บทที 2
การประกันคุณภาพการศึกษาของสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.1 นโยบายด้ านการประกันคุณภาพ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที+ 6 เรื+ อง มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้กาํ หนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะเป็ น
องค์กรมหาชน ทําหน้าที+ประเมินคุณภาพภายนอก เพื+อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอ
ผลการประเมินต่อหน่ วยงานที+เกี+ ยวข้องและสาธารณชนนั>น สํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ได้
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื+อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดําเนินการมาตั>งแต่ ปี การศึกษา 2548 มีข>นั ตอนดังต่อไปนี>
2.2 ขั)นตอนการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จัดทําวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย กลยุทธ์
กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
จัดตั#งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
วิเคราะห์ความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื0อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมของสํานัก
นําระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริ หารจัดการการศึกษาทั#งระบบ
กําหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของ สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
นําผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามเป้ าหมายคุณภาพมาเขียน SAR
เตรี ยมการเพื0อรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน
เตรี ยมการเพื0อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
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การวิเคราะห์ สถานการณ์ หน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยวิเคราะห์จากปั จจัย
ภายนอก และปั จจัยภายใน สําหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ทําให้ทราบว่าปั จจัยด้านสังคม
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ในแง่
บวกหรื อลบ ถ้าเป็ นแง่บวกถือเป็ นโอกาสที+ดี แต่ถา้ เป็ นลบถือเป็ นภัยคุกคามหรื ออุปสรรคในการ
ทํางาน หลังจากนั>นวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื+อให้พบจุดแข็ง หรื อจุดอ่อนของสถานศึกษาเพื+อเตรี ยม
หาแนวทางพิจารณาว่า ถ้าเป็ นโอกาสและจุดแข็งจะได้เร่ งดําเนิ นการ แต่ถา้ จุดอ่อนจะต้องรี บจัดทํา
แผนพัฒนา
ขั)นตอนที 2 การจัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย แผนกลยุทธ์ เพื+อให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิ ศ
ทางการดําเนินการของสํานัก ฯ ว่าจะมีทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทของหน่วยงาน มี
วิสยั ทัศน์ ดังนี>
“หน่ วยงานหลักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทีทันสมัยตามมาตรฐานสากล”
ขั)นตอนที 3 กําหนดนโยบายคุณภาพของสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กาํ หนดนโยบายเพื+อเป็ นการ
แสดงความมุง่ มัน+ ว่าสํานักฯ ได้ให้ความสําคัญด้านงานวิชาการและงานะเบียน มุ่งเน้นคุณภาพอย่าง
แท้จริ งตาม และเพื+อประโยชน์โดยตรงแก่ผรู ้ ับบริ การ โดยนโยบายคุณภาพของสํานักฯ
“มุ่งมันพัฒนาการศึกษาด้ านวิชาชีพ ด้ วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
เพือ พัฒนากําลังคนให้ มคี ุณภาพคู่คุณธรรม ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการสู่
มาตรฐานสากล”
ขั)นตอนที 4 จัดตั)งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ สํานักฯ ได้แต่งตั>งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
รับผิดชอบระบบการบริ หารคุณภาพ โดยมีคณะทํางาน ทําหน้าที+อาํ นวยการด้านการจัดทําระบบ
คุณภาพ สนับสนุน ส่ งเสริ ม ให้คาํ แนะนําฝึ กอบรม เพื+อทําให้การดําเนิ นการจัดทําระบบคุณภาพ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขั)นตอนที 5 วิเคราะห์ ความต้ องการของนักศึ กษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย (Stakeholders)
ว่ามีความต้องการในการจัดการศึกษาหรื อดําเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอย่างไรบ้าง เพราะถือว่า
กลุ่มบุคคลเหล่านี> เป็ นผูร้ ับบริ การทางการศึกษา และการที+ ทราบความต้องการจะทําให้ สํานักฯ
ได้ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การอย่างแท้จริ งและนําข้อมูลนี> มาวาง
แผนการจัดการศึกษา
ขั)นตอนที 6
นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ ใช้ เนื+ องจาก 5 ส เป็ นระบบคุณภาพขั>นต้นที+เน้นเรื+ องของ
การจัดระเบี ยบการจัดสภาพแวดล้อมที+ ดีของหน่ วยงาน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาหน่วยงาน การจัดทํา 5ส จะทําให้สถานที+ทาํ งานน่าอยู่ มีการดูแลเครื+ องมืออุปกรณ์ มีการ
บ่งชี> มีการจัดเก็บเอกสารเป็ นระบบ และมี วิธีการขั>นตอนการทํางานชัดเจน การกําหนด
กิ จกรรมต่ างๆ จะดําเนิ นการโดยบุ คลากรภายในขององค์กรร่ วมกันจึ งถื อได้ว่าเป็ น การ
บริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม และกิจกรรม 5 ส นี> ทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ
ขั)นตอนที 1
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ขั)นตอนที 7

นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ ใช้ ควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา เนื+องจากในการ
จัดการศึกษา การที+จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริ การทางการศึกษาจะต้องพิจารณาจาก
Input
Process
Output
Outcome การนําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มา
ประยุกต์ใช้ สามารถทวนสอบการทํางานได้ และมีร่องรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรมต่างๆ ทํา
ให้มน+ั ใจได้วา่ สถานศึกษาได้ดาํ เนินการภายใต้กลไกคุณภาพอย่างแท้จริ ง

ขั)นตอนที 8

มทร.พระนครได้กาํ หนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี> เพื+อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็ น
การพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร.
นํ า ผลลั พ ธ์ จ ากการดํ าเนิ นงานตามเป้ าหมายคุ ณ ภาพ มาเขี ย นรายงานการประเมิน ตนเอง
(Self - Assessment Report : SAR)

ขั)นตอนที 9

ขั)นตอนที 10

ขั)นตอนที 11

เตรี ยมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื+อได้จดั ทําระบบคุณภาพและเขี ยน SAR ตาม
มาตรฐานที+ได้กาํ หนด มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คือมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ซึ+ งถือเป็ นการประกันคุณภาพภายใน และเป็ นส่ วนหนึ+ งของกระบวนการบริ การการศึกษาที+ตอ้ ง
ดําเนิ นการอย่างต่ อเนื+ อ ง มี การจัดทํารายงานประจํา ปี เสนอต่ อ ต้นสังกัดและเปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน เพื+อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เตรี ยมการเพือตรวจประเมินคุ ณ ภาพภายนอก
ตามพระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ งชาติ
ได้กาํ หนดให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา(สมศ.) มีฐานะเป็ น
องค์กรมหาชนทําหน้าที+ ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึ กษาทุกแห่ งและนําเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงาน ที+เกี+ยวข้องและต่อสาธารณชน

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- เร่ งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ+ งมีแนวทางดําเนินงานดังนี>
1. กําหนดภารกิจของบุคลากรในสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
2. กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
3. กําหนดให้มีการจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริ การต่าง ๆ
4. กําหนดให้จดั ทําระบบฐานข้อมูลในงานบริ การทุกประเภท
5. กําหนดให้มีการพัฒนาตัวชี>วดั ในการประเมินคุณภาพภายใน
6. กําหนดให้มีการประเมินตัวชี>วดั ในการประเมินคุณภาพภายใน
- แต่งตั>งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
- ให้มีการประเมินการทํางานของบุคลากร
- ให้มีเครื อข่ายความร่ วมมื อเพื+ อแลกเปลี+ ยนข้อมูลและข้อคิ ดเห็นเกี+ ยวกับการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ระหว่างสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนและหน่วยงานอื+น
- พัฒนาระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในรู ปของแผนงานให้ชดั เจน
- กําหนดอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
- ส่ งเสริ มให้มีการนําข้อมูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่ สู่สังคมและชุมชน
32
: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

แผนภูมทิ ี 2-2
แผนการดําเนินงานขั)นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การเตรียมการ

การดําเนินงาน

1. เตรี ยมความพร้อมของ
บุคลากร
• สร้างความตระหนัก
• พัฒนาความรู ้และ
ทักษะ
2. แต่งตั#งกรรมการ
ผูร้ ับผิดชอบ

1. วางแผนการปฏิบตั ิงาน (P)
• กําหนดเป้ าหมาย หรื อ
มาตรฐานการศึกษา
• จัดลําดับความสําคัญของ
เป้ าหมาย
• กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
• กําหนดระยะเวลา
• กําหนดงบประมาณ
• กําหนดผูร้ ับผิดชอบ
2. ดําเนินการตามแผน (D)
• ส่งเสริ ม สนับสนุน
• จัดสิ0 งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร
• กํากับ ติดตาม
• ให้การนิเทศ
3. การตรวจประเมินผล (C)
• วางกรอบการประเมิน
• จัดหาหรื อจัดทําเครื0 องมือ
• เก็บข้อมูล
• วิเคราะห์ขอ้ มูล
• แปลความหมาย
• ตรวจสอบ/ปรับปรุ งคุณภาพการประเมิน
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุ งงาน (A)
• ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
• วางแผนในระยะต่อไป
• จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
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การรายงาน
จัด ทํา รายงานประเมิ น ตนเอง
หรื อรายงานประจําปี
• รวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน
• วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
• เขียนรายงาน

2.3 แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
มทร.พระนคร กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื+องและเป็ นระบบ โดยการ
บริ หารจัดการที+ประกันคุณภาพสถานศึกษา บนพื>นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มี
เหตุผลและภูมิกนั ที+ดี ภายใต้เงื+อนไข 2 เงื+ อนไข คือ เงื+อนไขความรู้ (รอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และ
เงื+อนไขคุณธรรม (ซื+อสัตย์ สุ จริ ต ขยัน อดทน แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ ดังนี>

แผนภูมทิ ี 2-3 แผนภูมแิ นวทางการดําเนินการประกันคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพ
(QC)
กระบวนการพัฒนา
สู่ คุณภาพ

กระบวนการปรับปรุ ง
คุณภาพ
การประกันคุณภาพ
(QA)

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

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

โดยมหาวิทยาลัย ดําเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื+องด้วยระบบและกลไก ซึ+งประกอบด้วย
การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้พฒั นาคุณภาพโดย กําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี> และ
เกณฑ์ ป ระเมิ น สอดคล้อ งกับ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา และองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพ 10 องค์ป ระกอบ
ซึ+ งมทร.พระนคร กําหนดมาตรฐานคุณภาพเป็ น 10 องค์ประกอบ 80 ตัวบ่งชี> ครอบคลุมมาตรฐาน สกอ.
9 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งชี> (เลือก 42 ตัวบ่งชี>) มาตรฐาน สมศ. 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี> (เลือก 42 ตัวบ่งชี> )
และตัวชี> วดั ก.พ.ร. 4 มิ ติ 18 ตัวชี> วดั ดํา เนิ นการควบคุ มคุ ณภาพ ด้วยการจัดทําแผน และวางแผนพัฒนา
หน่วยงานและแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี และแผนงานต่างๆ เพื+อกํากับการดําเนิ นตามเป้ าหมายคุณภาพที+
มหาวิทยาลัยกําหนด ถ่ายทอดสู่ ผปู ้ ฏิบตั ิทุกหน่วยงาน และนําผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้สมดุลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื+อง
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การตรวจสอบคุณภาพ เป็ นการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและ
มหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ที+กาํ หนด พร้อมทั>งแสดงผลงานของการตรวจสอบด้วย
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาํ หนดให้สถานศึกษาส่ ง
รายงานการประเมินตนเองให้ตน้ สังกัดตรวจสอบ ภายในวันที+ 30 กันยายน ของทุกปี ( 120 วัน หลังจากสิ> นปี
การศึ ก ษา) นอกจากนี> ส ถานศึ ก ษาจะต้องดํา เนิ นการตรวจสอบ ประเมิ น ผลการดํา เนิ นงานในโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา(Audit) เพื+อนําผลการประเมินมาปรับปรุ งให้เกิดคุณภาพและประสิ ทธภาพมาก
ขึ>นในปี ต่อไป
การประเมินคุ ณภาพ เป็ นการประเมินคุ ณภาพโดยหน่ วยงานต้นสังกัด และประเมินคุ ณภาพโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรื อ สมศ. ซึ+ งแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ
- การประเมินคุณภาพภายใน เป็ นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน 3 ระดับ คือ ระดับ
สาขาวิชา, ระดับคณะ, และระดับมหาวิทยาลัย
- การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) (สมศ.) จะจัดดําเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสถานศึกษาควร
ให้ความร่ วมมือในการจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที+มีขอ้ มูลเกี+ยวกับสถานศึกษา ตลอดจน
บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั>งผูป้ กครองและผูท้ ี+มีส่วนเกี+ยวข้องกับสถานศึกษา
ให้ขอ้ มูลเพิ+มเติมในส่ วนที+พิจารณาเห็นว่าเกี+ยวข้องกับการปฏิบตั ิภารกิจของสถานศึกษาตามคํา
ร้องขอของ สมศ. ซึ+ งการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมิน
อย่างน้อยหนึ+ งครั>งในทุกๆห้าปี นับตั>งแต่การประเมินครั>งสุ ดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที+เกี+ยวข้องและสาธารณชนทราบ
สรุ ปได้วา่ การตรวจประเมินสถานศึกษา เป็ นขั>นตอนที+สําคัญขั>นตอนหนึ+ งของการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา ทั>งนี>รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื>อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินสถานศึกษา
จะเป็ นกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน ซึ+งจะนําไปสู่ การยอมรับของผูถ้ ูกประเมิน
และเป็ นผลให้สถานศึกษาได้พฒั นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริ ง
เพื+อให้หน่วยงานนําระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดําเนิ นการประกันคุณภาพไปถ่ายทอดสู่
ผูป้ ฎิบตั ิได้ชดั เจน สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนครจึงกําหนดเป็ นแผนภาพ/แผนผัง 4 เรื+ อง ดังนี>
- การบริ หารจัดการที+ประกันคุณภาพสถานศึกษา
- มาตรฐานและจํานวนตัวบ่งชี>คุณภาพตามเกณฑ์ มทร.พระนคร และ สกอ. ปี การศึกษา 25554
- ผังกระบวนการ Business Flow มทร.พระนคร
- เป้ าหมายคุณภาพปี การศึกษา 2555
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วิสัยทัศน์ มาตรฐาน
และพันธกิจ
การวางแผนและ
จัดระบบ

การประเมินภายนอก

รายงานประจําปี
ทีเ ป็ น
รายงานประเมินตนอง

แผนกลยุทธ์ และ
แผนดําเนินงาน

การพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบ
ของสถานศึกษา
การประเมิน
การนําแผนสู่ ปฏิบัติ
ตนเอง
และกํากับติดตาม

สรุ ปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการ
ทีประกันคุณภาพสถานศึกษา
2.4

ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีภม
ู ิค้ ม
ุ กัน
ในตัวทีด
 ี

มีเหตุผล

ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงือนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงือนไขคุณธรรม
(ซือสั ตย์ สุ จริต ขยัน อดทน แบ่ งปัน)
นําสู่

ระบบประก ันคุณภาพ

าณ
ระม
ป
อ
มพ
ควา

(QC)
 กําหนดมาตรฐาน
 วิธีการพ ัฒนา
 จ ัดทรัพยากรสน ับสนุน

กระบวนการ
พ ัฒนาสู ่คุณภาพ

กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ
การประก ันคุ ณภาพ
(QA)

การประเม ินคุ ณภาพ
-ภายใน (IQA)
- ภายนอก (EQA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

ตัวบ่ งชี)การบริหารฐานมหาวิ
ารฐานมหาวิทยาลัย (UBM)
(UBM)
เพือ ประโยชน์ ของผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ

การ
มีภู ม
ิ คุ้ มก
ันท
ี ดี

การพ ัฒนาคุณภาพ

การบริ หารจัดการ
โดยแผนและ
มุ่งผลลัพธ์
การบริ หาร
จัดการ
การบริหาร
คุณภาพ
และประกัน
คุณภาพ

คว
าม
รอ
บร
ู้

มีระบบบริหารและจัดการศึกษาทีสอดคล้ อง มีอิสระคล่ องตัวในการบริ หารวิชาการ
กับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
การบริ หารบุคคล การบริ หารงบประมาณ
การศึกษาแห่ งชาติ
การบริ หารทัวไป

UBM
มีการบริ หารจัดการ
แบบมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน

ชี วิต/เศรษฐกิจ/สั งคม/สิ งแวดล้ อม
ความมีอิสระ
คล่ องตัว
ความพึงพอใจ

วิสัยทัศน์
และมาตรฐาน

นวัตกรรม
และการเรี ยนรู้

ความโปร่ งใส
พร้ อมรั บ
การตรวจสอบ

การเงินและ
งบประมาณ
ระบบข้ อมูล
และสารสนเทศ

ก้ าวหน้ าอย่ างสมดุล/มันคง/ยังยืน

คว
าม
มีเห
ตุม
ี ผล

การบริ หารจั ดการให้ สมดุ ล

การมีส่วนร่ วม

การบริหารจัดการให้ สมดุล

การบริ หาร
สอดคล้ องกับ
จุดมุ่งหมาย
ของ พ.ร.บ.
และมาตรฐาน
การศึ กษา

ม
รร
ิ ยธ
ร
มจ
รร
ธ
คุณ

การเงินและงบประมาณ (Financial)
Goals

Drivers

Measures

ความพึงพอใจ (Customer)
Goals

Strategies

Drivers

Measures

วิสัยทัศน์ มาตรฐาน
และกลยุทธ์

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)
Goals

(Vision and Strategy)

มีระบบบริ หารและจัดการศึกษา
ทีพร้ อมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิ ทธิภาพ

การเรียนรู้และนวัตกรรม
(Learning And Growth)

มีระบบบริ หารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

Goals

การบริ หารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

Strategies

Strategies

Drivers

Measures

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น์
ผอ.สมศ.

อ้ างอิง.....สมศ…..
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Strategies

Drivers

Measures

2.7 ผังกระบวนการ (Business Flow) มทร.พระนคร
วางแผน

เตรียมความพร้ อมก่อนการเรียนการสอน

 จัดทําแผนการเรี ยน
• แผนยุทธศาสตร์ชาติ
***งานหลักสูตรและ
 กําหนดผูส้ อน
• แผนกระทรวง
สาขาวิชา
 จัดทําตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ
ศึกษาธิการ
 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ
• แผนสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  จัดทําโครงการสอน***ผูส้ อน/สาขาวิชา
 เตรี ยมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผูส้ อน/สาขาวิชา
(สกอ.)
• แผน มทร.พระนคร
• แผนคณะฯ
PM 02
• แผนหน่วยงานย่อย

PM 03
การรับนักศึกษาใหม่

• แผนปฏิบตั ิงานประจําปี
• แผนงาน/โครงการ

หมายเหตุ








 วิเคราะห์ความต้องการ
***งานแผน
 แผนรับนักศึกษา
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร.
 ขึ>นทะเบียนนักศึกษาใหม่***สสท/ กองคลัง

PM 12
งาน
สารสนเทศ

PM 13
งาน
ประชาสัมพันธ์

คือ ขั>นตอนการปฏิบตั ิงาน (WI) ของคณะ

PM 14
งาน
สารบรรณ

 งานวิจยั และพัฒนา
 งานส่ งเสริ มและบริ การ
วิชาการ

งานทะเบียนนักศึกษา
เพิม+ เปลี+ยน ถอน
ออกหนังสื อรับรอง
ตรวจสอบวุฒิ
ตรวจสอบผลการเรี ยน
ปฏิทินการศึกษา

PM 07
งานวิจยั และบริการ
วิชาการแก่ สังคม

PM 05
งานทะเบียน
และประเมินผล

การบริหารหลักสู ตร

PM 01
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ /
แม่ บท

PM 11
แผนงาน/งปม.
แลติดตาม
ประเมินผล

ระหว่างการจัดการเรียนการสอน







PM 15
งาน
บุคลากร



ปฐมนิเทศ

พัฒนาวินยั คุณธรรม/ จริ ยธรรม

ศิลปวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กีฬา) 

สวัสดิการ รด. กยศ.

 คือ ขั>นตอนการปฏิบตั ิงาน (WI) ที+เกี+ยวข้อง

: คูม่ ือ SAR ปี การศึกษา 2555 สํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน

 ห้องสมุด
 ศูนย์เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
 ศูนย์นวัตกรรม/
พัฒนาสื+ อ(เทคโนโลยี
การศึกษา)

PM 08
งานวิทยบริการ

PM 04
การจัดการเรียนการสอน

PM 06
งานพัฒนา
นักศึกษา

PM 16
งานคลังและ
พัสดุ

การจบการศึกษา

PM 17
งาน
บริการ

การเรี ยนการสอน
บันทึกผลการสอน
วัดและประเมินผล
ประเมินผูส้ อน
บํารุ งรักษาเครื+ องมือ/อุปกรณ์
ให้คาํ ปรึ กษา (อ.ที+ปรึ กษา)

PM 18
งานวิเทศ
สัมพันธ์

PM 19
การควบคุม
เอกสารคุณภาพ
และบันทึกข้ อมูล

*** คือ ผูท้ ี+เกี+ยวข้องกับขั>นตอนการปฏิบตั ิงานนี>

PM 09
งานสหกิจศึกษา/
ฝึ กงาน

PM 20
การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน
ประเมินผล

 ปัจฉิ มนิเทศ ***
งาน กิจการนศ.
 ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท.
 ติดตามผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา ***
งานกิจการนศ.
 ชมรม/ สมาคม/
ศิษย์เก่า /ผูป้ กครอง

PM 10
การจบการศึกษา

PM 21
การทบทวน
ของฝ่ าย
บริหารด้าน
คุณภาพ

PM 22
การปฏิบัติ
การแก้ไขและ
การป้องกัน

