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บทที ่ 2 
การประกนัคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 

2.1 นโยบายด้านการประกนัคุณภาพ 
   

  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดท่ี   6  เร่ือง  มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ไดก้ าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพ โดยให้สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนั
คุณภาพภายใน และให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   (สมศ.)  ในฐานะเป็น
องคก์รมหาชน   ท าหนา้ท่ีประเมินคุณภาพภายนอก   เพื่อใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอ
ผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชนนั้น  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
ตระหนักถึงความส าคญัของระบบประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยด าเนินการมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 
2.2  ขั้นตอนการจัดการระบบประกนัคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วเิคราะห์สถานการณ์  (SWOT Analysis) 

จดัท ำวสิยัทศัน ์ภำรกิจ เป้ำหมำย กลยทุธ์ 

ก ำหนดนโยบำยคุณภำพของมหำวทิยำลยัฯ 

จดัตั้งคณะกรรมกำรพฒันำระบบคุณภำพ 

วเิครำะห์ควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

น ำระบบมำตรฐำนคุณภำพ 5 ส มำประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัระเบียบและสภำพแวดลอ้มของส ำนกั 

น ำเกณฑม์ำตรฐำนมำประยกุตใ์ชใ้นกำรควบคุมกระบวนกำรบริหำรจดักำรกำรศึกษำทั้งระบบ 

น ำผลลพัธ์จำกกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยคุณภำพมำเขียน SAR 

รำยงำนผลกำรตรวจประเมินต่อมหำวทิยำลยัน ำผลกำรตรวจประเมินมำจดัท ำแหนกำรปรับปรุง 
 

 

เตรียมกำรเพื่อรับตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารประเมินของ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
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ขั้นตอนที่ 6 น าระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้    เน่ืองจาก  5 ส  เป็นระบบคุณภาพขั้นตน้ท่ีเนน้เร่ืองของ
การจดัระเบียบการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีของหน่วยงาน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พฒันาหน่วยงาน  การจดัท า 5ส จะท าใหส้ถานท่ีท างานน่าอยู ่มีการดูแลเคร่ืองมืออุปกรณ์  มีการ
บ่งช้ี  มีการจดัเก็บเอกสารเป็นระบบ  และมีวิธีการขั้นตอนการท างานชัดเจน    การก าหนด
กิจกรรมต่างๆ จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็น   การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5 ส น้ี  ท าใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพดา้นต่างๆ 

 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์   หน่วยงานจะตอ้งมีการวิเคราะห์สถานการณ์  โดยวิเคราะห์จากปัจจยั
ภายนอก และปัจจัยภายใน ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก  ท าให้ทราบว่าปัจจยัด้านสังคม 
วฒันธรรม การจดัการศึกษา การแข่งขนั กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการจดัการศึกษา  ในแง่
บวกหรือลบ ถา้เป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสท่ีดี แต่ถา้เป็นลบถือเป็นภยัคุกคามหรืออุปสรรคในการ
ท างาน  หลงัจากนั้นวิเคราะห์ปัจจยัภายในเพ่ือใหพ้บจุดแข็ง หรือจุดอ่อนของสถานศึกษาเพ่ือเตรียม
หาแนวทางพิจารณาวา่  ถา้เป็นโอกาสและจุดแขง็จะไดเ้ร่งด าเนินการ  แต่ถา้จุดอ่อนจะตอ้งรีบจดัท า
แผนพฒันา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพฒันาและทิศ
ทางการด าเนินการของส านกั ฯ วา่จะมีทิศทางไปในทางใดและจะตอ้งปรับบทบาทของหน่วยงาน มี
วิสยัทศัน ์ ดงัน้ี 
               “หน่วยงานหลกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  ที่ทันสมยัตามมาตรฐานสากล” 

ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนโยบายคุณภาพของส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน ไดก้ าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการ
แสดงความมุ่งมัน่ว่าส านกัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัดา้นงานวิชาการและงานะเบียน  มุ่งเนน้คุณภาพอยา่ง
แทจ้ริงตาม และเพ่ือประโยชนโ์ดยตรงแก่ผูรั้บบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของส านกัฯ 
           “มุ่งมั่นพฒันาการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชิงบูรณาการ 
เพ่ือพฒันาก าลงัคนให้มคุีณภาพคู่คุณธรรม ตอบสนองความพงึพอใจของผู้รับบริการสู่
มาตรฐานสากล” 

ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  ส านกัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบคุณภาพ 
รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะท างาน  ท าหนา้ท่ีอ านวยการดา้นการจดัท าระบบ
คุณภาพ สนบัสนุน  ส่งเสริม  ใหค้ าแนะน าฝึกอบรม  เพ่ือท าให้การด าเนินการจดัท าระบบคุณภาพ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders)    
วา่มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาหรือด าเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอย่างไรบา้ง เพราะถือว่า
กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูรั้บบริการทางการศึกษา  และการท่ีทราบความตอ้งการจะท าให้ ส านักฯ    
ไดต้อบสนองความตอ้งการ  และความพึงพอใจของผูรั้บบริการอย่างแทจ้ริงและน าขอ้มูลน้ีมาวาง
แผนการจดัการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 7 น าเกณฑ์มาตรฐานมาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการจดัการศึกษา  เน่ืองจากในการจดัการศึกษา 

การท่ีจะพิจารณาผลลพัธ์ของการบริการทางการศึกษาจะตอ้งพิจารณาจาก  
Input              Process              Output            Outcome  การน าระบบมาตรฐาน  ISO  9001  มา
ประยกุตใ์ช ้ สามารถทวนสอบการท างานได ้และมีร่องรอยของหลกัฐานยืนยนักิจกรรมต่างๆ ท า
ใหม้ัน่ใจไดว้า่สถานศึกษาไดด้ าเนินการภายใตก้ลไกคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 

ขั้นตอนที่ 8 มทร.พระนครไดก้ าหนดมาตรฐาน  เกณฑก์ารประเมิน และตวับ่งช้ี  เพ่ือใหทุ้กหน่วยงานใชเ้ป็น
การพฒันาใหเ้ขา้สู่มาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร.   

ขั้นตอนที่ 9 น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง       
(Self - Assessment Report : SAR)  

ขั้นตอนที่ 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เม่ือได้จัดท าระบบคุณภาพและเขียน  SAR  ตาม
มาตรฐานท่ีไดก้ าหนด มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  คือมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ซ่ึงถือเป็นการประกนัคุณภาพภายใน และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริการการศึกษาท่ีตอ้ง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  มีการจัดท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 11 เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                      
ไดก้ าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเป็น
องค์กรมหาชนท าหนา้ท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งและน าเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงาน  ท่ีเก่ียวขอ้งและต่อสาธารณชน    

นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 
-      เร่งรัดใหมี้การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีแนวทางด าเนินงานดงัน้ี 
1. ก าหนดภารกิจของบุคลากรในส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. ก าหนดกิจกรรมในการพฒันาบุคลากรในส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3. ก าหนดใหมี้การจดัหาเทคโนโลยีมาใชใ้นงานบริการต่าง ๆ 
4. ก าหนดใหจ้ดัท าระบบฐานขอ้มูลในงานบริการทุกประเภท 
5. ก าหนดใหมี้การพฒันาตวัช้ีวดัในการประเมินคุณภาพภายใน 
6. ก าหนดใหมี้การประเมินตวัช้ีวดัในการประเมินคุณภาพภายใน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- ใหมี้การประเมินการท างานของบุคลากร 
- ให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลและขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา

ระหวา่งส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหน่วยงานอ่ืน 
- พฒันาระบบการวางแผนการจดัสรรงบประมาณในรูปของแผนงานใหช้ดัเจน 
- ก าหนดอตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ 
- ส่งเสริมใหมี้การน าขอ้มูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาเผยแพร่สู่สังคมและชุมชน 
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แผนภูมทิี ่ 2-2  
แผนการด าเนินงานขั้นตอนในการจดัการระบบประกนัคุณภาพภายในของส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมการ 

 

1. เตรียมควำมพร้อมของ
บุคลำกร 

 สร้ำงควำมตระหนกั 
 พฒันำควำมรู้และ

ทกัษะ 
2. แต่งตั้งกรรมกำร
ผูรั้บผดิชอบ 

 

 

การด าเนินงาน 

 

1. วำงแผนกำรปฏิบติังำน  (P) 
 ก ำหนดเป้ำหมำย  หรือ

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
 จดัล ำดบัควำมส ำคญัของ

เป้ำหมำย 
 ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 ก ำหนดระยะเวลำ 
 ก ำหนดงบประมำณ 

 ก ำหนดผูรั้บผิดชอบ 

 

จัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง
หรือรำยงำนประจ ำปี 

 รวบรวมผลกำร 
ด ำเนินงำนและผลกำร
ประเมิน 

 วิเครำะห์ตำมมำตรฐำน 

 เขียนรำยงำน 

 

การรายงาน 

 

2. ด ำเนินกำรตำมแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนบัสนุน 

 จดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสนบัสนุนทรัพยำกร 
 ก ำกบั  ติดตำม 

 ใหก้ำรนิเทศ 

 

3. กำรตรวจประเมินผล  (C) 
 วำงกรอบกำรประเมิน 

 จดัหำหรือจดัท ำเคร่ืองมือ 
 เก็บขอ้มูล 
 วเิครำะห์ขอ้มูล 
 แปลควำมหมำย 
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภำพกำรประเมิน 

4. น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงงำน  (A) 
 ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนของบุคลำกร 
 วำงแผนในระยะตอ่ไป 

 จดัท ำขอ้มูลสำรสนเทศ 
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2.3 แนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพ 
 มทร.พระนคร  ก าหนดแนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ  โดยการ
บริหารจดัการท่ีประกนัคุณภาพสถานศึกษา  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  พอประมาณ  มี
เหตุผลและภูมิคุม้กนัท่ีดี  ภายใตเ้ง่ือนไข  2 เง่ือนไข  คือ  เง่ือนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  ระมดัระวงั) และ
เง่ือนไขคุณธรรม (ซ่ือสัตย ์ สุจริต  ขยนั  อดทน  แบ่งปัน) สร้างระบบประกนัคุณภาพ  ดงัน้ี 

แผนภูมทิี ่ 2-3  แผนภูมแินวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพ 
 

 
 
 

 โดยมหาวทิยาลยั  ด าเนินการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองดว้ยระบบและกลไก  ซ่ึงประกอบดว้ย 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  ส านักไดพ้ฒันาคุณภาพโดย  ก าหนดมาตรฐาน  ตวับ่งช้ีและเกณฑ์
ประเมิน  สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  และองค์ประกอบคุณภาพ  5 องค์ประกอบ    ซ่ึงส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ก าหนดมาตรฐานคุณภาพเป็น  5 องค์ประกอบ  16 ตวับ่งช้ี  ด าเนินการ
ควบคุมคุณภาพ ด้วยการจดัท าแผน และวางแผนพฒันาหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
แผนงานต่างๆ  เพื่อก ากบัการด าเนินตามเป้าหมายคุณภาพตามท่ีส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนก าหนด  
ถ่ายทอดสู่ผูป้ฏิบติัทุกหน่วยงาน และน าผลลพัธ์มาพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการของมหาวทิยาลยัให้สมดุล
ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันาคุณภาพ 

(QC) 

การประกนัคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพฒันา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 
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การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษา  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยก าหนดตวัช้ีวดั เกณฑ์มาตรฐาน  ตามภารกิจของหน่วยงานพร้อมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบดว้ย
การเขียนรายงาน  ซ่ึงผูต้รวจประเมินต้องตรวจสอบผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดัให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทุกส้ินปีการศึกษา (31 กรกฏาคม  ของทุกปี)  โดยการท าผลการตรวจประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินการจดัท า Improvement Plan เพื่อใหเ้กิดคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึนในปีต่อไป 

สรุปวา่การตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานเป็นขั้นตอนส าคญัขั้นตอนหน่ึงของมหาวิทยาลยั  
โดยเป็นระบบและกลไกท่ีส าคญัการวดัคุณภาพ ท าให้น าไปสู่การยอมรับของผูถู้กประเมิน  เป็นผลให้มีการ
พฒันาคุณภาพในการด าเนินงานอยา่งแทจ้ริง 
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แผนกลยุทธ์และ
แผนด าเนินงานการประเมินภายนอก

วสัิยทัศน์วสัิยทัศน์  มาตรฐานมาตรฐาน
และพันธกจิและพันธกจิ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การน าแผนสู่ปฏิบัติ
และก ากบัติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจ าปี

ที่เป็น
รายงานประเมนิตนอง

การพัฒนาสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบและความรับผิดรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบริหาร
จัดการ

ความพึงพอใจ

การเงนิและ
งบประมาณ

นวตักรรม
และการเรียนรู้

การบริหารจัดการ
โดยแผนและ

มุ่งผลลพัธ์

ระบบข้อมูล
และสารสนเทศ

ความโปร่งใส
พร้อมรับ

การตรวจสอบ

การบริหาร
คุณภาพ

และประกนั
คุณภาพ

ความมีอสิระ
คล่องตัว

การมีส่วนร่วม

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

ความมเีหตุมผีล

ความมเีหตุมผีล

คณุ
ธรร

มจริ
ยธร

รม

คณุ
ธรร

มจริ
ยธร

รมความรอบรู้

ความรอบรู้

ความ
พอปร

ะมาณ

ความ
พอปร

ะมาณ

การ
มภีู
มคิุ้
มก
นัท
ี่ดี

การ
มภีู
มคิุ้
มก
นัท
ี่ดี

วสัิยทัศน์
และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

การบริหารจัดการให้สมดุล

การบริหารฐานมหาวทิยาลยั
ระบบมหาวทิยาลยั

การบริหารจัดการ
ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุ้มกนั
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ทางสายกลาง

เง่ือนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั)

เง่ือนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน)

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม

ก้าวหน้าอย่างสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยืน

น าสู่

การบริหารจัดการให้สมดุลการบริหารจัดการให้สมดุล
การเงนิและงบประมาณ (Financial)

วสัิยทศัน์วสัิยทศัน์  มาตรฐานมาตรฐาน  
และกลยุทธ์และกลยุทธ์

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพงึพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรียนรู้และนวตักรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบ่งช้ีการบริหารฐานตัวบ่งช้ีการบริหารฐานมหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยั ( (UBM) UBM) 
เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคญัเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคญั

UBM

มีระบบบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กบัจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ

มีอสิระคล่องตัวในการบริหารวชิาการ
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารทั่วไป

มีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

มีระบบบริหารและการจัดการ
ตามหลกัธรรมาภบิาล

มีระบบบริหารและจัดการศึกษา
ที่พร้อมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 ก าหนดมาตรฐาน

 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 
 แผนส านกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 
 แผนคณะฯ  
 แผนหน่วยงานยอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบติังานประจ าปี 
 แผนงาน/โครงการ 

 จดัท าแผนการเรียน 
 ก าหนดผูส้อน  
 จดัท าตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   
 ประเมิน/ พิจารณาหลกัสูตร*** กว. และคณะ 
 จดัท าโครงการสอน***ผูส้อน/สาขาวิชา 
 เตรียมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผูส้อน/สาขาวิชา 

 งานทะเบียนนกัศึกษา 
 เพ่ิม เปล่ียน ถอน 
 ออกหนงัสือรับรอง 
 ตรวจสอบวฒิุ 
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ปฐมนิเทศ 
 พฒันาวินยั คุณธรรม/ จริยธรรม 
 ศิลปวฒันธรรม 
 การจดักิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กีฬา) 
 สวสัดิการ รด. กยศ. 

 งานวิจยัและพฒันา 
 งานส่งเสริมและบริการ

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเรียนการสอน 
 บนัทึกผลการสอน 
 วดัและประเมินผล 
 ประเมินผูส้อน 
 บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 
 ให้ค  าปรึกษา (อ.ท่ีปรึกษา) 

 ห้องสมุด 
 ศูนยเ์รียนรู้ดว้ยตนเอง 
 ศูนยน์วตักรรม/ 

พฒันาส่ือ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

 

  ปัจฉิมนิเทศ ***     
งาน กิจการนศ. 

  ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท. 

  ติดตามผูส้ าเร็จ
การศึกษา ***          
งานกิจการนศ. 

 ชมรม/ สมาคม/    
ศิษยเ์ก่า /ผูป้กครอง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 วิเคราะห์ความตอ้งการ 
 แผนรับนกัศึกษา 
 รับสมคัร/สอบคดัเลือก***สสท/ มทร. 

 ข้ึนทะเบียนนกัศึกษาใหม*่**สสท/ กองคลงั 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
  

หมายเหตุ            คือ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบติังาน (WI) ท่ีเก่ียวขอ้ง          *** คือ  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการปฏิบติังานน้ี 
 

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 
การจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์/

แม่บท 

PM 04 
การจดัการเรียนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมนิผล 

PM 06 
งานพฒันา 
นักศึกษา 

PM 07 
งานวจิยัและบริการ
วชิาการแก่สังคม PM 08 

งานวทิยบริการ 

PM 09 
งานสหกจิศึกษา/

ฝึกงาน 


