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บทที�  2 
การประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 

2.1 นโยบายด้านการประกนัคุณภาพ 
   

  จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติหมวดที+  6  เรื+อง  มาตรฐานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  ไดก้าํหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพ โดยให้สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนั
คุณภาพภายใน และให้มีสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ในฐานะเป็น
องคก์รมหาชน   ทาํหนา้ที+ประเมินคุณภาพภายนอก   เพื+อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอ
ผลการประเมินต่อหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้งและสาธารณชนนั>น  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบประกนัคุณภาพการศึกษา เพื+อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยดาํเนินการมาตั>งแต่ ปีการศึกษา 2548 มีขั>นตอนดงัต่อไปนี>  
 
2.2  ขั)นตอนการจัดการระบบประกนัคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์สถานการณ์  (SWOT Analysis) 

จดัทาํวสิยัทศัน ์ภารกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ 

กาํหนดนโยบายคุณภาพของมหาวทิยาลยัฯ 

จดัตั#งคณะกรรมการพฒันาระบบคุณภาพ 

วเิคราะห์ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

นาํระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยกุตใ์ชเ้พื0อจดัระเบียบและสภาพแวดลอ้มของสาํนกั 

นาํระบบมาตรฐานคุณภาพดว้ยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยกุตใ์ชใ้นการควบคุมกระบวนการบริหารจดัการการศึกษาทั#งระบบ 

นาํผลลพัธ์จากการดาํเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขียน SAR 

เตรียมการเพื0อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

เตรียมการเพื0อรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

กาํหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารประเมินของ สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 



   
               :  คูมื่อ SAR ปีการศึกษา 2555  สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                                                   
 

31

ขั)นตอนที� 6 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้    เนื+องจาก  5 ส  เป็นระบบคุณภาพขั>นตน้ที+เนน้เรื+องของ
การจดัระเบียบการจดัสภาพแวดลอ้มที+ดีของหน่วยงาน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาหน่วยงาน  การจดัทาํ 5ส จะทาํใหส้ถานที+ทาํงานน่าอยู ่มีการดูแลเครื+องมืออุปกรณ์  มีการ
บ่งชี>   มีการจดัเก็บเอกสารเป็นระบบ  และมีวิธีการขั>นตอนการทาํงานชัดเจน    การกาํหนด
กิจกรรมต่างๆ จะดาํเนินการโดยบุคลากรภายในขององคก์รร่วมกนัจึงถือไดว้่าเป็น  การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5 ส นี>   ทาํใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพดา้นต่างๆ 

 
 

  

ขั)นตอนที� 1 การวิเคราะห์สถานการณ์  หน่วยงานจะตอ้งมีการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยวิเคราะห์จากปัจจยั
ภายนอก และปัจจยัภายใน สําหรับการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก ทาํให้ทราบว่าปัจจยัดา้นสังคม 
วฒันธรรม การจดัการศึกษา การแข่งขนั กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการจดัการศึกษา  ในแง่
บวกหรือลบ ถา้เป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสที+ดี แต่ถา้เป็นลบถือเป็นภยัคุกคามหรืออุปสรรคในการ
ทาํงาน  หลงัจากนั>นวิเคราะห์ปัจจยัภายในเพื+อใหพ้บจุดแข็ง หรือจุดอ่อนของสถานศึกษาเพื+อเตรียม
หาแนวทางพิจารณาวา่  ถา้เป็นโอกาสและจุดแขง็จะไดเ้ร่งดาํเนินการ  แต่ถา้จุดอ่อนจะตอ้งรีบจดัทาํ
แผนพฒันา 

ขั)นตอนที� 2 การจัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  เพื+อใหท้ราบแนวทางในการพฒันาและทิศ
ทางการดาํเนินการของสาํนกั ฯ วา่จะมีทิศทางไปในทางใดและจะตอ้งปรับบทบาทของหน่วยงาน มี
วิสยัทศัน ์ ดงันี>  
               “หน่วยงานหลกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ที�ทันสมยัตามมาตรฐานสากล” 

ขั)นตอนที� 3 กาํหนดนโยบายคุณภาพของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ไดก้าํหนดนโยบายเพื+อเป็นการ
แสดงความมุ่งมั+นวา่สาํนกัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นงานวิชาการและงานะเบียน  มุ่งเนน้คุณภาพอยา่ง
แทจ้ริงตาม และเพื+อประโยชนโ์ดยตรงแก่ผูรั้บบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของสาํนกัฯ 
           “มุ่งมั�นพฒันาการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชิงบูรณาการ 
เพื�อพฒันากาํลงัคนให้มคุีณภาพคู่คุณธรรม ตอบสนองความพงึพอใจของผู้รับบริการสู่

มาตรฐานสากล” 
ขั)นตอนที� 4 จัดตั)งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  สาํนกัฯ ไดแ้ต่งตั>งคณะกรรมการพฒันาระบบคุณภาพ 

รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทาํงาน  ทาํหนา้ที+อาํนวยการดา้นการจดัทาํระบบ
คุณภาพ สนบัสนุน  ส่งเสริม  ใหค้าํแนะนาํฝึกอบรม  เพื+อทาํใหก้ารดาํเนินการจดัทาํระบบคุณภาพ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขั)นตอนที� 5 วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders)    
วา่มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาหรือดาํเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอยา่งไรบา้ง เพราะถือวา่
กลุ่มบุคคลเหล่านี> เป็นผูรั้บบริการทางการศึกษา  และการที+ทราบความตอ้งการจะทาํให ้สํานกัฯ    
ไดต้อบสนองความตอ้งการ  และความพึงพอใจของผูรั้บบริการอยา่งแทจ้ริงและนาํขอ้มูลนี>มาวาง
แผนการจดัการศึกษา 
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ขั)นตอนที� 7 นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการจดัการศึกษา  เนื+องจากในการ
จดัการศึกษา การที+จะพิจารณาผลลพัธ์ของการบริการทางการศึกษาจะตอ้งพิจารณาจาก  
Input              Process              Output            Outcome  การนาํระบบมาตรฐาน  ISO  9001  มา
ประยกุตใ์ช ้ สามารถทวนสอบการทาํงานได ้และมีร่องรอยของหลกัฐานยืนยนักิจกรรมต่างๆ ทาํ
ใหม้ั+นใจไดว้า่สถานศึกษาไดด้าํเนินการภายใตก้ลไกคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 

ขั)นตอนที� 8 มทร.พระนครไดก้าํหนดมาตรฐาน  เกณฑก์ารประเมิน และตวับ่งชี>   เพื+อใหทุ้กหน่วยงานใชเ้ป็น
การพฒันาใหเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร.   

ขั)นตอนที� 9 นําผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง       
(Self - Assessment Report : SAR)  

 

ขั)นตอนที� 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เมื+อไดจ้ดัทาํระบบคุณภาพและเขียน SAR  ตาม
มาตรฐานที+ไดก้าํหนด มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คือมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ซึ+งถือเป็นการประกนัคุณภาพภายใน และเป็นส่วนหนึ+งของกระบวนการบริการการศึกษาที+ตอ้ง
ดาํเนินการอย่างต่อเนื+อง  มีการจัดทาํรายงานประจาํปี เสนอต่อตน้สังกดัและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื+อนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ขั)นตอนที� 11 เตรียมการเพื�อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  ตามพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ                      
ไดก้าํหนดให้มีสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเป็น
องค์กรมหาชนทาํหนา้ที+ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งและนาํเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงาน  ที+เกี+ยวขอ้งและต่อสาธารณชน    

นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
-      เร่งรัดใหมี้การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ซึ+งมีแนวทางดาํเนินงานดงันี>  
1. กาํหนดภารกิจของบุคลากรในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. กาํหนดกิจกรรมในการพฒันาบุคลากรในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. กาํหนดใหมี้การจดัหาเทคโนโลยีมาใชใ้นงานบริการต่าง ๆ 
4. กาํหนดใหจ้ดัทาํระบบฐานขอ้มลูในงานบริการทุกประเภท 
5. กาํหนดใหมี้การพฒันาตวัชี>วดัในการประเมินคุณภาพภายใน 
6. กาํหนดใหมี้การประเมินตวัชี>วดัในการประเมินคุณภาพภายใน 
- แต่งตั>งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ใหมี้การประเมินการทาํงานของบุคลากร 
- ให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพื+อแลกเปลี+ยนขอ้มูลและขอ้คิดเห็นเกี+ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา

ระหวา่งสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหน่วยงานอื+น 
- พฒันาระบบการวางแผนการจดัสรรงบประมาณในรูปของแผนงานใหช้ดัเจน 
- กาํหนดอตัรากาํลงัใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ 
- ส่งเสริมใหมี้การนาํขอ้มูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาเผยแพร่สู่สังคมและชุมชน 
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แผนภูมทิี�  2-2  
แผนการดําเนินงานขั)นตอนในการจดัการระบบประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

• สร้างความตระหนกั 

• พฒันาความรู้และ
ทกัษะ 

2. แตง่ตั#งกรรมการ
ผูรั้บผดิชอบ 

 

 

การดําเนินงาน 

 

1. วางแผนการปฏิบติังาน  (P) 

• กาํหนดเป้าหมาย  หรือ
มาตรฐานการศึกษา 

• จดัลาํดบัความสาํคญัของ
เป้าหมาย 

• กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน 

• กาํหนดระยะเวลา 

• กาํหนดงบประมาณ 

• กาํหนดผูรั้บผิดชอบ 

 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจาํปี 

• รวบรวมผลการ 
ดาํเนินงานและผลการ
ประเมิน 

• วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 

• เขียนรายงาน 

 

การรายงาน 

 

2. ดาํเนินการตามแผน  (D) 

• ส่งเสริม สนบัสนุน 

• จดัสิ0งอาํนวยความสะดวกสนบัสนุนทรัพยากร 

• กาํกบั  ติดตาม 

• ใหก้ารนิเทศ 

 

3. การตรวจประเมินผล  (C) 

• วางกรอบการประเมิน 

• จดัหาหรือจดัทาํเครื0องมือ 

• เก็บขอ้มูล 

• วเิคราะห์ขอ้มูล 

• แปลความหมาย 

• ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

4. นาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 

• ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร 

• วางแผนในระยะตอ่ไป 

• จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ 
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2.3 แนวทางการดําเนินการประกนัคุณภาพ 
 มทร.พระนคร  กาํหนดแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนื+องและเป็นระบบ  โดยการ
บริหารจดัการที+ประกนัคุณภาพสถานศึกษา  บนพื>นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มี
เหตุผลและภูมิกนัที+ดี  ภายใตเ้งื+อนไข  2 เงื+อนไข  คือ  เงื+อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวงั) และ
เงื+อนไขคุณธรรม (ซื+อสัตย ์ สุจริต  ขยนั  อดทน  แบง่ปัน) สร้างระบบประกนัคุณภาพ  ดงันี>  

แผนภูมทิี�  2-3  แผนภูมแินวทางการดําเนินการประกนัคุณภาพ 
 

 

 

 

 โดยมหาวทิยาลยั  ดาํเนินการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเนื+องดว้ยระบบและกลไก  ซึ+ งประกอบดว้ย 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  มหาวิทยาลยัไดพ้ฒันาคุณภาพโดย  กาํหนดมาตรฐาน  ตวับ่งชี> และ
เกณฑ์ประเมิน  สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และองค์ประกอบคุณภาพ  10 องค์ประกอบ               
ซึ+ งมทร.พระนคร  กาํหนดมาตรฐานคุณภาพเป็น  10 องค์ประกอบ  80 ตวับ่งชี>   ครอบคลุมมาตรฐาน  สกอ.       
9  องคป์ระกอบ  46 ตวับ่งชี>  (เลือก  42 ตวับ่งชี> )  มาตรฐาน สมศ.  7 มาตรฐาน  48 ตวับ่งชี>  (เลือก  42 ตวับ่งชี> )  
และตวัชี> วดั ก.พ.ร.  4 มิติ  18 ตวัชี> วดั  ดาํเนินการควบคุมคุณภาพ ด้วยการจดัทาํแผน และวางแผนพฒันา
หน่วยงานและแผนปฏิบติัราชการประจาํปี และแผนงานต่างๆ  เพื+อกาํกบัการดาํเนินตามเป้าหมายคุณภาพที+
มหาวทิยาลยักาํหนด  ถ่ายทอดสู่ผูป้ฏิบติัทุกหน่วยงาน และนาํผลลพัธ์มาพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการของ
มหาวทิยาลยัใหส้มดุลภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเนื+อง 
  

การพฒันาคุณภาพ 

(QC) 

การประกนัคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพฒันา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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 การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของหน่วยงานในสังกดัและ
มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ที+กาํหนด  พร้อมทั>งแสดงผลงานของการตรวจสอบดว้ย
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  และสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก้าํหนดให้สถานศึกษาส่ง
รายงานการประเมินตนเองใหต้น้สังกดัตรวจสอบ  ภายในวนัที+  30  กนัยายน ของทุกปี( 120 วนั หลงัจากสิ>นปี
การศึกษา)  นอกจากนี> สถานศึกษาจะต้องดาํเนินการตรวจสอบ  ประเมินผลการดําเนินงานในโครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา(Audit)  เพื+อนาํผลการประเมินมาปรับปรุงใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธภาพมาก
ขึ>นในปีต่อไป 
 การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานตน้สังกดั  และประเมินคุณภาพโดย
สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ซึ+ งแบ่งออกเป็น  2 
ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน  3 ระดบั คือ  ระดบั
สาขาวชิา,  ระดบัคณะ,  และระดบัมหาวทิยาลยั 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสาํนกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์าร
มหาชน) (สมศ.)  จะจดัดาํเนินการตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสถานศึกษาควร
ให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่างๆ  ที+มีขอ้มูลเกี+ยวกบัสถานศึกษา  ตลอดจน
บุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั>งผูป้กครองและผูที้+มีส่วนเกี+ยวขอ้งกบัสถานศึกษา
ให้ขอ้มูลเพิ+มเติมในส่วนที+พิจารณาเห็นวา่เกี+ยวขอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจของสถานศึกษาตามคาํ
ร้องขอของ สมศ.  ซึ+ งการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งไดรั้บการประเมิน
อยา่งน้อยหนึ+ งครั> งในทุกๆห้าปีนับตั>งแต่การประเมินครั> งสุดทา้ย  และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที+เกี+ยวขอ้งและสาธารณชนทราบ 

 สรุปไดว้า่การตรวจประเมินสถานศึกษา  เป็นขั>นตอนที+สําคญัขั>นตอนหนึ+ งของการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ทั>งนี> รูปแบบการตรวจประเมิน  ตลอดจนเนื>อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินสถานศึกษา  
จะเป็นกลไกในการวดัคุณภาพและความถูกตอ้งของผลการประเมิน  ซึ+ งจะนาํไปสู่การยอมรับของผูถู้กประเมิน 
และเป็นผลใหส้ถานศึกษาไดพ้ฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งแทจ้ริง 
 เพื+อให้หน่วยงานนาํระบบประกนัคุณภาพและแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพไปถ่ายทอดสู่
ผูป้ฎิบติัไดช้ดัเจน  สาํนกัประกนัคุณภาพ  มทร.พระนครจึงกาํหนดเป็นแผนภาพ/แผนผงั 4 เรื+อง ดงันี>  

- การบริหารจดัการที+ประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
- มาตรฐานและจาํนวนตวับง่ชี> คุณภาพตามเกณฑ ์มทร.พระนคร และ สกอ. ปีการศึกษา  25554 
- ผงักระบวนการ Business Flow  มทร.พระนคร 
- เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2555 
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แผนกลยุทธ์และ
แผนดาํเนินงานการประเมินภายนอก

วสิัยทัศน์วสิัยทัศน์  มาตรฐานมาตรฐาน
และพนัธกจิและพนัธกิจ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การนําแผนสู่ปฏิบัติ
และกาํกบัติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจําปี

ที�เป็น
รายงานประเมินตนอง

การพฒันาสถานศึกษาการพฒันาสถานศึกษา
และความรับผดิรับชอบและความรับผดิรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบริหาร
จัดการ

ความพงึพอใจ

การเงินและ
งบประมาณ

นวัตกรรม
และการเรียนรู้

การบริหารจัดการ
โดยแผนและ

มุ่งผลลัพธ์

ระบบข้อมูล
และสารสนเทศ

ความโปร่งใส
พร้อมรับ

การตรวจสอบ

การบริหาร
คุณภาพ

และประกัน
คุณภาพ

ความมีอิสระ
คล่องตัว

การมีส่วนร่วม

การบริหาร
สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมาย
ของ พ.ร.บ.
และมาตรฐาน
การศึกษา

ความมีเหตุมีผล

ความมีเหตุมีผล

คุณ
ธร
รม
จริ
ยธ
รรม

คุณ
ธร
รม
จริ
ยธ
รรมความรอบรู้

ความรอบรู้

ควา
มพอ

ประ
มาณ

ควา
มพอ

ประ
มาณ

กา
รมี
ภูมิ
คุ้ม
กัน
ที� ดี

กา
รมี
ภูมิ
คุ้ม
กัน
ที� ดี

วิสัยทัศน์
และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการให้สมดุล

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ที�ประกันคณุภาพสถานศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวงั พิธยิานุวฒัน์
ผอ.สมศ.

มภีมูิคุ้มกนั
ในตัวที�ดีมีเหตุผล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ทางสายกลาง

เงื�อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั)

เงื�อนไขคณุธรรม
(ซื�อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)

ชีวิต/เศรษฐกจิ/สังคม/สิ�งแวดล้อม

ก้าวหน้าอย่างสมดุล/มั�นคง/ยั�งยืน

นําสู่

การบริหารจดัการให้สมดุลการบริหารจัดการให้สมดลุ
การเงินและงบประมาณ (Financial)

วสิัยทัศน์วิสัยทัศน์  มาตรฐานมาตรฐาน  
และกลยทุธ์และกลยุทธ์

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพงึพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตวับ่งชี)การบริหารฐานตัวบ่งชี)การบริหารฐานมหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยั ( (UBM) UBM) 
เพื�อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคญัเพื�อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ

UBM

มีระบบบริหารและจัดการศึกษาที�สอดคล้อง
กบัจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ

มีอิสระคล่องตัวในการบริหารวิชาการ
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารทั�วไป

มีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

มีระบบบริหารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภบิาล

มีระบบบริหารและจัดการศึกษา
ที�พร้อมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

� กาํหนดมาตรฐาน

� วธิกีารพฒันา

� จดัทรพัยากรสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพ
(QA)

การตรวจตดิตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมนิคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พฒันาสู่คุณภาพ
กระบวนการ

ปรบัปรุงคุณภาพ

ระบบประกนัคุณภาพ

อ้างองิ.....สมศ…..    

2.4 
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2.7  ผงักระบวนการ (Business Flow)    มทร.พระนคร                     

วางแผน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน ระหว่างการจัดการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

• แผนยทุธศาสตร์ชาติ 

• แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 

• แผนสาํนกังาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

• แผน มทร.พระนคร 

• แผนคณะฯ  

• แผนหน่วยงานยอ่ย 
 
 
 
 
 
 

• แผนปฏิบตัิงานประจาํปี 

• แผนงาน/โครงการ 

� จดัทาํแผนการเรียน 
� กาํหนดผูส้อน  
� จดัทาํตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   

� ประเมิน/ พิจารณาหลกัสูตร*** กว. และคณะ 
� จดัทาํโครงการสอน***ผูส้อน/สาขาวิชา 
� เตรียมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผูส้อน/สาขาวิชา 

� งานทะเบียนนกัศึกษา 
� เพิ+ม เปลี+ยน ถอน 
� ออกหนงัสือรับรอง 
� ตรวจสอบวฒุิ 
� ตรวจสอบผลการเรียน 
� ปฏิทินการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ปฐมนิเทศ 
� พฒันาวินยั คุณธรรม/ จริยธรรม 
� ศิลปวฒันธรรม 
� การจดักิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กีฬา) 
� สวสัดิการ รด. กยศ. 

� งานวิจยัและพฒันา 
� งานส่งเสริมและบริการ

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� การเรียนการสอน 
� บนัทึกผลการสอน 
� วดัและประเมินผล 
� ประเมินผูส้อน 
� บาํรุงรักษาเครื+องมือ/อุปกรณ์ 
� ให้คาํปรึกษา (อ.ที+ปรึกษา) 

� ห้องสมุด 
� ศูนยเ์รียนรู้ดว้ยตนเอง 
� ศูนยน์วตักรรม/ 

พฒันาสื+อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

�  ปัจฉิมนิเทศ ***     
งาน กิจการนศ. 

�  ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท. 

�  ติดตามผูส้าํเร็จ
การศึกษา ***          
งานกิจการนศ. 

� ชมรม/ สมาคม/    
ศิษยเ์ก่า /ผูป้กครอง 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
� วิเคราะห์ความตอ้งการ 
� แผนรับนกัศึกษา 

� รับสมคัร/สอบคดัเลือก***สสท/ มทร. 

� ขึ>นทะเบียนนกัศึกษาใหม่***สสท/ กองคลงั 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
  

หมายเหตุ            คือ  ขั>นตอนการปฏิบตัิงาน (WI) ของคณะ          �  คือ ขั>นตอนการปฏิบตัิงาน (WI) ที+เกี+ยวขอ้ง          *** คือ  ผูท้ี+เกี+ยวขอ้งกบัขั>นตอนการปฏิบตัิงานนี>  
 

PM 11 

แผนงาน/งปม.

แลติดตาม

ประเมินผล 
 

PM 22 

การปฏิบัติ 

การแก้ไขและ

การป้องกนั 
 

PM 21 

การทบทวน

ของฝ่าย

บริหารด้าน

คุณภาพ 

PM 20 

การประเมิน

คุณภาพ

ภายใน

ประเมินผล 

PM 19 

การควบคุม

เอกสารคุณภาพ

และบันทึกข้อมูล 

PM 18 

งานวเิทศ

สัมพนัธ์ 

PM 17 

งาน

บริการ 

PM 16 

งานคลงัและ

พสัดุ 
 

PM 15 

งาน 

บุคลากร 

PM 12 

งาน

สารสนเทศ 
 

PM 13 

งาน

ประชาสัมพนัธ์ 
 

PM 14 

งาน 

สารบรรณ 

PM 03 

การรับนกัศึกษาใหม่ 

***งานแผน 

PM 10 

การจบการศึกษา 

***งานหลกัสูตรและ
สาขาวิชา 
 

PM 02 

การบริหารหลกัสูตร 
PM 01 

การจดัทาํแผน

ยุทธศาสตร์/

แม่บท 

PM 04 

การจดัการเรียนการสอน 

PM 05 

งานทะเบียน 

และประเมนิผล 

PM 06 

งานพฒันา 

นักศึกษา 

PM 07 

งานวจิยัและบริการ

วชิาการแก่สังคม PM 08 

งานวทิยบริการ 

PM 09 

งานสหกจิศึกษา/

ฝึกงาน 


