอมของสํานัก
นําระบบมาตรฐานคุณภาพดวยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบ
กําหนดมาตรฐานและเกณฑการประเมินของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพมาเขียน SAR
เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน
เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
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การวิเคราะหสถานการณ หนวยงานจะตองมีการวิเคราะหสถานการณ โดยวิเคราะหจากปจจัย
ภายนอก และปจจัยภายใน สําหรับการวิเคราะหปจจัยภายนอก ทําใหทราบวาปจจัยดานสังคม
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแขงขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา ในแง
บวกหรือลบ ถาเปนแงบวกถือเปนโอกาสที่ดี แตถาเปนลบถือเปนภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการ
ทํางาน หลังจากนั้นวิเคราะหปจจัยภายในเพื่อใหพบจุดแข็ง หรือจุดออนของสถานศึกษาเพื่อเตรียม
หาแนวทางพิจารณาวา ถาเปนโอกาสและจุดแข็งจะไดเรงดําเนินการ แตถาจุดออนจะตองรีบจัดทํา
แผนพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ เพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศ
ทางการดําเนินการของสํานัก ฯ วาจะมีทิศทางไปในทางใดและจะตองปรับบทบาทของหนวยงาน มี
วิสัยทัศน ดังนี้
“สานสัมพันธ รวมพลังมุงพัฒนาสูหนวยงาน ฐานขอมูลดานวิชาการและงานทะเบียน
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย”
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดนโยบายคุณภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนการ
แสดงความมุงมั่นวาสํานักฯ ไดใหความสําคัญดานงานวิชาการและงานะเบียน มุงเนนคุณภาพอยาง
แทจริงตาม และเพื่อประโยชนโดยตรงแกผูรับบริการ โดยนโยบายคุณภาพของสํานักฯ
“มุงมั่นพัฒนาการศึกษาดานวิชาชีพ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
เพื่อพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพคูคุณธรรม ตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการสู
มาตรฐานสากล”
ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ สํานักฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทํางาน ทําหนาที่อํานวยการดานการจัดทําระบบ
คุณภาพ สนับสนุน สงเสริม ใหคําแนะนําฝกอบรม เพื่อทําใหการดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหความตองการของนักศึกษาสถานประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
วามีความตองการในการจัดการศึกษาหรือดําเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอยางไรบาง เพราะถือวา
กลุมบุคคลเหลานี้เปนผูรับบริการทางการศึกษา และการที่ทราบความตองการจะทําให สํานักฯ
ไดตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของผูรับบริการอยางแทจริงและนําขอมูลนี้มาวาง
แผนการจัดการศึกษา
ขั้นตอนที่ 6
นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกตใช เนื่องจาก 5 ส เปนระบบคุณภาพขั้นตนที่เนนเรื่องของ
การจัดระเบียบการจัดสภาพแวดลอมที่ดีของหนวยงาน โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการ
พัฒนาหนวยงาน การจัดทํา 5ส จะทําใหสถานที่ทํางานนาอยู มีการดูแลเครื่องมืออุปกรณ มีการ
บงชี้ มีการจัดเก็บเอกสารเปนระบบ และมีวิธีการขั้นตอนการทํางานชัดเจน การกําหนด
กิจกรรมตางๆ จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององคกรรวมกันจึงถือไดวาเปน การ
บริหารงานแบบมีสวนรวม และกิจกรรม 5 ส นี้ ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ
ขั้นตอนที่ 1
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ขั้นตอนที่ 7

นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา เนื่องจากในการ
จัดการศึกษา การที่จะพิจารณาผลลัพธของการบริการทางการศึกษาจะตองพิจารณาจาก
Input
Process
Output
Outcome การนําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มา
ประยุกตใช สามารถทวนสอบการทํางานได และมีรองรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรมตางๆ ทํา
ใหมั่นใจไดวาสถานศึกษาไดดําเนินการภายใตกลไกคุณภาพอยางแทจริง

ขั้นตอนที่ 8

มทร.พระนครไดกําหนดมาตรฐาน เกณฑการประเมิน และตัวบงชี้ เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปน
การพัฒนาใหเขาสูมาตรฐานสากล โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร.
นํ า ผลลั พ ธ จ ากการดํ า เนิ น งานตามเป า หมายคุ ณ ภาพ มาเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง
(Self - Assessment Report : SAR)

ขั้นตอนที่ 9

เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อไดจัดทําระบบคุณภาพและเขียน SAR ตาม
มาตรฐานที่ไดกําหนด มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คือมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ซึ่งถือเปนการประกันคุณภาพภายใน และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริการการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอตนสังกัดและเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นตอนที่ 11 เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเปน
องคกรมหาชนทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงและนําเสนอผลการ
ประเมินตอหนวยงาน ที่เกี่ยวของและตอสาธารณชน
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางดําเนินงานดังนี้
1. กําหนดภารกิจของบุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. กําหนดใหมีการจัดหาเทคโนโลยีมาใชในงานบริการตาง ๆ
4. กําหนดใหจัดทําระบบฐานขอมูลในงานบริการทุกประเภท
5. กําหนดใหมีการพัฒนาตัวชี้วดั ในการประเมินคุณภาพภายใน
6. กําหนดใหมีการประเมินตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน
- แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ใหมีการประเมินการทํางานของบุคลากร
- ใหมีเครือขายความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหนวยงานอื่น
- พัฒนาระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในรูปของแผนงานใหชัดเจน
- กําหนดอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ
สงเสริมใหมีการนําขอมูลขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพรสูสังคมและชุมชน

ขั้นตอนที่ 10
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แผนภูมิที่ 2-2
แผนการดําเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การเตรียมการ

การดําเนินงาน

1. เตรียมความพรอมของ
บุคลากร
• สรางความตระหนัก
• พัฒนาความรูและ
ทักษะ
2. แตงตั้งกรรมการ
ผูรับผิดชอบ

1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P)
• กําหนดเปาหมาย หรือ
มาตรฐานการศึกษา
• จัดลําดับความสําคัญของ
เปาหมาย
• กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
• กําหนดระยะเวลา
• กําหนดงบประมาณ
• กําหนดผูรับผิดชอบ
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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การรายงาน
จั ด ทํ า รายงานประเมิ น ตนเอง
หรือรายงานประจําป
• รวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน
• วิเคราะหตามมาตรฐาน
• เขียนรายงาน

2.3 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
มทร.พระนคร กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ โดยการ
บริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มี
เหตุผลและภูมิกันที่ดี ภายใตเงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู (รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง) และ
เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน) สรางระบบประกันคุณภาพ ดังนี้

แผนภูมิที่ 2-3 แผนภูมิแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพ
(QC)
กระบวนการพัฒนา
สูคุณภาพ

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ
การประกันคุณภาพ
(QA)

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ
การประเมินคุณภาพ
-ภายใน (IQA)
- ภายนอก (EQA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องดวยระบบและ
กลไก ซึ่งประกอบดวย
การพั ฒ นาและควบคุม คุ ณ ภาพ สํานัก ส ง เสริ มวิช าการและงานทะเบีย น ไดพัฒ นาคุณ ภาพโดย
กําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑประเมิน สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และองคประกอบ
คุณ ภาพ 5 องค ประกอบ ซึ่ งสํ านั ก ส ง เสริมวิช าการและงานทะเบีย น กํา หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพเปน 5
องคประกอบ 16 ตัวบงชี้ ดําเนินการควบคุมคุณภาพ ดวยการจัดทําแผน และวางแผนพัฒนาหนวยงานและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนงานตางๆ เพื่อกํากับการดําเนินตามเปาหมายคุณภาพที่สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน กําหนด ถายทอดสูผูปฏิบัติทั้งหนวยงาน และนําผลลัพธมาพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหสมดุลภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
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การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานของสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด พรอมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบดวย
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง นอกจากนี้หนวยงานจะตองดําเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนิ นงานในโครงการ กิจกรรมตางๆ ของหนว ยงาน(Audit) เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหเ กิ ด
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นในปตอไป
การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน
สรุปไดวาการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมิน จะเปน
กลไกในการวัดคุณภาพและความถูกตองของผลการประเมิน ซึ่งจะนําไปสูการยอมรับของผูถูกประเมิน และ
เปนผลใหพัฒนาคุณภาพของหนวยงานอยางแทจริง
เพื่อใหหนวยงานนําระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพไปถายทอดสู
ผูปฎิบัติไดชัดเจน จึงไดกําหนดเปนแผนภาพ/แผนผัง 4 เรื่อง ดังนี้
- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา
- มาตรฐานและจํานวนตัวบงชี้คุณภาพตามเกณฑ
- ผังกระบวนการ Business Flow
- เปาหมายคุณภาพปการศึกษา 2553
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วิสัยทัศน มาตรฐาน
และพันธกิจ
การวางแผนและ
จัดระบบ

การประเมินภายนอก

รายงานประจําป
ที่เปน
รายงานประเมินตนอง

แผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงาน

การพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบ
ของสถานศึกษา
การประเมิน
การนําแผนสูป
 ฏิบัติ
ตนเอง
และกํากับติดตาม

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการ
ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา
2.4

ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดี

มีเหตุผล

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน)
นําสู

ระบบประกันคุณภาพ

าณ
ระม
ป
อ
มพ
ควา

(QC)
¾ กําหนดมาตรฐาน
¾ วิธีการพัฒนา
¾ จัดทรัพยากรสนับสนุน

กระบวนการ
พัฒนาสูคุณภาพ

กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ
การประกันคุณภาพ
(QA)

การประเมินคุณภาพ
-ภายใน (IQA)
- ภายนอก (EQA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

ตัวบงชี้การบริหารฐานมหาวิ
ารฐานมหาวิทยาลัย (UBM)
(UBM)
เพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ

การม
ภี มู คิ
มุ กนั
ทดี่ ี

การพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการ
โดยแผนและ
มุงผลลัพธ
การบริหาร
จัดการ
การบริหาร
คุณภาพ
และประกัน
คุณภาพ

คว
าม
รอ
บร
ู

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม
ความมีอิสระ
คลองตัว
ความพึงพอใจ

วิสัยทัศน
และมาตรฐาน

นวัตกรรม
และการเรียนรู

ความโปรงใส
พรอมรับ
การตรวจสอบ

การเงินและ
งบประมาณ
ระบบขอมูล
และสารสนเทศ

มีระบบบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคลอง มีอิสระคลองตัวในการบริหารวิชาการ
กับจุดมุง หมายของพระราชบัญญัติ
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
การศึกษาแหงชาติ
การบริหารทั่วไป

มีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

UBM

กาวหนาอยางสมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

คว
าม
มเี ห
ตมุ
ผี ล

การบริหารจัดการใหสมดุล

การมีสวนรวม

การบริหารจัดการใหสมดุล

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

ม
รร
ยิ ธ
ร
มจ
รร
ธ
คณุ

การเงินและงบประมาณ (Financial)
Goals

Measures

Strategies

Drivers

Measures

วิสัยทัศน มาตรฐาน
และกลยุทธ
(Vision and Strategy)
การเรียนรูและนวัตกรรม
(Learning And Growth)

มีระบบบริหารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

Goals
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Drivers

ความพึงพอใจ (Customer)
Goals

มีระบบบริหารและจัดการศึกษา
ที่พรอมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

Strategies

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิ ธยิ านุวัฒ น
ผอ.สมศ.
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Strategies

Drivers

Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)
Goals

Strategies

Drivers

Measures

วางแผน

เตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน

 จัดทําแผนการเรียน
• แผนยุทธศาสตรชาติ
***งานหลักสูตรและ
 กําหนดผูสอน
• แผนกระทรวง
สาขาวิชา
 จัดทําตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ
ศึกษาธิการ
® ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ
• แผนสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  จัดทําโครงการสอน***ผูสอน/สาขาวิชา
 เตรียมหอง/อุปกรณการสอน***ผูสอน/สาขาวิชา
(สกอ.)
• แผน มทร.พระนคร
• แผนคณะฯ
PM 02
• แผนหนวยงานยอย








PM 03
การรับนักศึกษาใหม

• แผนปฏิบัติงานประจําป
• แผนงาน/โครงการ

 วิเคราะหความตองการ
***งานแผน
 แผนรับนักศึกษา
® รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร.
® ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม***สสท/ กองคลัง

PM 12
งาน
สารสนเทศ

PM 13
งาน
ประชาสัมพันธ

PM 14
งาน
สารบรรณ

งานทะเบียนนักศึกษา
เพิ่ม เปลี่ยน ถอน
ออกหนังสือรับรอง
ตรวจสอบวุฒิ
ตรวจสอบผลการเรียน
ปฏิทินการศึกษา

 งานวิจัยและพัฒนา
 งานสงเสริมและบริการ
วิชาการ

PM 05
งานทะเบียน
และประเมินผล

การบริหารหลักสูตร

PM 01
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร/
แมบท

PM 11
แผนงาน/งปม.
แลติดตาม
ประเมินผล

ระหวางการจัดการเรียนการสอน







PM 15
งาน
บุคลากร

PM 06
งานพัฒนา
นักศึกษา

PM 16
งานคลังและ
พัสดุ

PM 17
งาน
บริการ

 หองสมุด
 ศูนยเรียนรูดวยตนเอง
 ศูนยนวัตกรรม/
พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา)

PM 08
งานวิทยบริการ

PM 04
การจัดการเรียนการสอน


ปฐมนิเทศ

พัฒนาวินัย คุณธรรม/ จริยธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กีฬา) 
สวัสดิการ รด. กยศ.
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PM 07
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแกสังคม

การจบการศึกษา

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

PM 18
งานวิเทศ
สัมพันธ

PM 19
การควบคุม
เอกสารคุณภาพ
และบันทึกขอมูล

PM 09
งานสหกิจศึกษา/
ฝกงาน

PM 20
การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน
ประเมินผล

 ปจฉิมนิเทศ ***
งาน กิจการนศ.
® ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท.
 ติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา ***
งานกิจการนศ.
 ชมรม/ สมาคม/
ศิษยเกา /ผูปกครอง

PM 10
การจบการศึกษา

PM 21
การทบทวน
ของฝาย
บริหารดาน
คุณภาพ

PM 22
การปฏิบัติ
การแกไขและ
การปองกัน

นโยบายตัวบงชี้ (KPI)
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ผลลัพธของการประกันคุณาพการศึกษา
ตารางที่ 2-4 แสดงการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากผลลัพธ ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
องคกรกับบุคลากร
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

ประโยชนขององคกร
มีรูปแบบการจัดองคกร การบริหารงานที่เปน
ระบบมีประสิทธิภาพ
มีโครงสรางองคกร กรอบภาระหนาที่ ความ
รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรในแตละ
ตําแหนงชัดเจน
ลดขั้นตอนความยุงยากของการสื่อสารและ
การปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น
สามารถกําหนดแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ทําใหการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อ
การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและตรงเวลา
มีการกําหนดภารกิจของผูปฏิบัติ กรอบการ
ดําเนินงานชัดเจน ทําใหลดความขัดแยงใน
การปฏิบัติงานภายในองคกร
องคกรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพทั้ง
ระบบและไปในทิศทางเดียวกัน
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เปนที่ยอมรับของ
หนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ

ประโยชนของบุคลากร
1. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบ
คุณภาพ
2. ทุกคนรูกรอบการปฏิบัติหนาที่และสามารถปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายได
3. บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกและมีความรวมมือ
ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพมากขึ้น
4. การปฏิบัติงานมีระบบ ชัดเจน และระบุขอบเขต
ไดชัดแจง
5. บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพัฒนาตนเองให
สอดคลองกับงานที่ตนเองปฏิบัติได
6. บุคลากรทุกคนมีความเขาใจตรงกัน และพัฒนาการ
ทํางานเปนทีมหรือเปนกลุมไดดีขึ้น
7. บุคลากรทุกคนมีความภูมิใจในองคกรและมีความ
รูสึกที่ดีตอองคกร

ประโยชนของผูรับบริการ
1. มีความมั่นใจวาไดรับการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งระบบ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
2. มีความสะดวก ประหยัดเวลาในการรับบริการจากหนวยงานนั้น
3. ไมเสียเวลาในการคนหาและตองประเมินวาหนวยงานนั้นมีคุณภาพหรือไม หากจะตองติดตอหรือบริการ
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไว
5. มีความภูมใิ จและมั่นใจที่ไดปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่มีระบบคุณภาพชัดเจน ตรวจสอบได
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