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ส่วนที ่2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา 2554  
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ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

การด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีดังนี้ 
1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. RMUTP Model 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
4. แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ  
5. แผนการด าเนินงาน 
6. ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพ 
7. ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

1. แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ
คณะโดยรวบรวมตัวชี้วัดของ กพร. สกอ. และ สมศ. มาจัดท าเป้าหมายคุณภาพของคณะ ก าหนดเป็นระบบ
และกลไกเพ่ือด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Model)  
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลพระนคร มีแนวคิดดังนี้ 

  มีปณิธานที่มุ่งม่ันแน่วแน่ของผู้บริหารในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้มี  
      ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
  สร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตส านึกให้มุ่งที่คุณภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนอย่างยั่งยืน 
  ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ  
      (ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ)  
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  สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสร้างขวัญและก าลังใจแก่ทุกคนในองค์กร 
  มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความช านาญและสามารถปฏิบัติงานได้ 
      อย่างมีประสิทธิภาพ  
  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและกระบวนการ 
      ผลิต และผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือให้คุณภาพดีขึ้น  
  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้ได้ผลผลิตที่พึง 
      ประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ 
      และประสิทธิผล (ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน)  

 

2. RMUTP Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RMUTP Model  เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ด าเนินการในงานปกติเป็นประจ า และมีกลไกการเชื่อมโยงการด าเนินงานคุณภาพเป็น
เครือข่ายทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงก ากับดูแล และมีหัวหน้า
หน่วยงานรับผิดชอบเป็นรายบุคคลชัดเจน เพ่ือให้ระบบมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  ซึ่งก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานระหว่างปีด้วย  
E-Sar Card ที่มีสัญลักษณ์เป็นสีต่าง ๆ และมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แต่งตั้งโดย
สภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่กลั่นกรองการบริหารงานก่อนน าเสนอสภา ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะเป็นประธานคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



                           :  SAR  ปีการศึกษา 2554  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           เกณฑ์ สกอ. 

23 

 
3. ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ สถานศึกษาจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยวิเคราะห์จาก
ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ท าให้ทราบว่าปัจจัยด้าน
สังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการจัดการ 
ศึกษาในแง่บวกหรือลบ ถ้าเป็นแง่บวกถือเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้าเป็นลบถือเป็นภัยคุกคามหรือ
อุปสรรคในการท างาน  หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพื่อให้พบจุดแข็ง หรือจุดอ่อนของ
สถานศึกษาเพ่ือเตรียมหาแนวทางพิจารณาว่า ถ้าเป็นโอกาสและจุดแข็งจะได้เร่งด าเนินการ  
แต่ถ้าจุดอ่อนจะต้องรีบจัดท าแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  ในปัจจุบันทุกหน่วยงานจะต้องจัดท า
แผน      กลยุทธ์เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการด าเนินการของคณะฯ ว่าจะ
มีทิศทางไปในทางใดและจะต้องปรับบทบาทของสถานศึกษาอย่างไรบ้าง คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวิสัยทัศน์  ดังนี้ 
“ผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการออกแบบท่ีมีคุณค่าสู่สากล” 

วิเคราะห์สถานการณ ์ (SWOT Analysis) 

จัดท าวิสยัทัศน ์ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ ์

ก าหนดนโยบายคุณภาพของคณะ 

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการ/ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมของคณะ 

น าระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบ 

น าผลลัพธ์จากการด าเนนิงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขียน 
SAR 

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของคณะ จัดท าเป้าหมายคุณภาพ 
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ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดนโยบายคุณภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่าได้ให้
ความส าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิและเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่รับบริการ โดยนโยบายคุณภาพของคณะ ก าหนดดังนี้ 
“มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาชีพ  ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การ                       
เพื่อพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม  ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการสู่
มาตรฐานสากล” 

ขั้นตอนที่ 4 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  คณะได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งส านักประกัน
คุณภาพ รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะท างานของคณะท าหน้าที่อ านวยการ
ด้านการจัดท าระบบคุณภาพ สนับสนุน ส่งเสริม  ให้ค าแนะน าฝึกอบรม เพ่ือท าให้การด าเนินการ
จัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(Stakeholders) ว่ามีความต้องการให้คณะจัดการศึกษาหรือด าเนินการกิจกรรมทางการศึกษา
อย่างไรบ้าง เพราะถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับบริการทางการศึกษา  และการที่ทราบความ
ต้องการจะท าให้สถานศึกษาได้ตอบสนองความต้องการ  และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
อย่างแท้จริงและน าข้อมูลนี้มาวางแผนการจัดการศึกษา 

ขัน้ตอนที่ 6 น าระบบมาตรฐาน 5 ส มาประยุกต์ใช้  เนื่องจาก  5 ส  เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่อง
ของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของคณะ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาร่วมกัน การจัดท า 5 ส จะท าให้สถานที่ท างานน่าอยู่ มีการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์  มีการ
บ่งชี้  มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีวิธีการขั้นตอนการท างานชัดเจน การก าหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็นการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม และกิจกรรม 5 ส นี้ ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ 

ขั้นตอนที่ 7 น าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา  เนื่องจากใน
การ   
 จัดการศึกษา การที่จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริการทางการศึกษาจะต้องพิจารณาจาก  
Input            Process            Output          Outcome  การน าระบบมาตรฐาน ISO  
9001  มาประยุกต์ใช้  คณะได้น าวงจรการบริหารคุณภาพตั้งแต่การเริ่มวิเคราะห์ความต้องการ
ในการรับนักศึกษา การจัดหาทรัพยากรเพ่ือใช้ในการบริการการศึกษากระบวนการด้านการ
เรียนการสอน กระบวนการของกิจกรรมสนับสนุนต่าง ๆ  ท าให้การปฏิบัติงานมีกรอบของการ
ปฏิบัติ โดยแต่ละหน่วยงานย่อยวางแนวกระบวนการท างาน (Process) ภายในให้เกิดความ
คล่องตัวแต่ละหน่วยงาน จึงท าให้การปฏิบัติงานทั้งระบบของคณะมีข้ันตอน มีวิธีการ สามารถ
ทวนสอบการท างานได้ และมีร่องรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มั่นใจได้ว่าสถาน 
ศึกษาได้ด าเนินการภายใต้กลไกคุณภาพอย่างแท้จริง 
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ขั้นตอนที่ 8 มทร.พระนครได้ก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี้  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้
เป็นการพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  ก.พ.ร.  
นโยบายรัฐบาลสถานศึกษา (3D) อัตลักษณ์และเอกลักษณ์คณะ ก าหนดเป็น 10 องค์ 
ประกอบ 67 ตัวบ่งชี้ และน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพของคณะ ถ่ายทอดนโยบาย
ให้หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพ่ือจัดท าแผนและวางแผนพัฒนาหน่วยงานรวมทั้งแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานส าหรับใช้ก ากับการด าเนินงานของคณะ และ
หน่วยงานทั่วทั้งองค์กร  รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะ และเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกด้าน  ท าให้มีแนวทางการด าเนินการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทุกหน่วยงานจึงมีระบบและกลไกการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพชัดเจน คือ มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ 9 น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง       (Self-Assessment Report : SAR) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่
เรียกว่า SAR นั้น วิธีการด าเนินการคือสถานศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และตวั
บ่งชี้คุณภาพ โดยน าองค์ประกอบ 9 ด้าน ของ สกอ. มาเป็นองค์ประกอบหลักและน า
มาตรฐานของ สมศ. ระดับอุดมศึกษา ก.พ.ร. นโยบายรัฐบาลสถานศึกษา (3D) อัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของคณะมาเป็นตัวบ่งชี้ร่วม ตัวบ่งชี้คุณภาพของคณะ ปัจจุบันมี 10 องค ์
ประกอบ 54 ตัวบ่งชี้  เมื่อน ามาจัดท าแบบรายงานประเมินตนเอง (SAR) ท าให้เขียน SAR 
ได้ง่ายเป็นรูปธรรม มีหลักฐานรายละเอียดอย่างชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมทุกอย่าง
ด าเนินการจริงมีผลลัพธ์แน่นอน 

ขั้นตอนที่ 10 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เมื่อสถานศึกษาได้จัดท าระบบคุณภาพและ
เขียน SAR ตามมาตรฐานที่คณะได้ก าหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องมี
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คือ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษา
แห่งนั้น และหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น  ซึ่งถือเป็นการประกัน
คุณภาพภายใน และถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการ
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อต้นสังกัด
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 11 เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                      
ได้ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็น
องค์กรมหาชนท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งและน าเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและต่อสาธารณชน การประเมิน สมศ. (รอบสาม)  
จะต้องประเมินสถานศึกษาทุก ๆ 5 ปี ในการประเมินของ สมศ. หากสถานศึกษาใดไม่ได้
จัดท าระบบคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน สมศ. จะแจ้งให้ต้นสังกัดเข้าไปด าเนินการแก้ไข  
ผลลัพธ์จากการตรวจประเมินจะแจ้งยังส านักงบประมาณ สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด
และรายงานต่อสาธารณชนให้ทราบ 

 
 



                           :  SAR  ปีการศึกษา 2554  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           เกณฑ์ สกอ. 

26 

4. แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนด

แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดยการบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผลและภูมิกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข 
2 เงื่อนไข คือ  เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน 
แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 
 

 
 
 

โดยคณะด าเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยระบบและกลไก ซึ่งประกอบด้วย 
การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพโดยก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์ประเมินสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และองค์ประกอบคุณภาพ 10 องค์ประกอบ ซึ่งก าหนด
มาตรฐานคุณภาพเป็น 10 องค์ประกอบ 67 ตัวบ่งชี้ ครอบคลุมมาตรฐาน สกอ. 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน สมศ. 18 ตัวบ่งชี้ (เลือก 17 ตัวบ่งชี้) และตัวชี้วัด ก.พ.ร. 4 มิต ิ(ปีงปม. 53 มี 18 ตัวชี้วัด และป ีงป
ม. 54 มี 14 ตัวชี้วัด) ด าเนินการควบคุมคุณภาพด้วยการจัดท าแผน และวางแผนพัฒนาหน่วยงานและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานต่าง ๆ เพ่ือก ากับการด าเนินตามเป้าหมายคุณภาพท่ีคณะก าหนด 
ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน และน าผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สมดุล
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  พร้อมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบด้วยการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาส่งรายงานการประเมิน
ตนเองให้ 

การพฒันาคุณภาพ 

(QC) 

การประกนัคุณภาพ 
(QA) 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 

การประเมินคุณภาพ 
-ภายใน (IQA)  

- ภายนอก (EQA) 

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สู่คุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ 



                           :  SAR  ปีการศึกษา 2554  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร           เกณฑ์ สกอ. 

27 

 
ต้นสังกัดตรวจสอบ  ภายในวันที่  30  กันยายน ของทุกปี (120 วัน หลังจากสิ้นปีการศึกษา) นอกจากนี้
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
(Audit)  เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและประสิทธภาพมากขึ้นในปีต่อไป 

การประเมินคุณภาพ  เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด  และประเมินคุณภาพโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งแบ่งออกเป็น  2 
ประเภท คือ 

- การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน  3 ระดับ คือ ระดับ
สาขาวิชา  ระดับคณะ  ระดับสถาบัน / ส านัก และระดับมหาวิทยาลัย 

- การประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) (สมศ.) จะจัดด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก  โดยสถานศึกษาควร
ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกีย่วกับสถานศึกษา ตลอดจน
บุคลากร คณะ กรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามค า
ร้องขอของ สมศ. ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมิน
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ ห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 

สรุปได้ว่าการตรวจประเมินสถานศึกษา เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการตรวจประเมิน  ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินสถานศึกษา  
จะเป็นกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมิน 
และเป็นผลให้สถาน ศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

เพ่ือให้หน่วยงานน าระบบประกันคุณภาพและแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอดสู่
ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน  ส านักประกันคุณภาพ  มทร.พระนครจึงก าหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง 4 เรื่อง ดังนี้ 

- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- มาตรฐานและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์คณะ และ สกอ. ปีการศึกษา 2554 
- ผังกระบวนการ Business Flow คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
- เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2554 
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แผนกลยุทธ์และ
แผนด ำเนินงำนกำรประเมินภำยนอก

วสัิยทัศน์วสัิยทัศน์  มำตรฐำนมำตรฐำน
และพันธกจิและพันธกจิ

กำรวำงแผนและ
จัดระบบ

กำรน ำแผนสู่ปฏิบัติ
และก ำกบัติดตำม

กำรประเมินกำรประเมิน
ตนเองตนเองรำยงำนประจ ำปี

ที่เป็น
รำยงำนประเมนิตนอง

กำรพัฒนำสถำนศึกษำกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
และควำมรับผิดรับชอบและควำมรับผิดรับชอบ

ของสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ

กำรบริหำร
จัดกำร

ควำมพึงพอใจ

กำรเงนิและ
งบประมำณ

นวตักรรม
และกำรเรียนรู้

กำรบริหำรจัดกำร
โดยแผนและ

มุ่งผลลพัธ์

ระบบข้อมูล
และสำรสนเทศ

ควำมโปร่งใส
พร้อมรับ

กำรตรวจสอบ

กำรบริหำร
คุณภำพ

และประกนั
คุณภำพ

ควำมมีอสิระ
คล่องตัว

กำรมีส่วนร่วม

กำรบริหำร
สอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมำย
ของ พ.ร.บ.
และมำตรฐำน
กำรศึกษำ

ควำมมเีหตุมผีล

ควำมมเีหตุมผีล

คณุ
ธรร

มจริ
ยธร

รม

คณุ
ธรร

มจริ
ยธร

รมควำมรอบรู้

ควำมรอบรู้

ควำม
พอป

ระมำ
ณ

ควำม
พอป

ระมำ
ณ

กำร
มภีู
มคิุ้
มก
นัท

ี่ดี

กำร
มภีู
มคิุ้
มก
นัท

ี่ดี

วสัิยทัศน์
และมำตรฐำน

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง

กำรบริหำรจัดกำรให้สมดุล

กำรบริหำรฐำนมหำวทิยำลยั
ระบบมหำวทิยำลยั

กำรบริหำรจัดกำร
ที่ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวงั พิธิยำนุวฒัน์
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุ้มกนั
ในตัวที่ดีมีเหตุผล

พอประมำณ

สรุปปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง
ทำงสำยกลำง

เงื่อนไขควำมรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวงั)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน)

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม

ก้ำวหน้ำอย่ำงสมดุล/มั่นคง/ยัง่ยนื

น ำสู่

กำรบริหำรจัดกำรให้สมดุลกำรบริหำรจัดกำรให้สมดุล
กำรเงนิและงบประมำณ (Financial)

วสัิยทศัน์วสัิยทศัน์  มำตรฐำนมำตรฐำน  
และกลยุทธ์และกลยุทธ์

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ควำมพงึพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรบริหำรจัดกำร
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

กำรเรียนรู้และนวตักรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบ่งช้ีกำรบริหำรฐำนตัวบ่งช้ีกำรบริหำรฐำนมหำวทิยำลยัมหำวทิยำลยั ( (UBM) UBM) 
เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส ำคญัเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส ำคญั

UBM

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำที่สอดคล้อง
กบัจุดมุ่งหมำยของพระรำชบัญญตัิ
กำรศึกษำแห่งชำติ

มีอสิระคล่องตัวในกำรบริหำรวชิำกำร
กำรบริหำรบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ
กำรบริหำรทั่วไป

มีกำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน

มีระบบบริหำรและกำรจัดกำร
ตำมหลกัธรรมำภบิำล

มีระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ที่พร้อมรับกำรตรวจสอบ
คุณภำพและประสิทธิภำพ

การพฒันาคุณภาพ
(QC)

 ก าหนดมาตรฐาน

 วธิกีารพฒันา

 จดัทรพัยากรสนบัสนุน

การประกนัคุณภาพ
(QA)

การตรวจตดิตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมนิคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พฒันาสู่คุณภาพ
กระบวนการ

ปรบัปรุงคุณภาพ

ระบบประกนัคุณภาพ

อ้างอิง : ศ.กิตติคณุ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์   
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องค์ประกอบและจ านวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2554 แสดงความสอดคล้องกับมาตรฐานของ 

สมศ. 
 

ตัวบ่งชี้ 
(สมศ. รอบสาม) 

องค์ประกอบที่ 
(มทร.พ.),(สกอ.) 

จ านวนตัวบ่งช้ี 
มทร.พระนคร สกอ. 

- 1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการ
ด าเนินงาน 

1 1 

1, 2, 3, 14 2 – การผลิตบัณฑิต 14 8 
- 3 – กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 2 

5, 6, 7 4 -  การวิจัย 6 3 
8, 9 5 – การบริการวิชาการแก่สังคม 4 2 
10, 11 6 - การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 1 
21, 13 7 – การบริหารและการจัดการ 6 4 

- 8 – การเงินและงบประมาณ 5 1 
15 9 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2 1 

16 (16.1, 16.2), 
17,18 (18.1, 18.2) 

97 – องค์ประกอบอัตลักษณ์ สมศ. 5 - 

- 98. องค์ประกอบส านักงาน ก.พ.ร. 1 - 
- 100. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
3 - 

รวม 52 23 
- 99 – สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐ 2 - 

 
จ านวนตัวบ่งชี้ของ สมศ.รอบสาม ที่มทร.พระนคร จะได้รับการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก 
ร้อยละ 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน   70 14 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  :  ด้านคุณภาพบัณฑิต 15 3* 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  :  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 15 3 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  :  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 10 2 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  :  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 2 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  :  ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 15 3 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  :  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพ
ภายใน 

5 1 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 15 2 
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 10 1 

รวมตัวบ่งชี้ 95 17 
               * ตัดตัวบ่งชี้ที่ 4
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        ผังกระบวนการ (Business Flow) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร                                     (ปรับจากของ มทร.พระนคร CEO 22 มิ.ย. 50) 

วางแผน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน ระหว่างการจัดการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
 แผนกระทรวง 
    ศึกษาธิการ 
 แผนส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 
 แผนคณะฯ  
 แผนหน่วยงานย่อย 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
 แผนงาน/โครงการ 

 จัดท าแผนการเรียน 
 ก าหนดผู้สอน  
 จัดท าตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ   
 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ 
 จัดท าโครงการสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 
 เตรียมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา 

 งานทะเบียนนักศึกษา 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒ ิ
 ตรวจสอบผลการเรียน 
 ปฏิทินการศึกษา 

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

 งานวิจัยและพัฒนา 
 งานส่งเสริมและบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเรียนการสอน 
 บันทึกผลการสอน 
 วัดและประเมินผล 
 ประเมินผู้สอน 
 บ ารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 ให้ค าปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา) 

 ห้องสมุด 
 ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ศูนย์นวัตกรรม/ 

พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

p 

  ปัจฉิมนิเทศ ***     
งาน กิจการนศ. 

  ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท. 

  ติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา ***          
งานกิจการนศ. 

 ชมรม/ สมาคม/    
ศิษย์เก่า /ผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 วิเคราะห์ความต้องการ 
 แผนรับนักศึกษา 
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร. 
 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม*่**สสท/ กองคลัง 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
  

หมายเหต ุ           คือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ของคณะ            คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวข้อง          *** คือ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏบิัติงานนี้ 

PM 11 
แผนงาน/งปม.

แลติดตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 
การปฏิบัต ิ

การแก้ไขและ
การป้องกัน 

 

PM 21 
การทบทวน

ของฝ่าย
บริหารด้าน
คุณภาพ 

PM 20 
การประเมิน

คุณภาพ
ภายใน

ประเมินผล 
 

PM 19 
การควบคุม

เอกสารคุณภาพ
และบันทึกขอ้มูล 

PM 18 
งานวิเทศ
สัมพันธ ์

PM 17 
งาน

บริการ 

PM 16 
งานคลังและ

พัสด ุ
 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 
งาน

สารสนเทศ 
 

PM 13 
งานประชาสัมพันธ ์

 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม ่

***งานแผน 

PM 10 
การจบการศึกษา 

***งานหลักสูตรและสาขาวิชา 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร PM 01 

การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์/

แม่บท 

PM 04 
การจัดการเรยีนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 
งานพัฒนา 
นักศึกษา 

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม 

PM 08 
งานวิทยบริการ 

PM 09 
งานสหกิจศึกษา/

ฝึกงาน 
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5. แผนการด าเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมการ 

 
1. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร 

 สร้างความตระหนัก 
 พัฒนาความรู้และ

ทักษะ 
2. แต่งตั้งกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ 
 

 

การด าเนินงาน 

 
1. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 

 ก าหนดเป้าหมาย  หรือ
มาตรฐานการศึกษา 

 จัดล าดบัความส าคัญของ
เป้าหมาย 

 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 ก าหนดระยะเวลา 
 ก าหนดงบประมาณ 
 ก าหนดผู้รับผดิชอบ 

 
จัดท ารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจ าปี 

 รวบรวมผลการ 
ด าเนินงานและผลการ
ประเมิน 

 วิเคราะห์ตาม
มาตรฐาน 

 เขียนรายงาน 

 

การรายงาน 

 
2. ด าเนินการตามแผน  (D) 

 ส่งเสริม สนบัสนุน 
 จัดสิ่งอ านวยความสะดวก

สนับสนนุทรัพยากร 
 ก ากับ  ติดตาม 
 ให้การนิเทศ 

 
3. การตรวจประเมินผล  (C) 

 วางกรอบการประเมิน 
 จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
 เก็บข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 แปลความหมาย 
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ

การประเมิน 

4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  
(A) 

 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 วางแผนในระยะต่อไป 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
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6. ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพ 

ผลงานการเผยแพร่ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน และให้
หน่วยงานอ่ืนไปใช้ประโยชน์  

1. มทร.พระนครได้รับเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รับการตรวจประเมิน สมศ. 
รอบสาม น าร่อง 

2. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการน าร่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)       
1  ใน 15 มหาวิทยาลัยทั่งวประเทศ 

3. เผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงาน
อ่ืนไปใช้ประโยชน์ในหลายหน่วยงาน หลายด้าน 

 
ผลงานด้านนวัตกรรม ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา มทร.พระนคร ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในมาพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมสู่สาธารณชนหลายด้าน ดังนี้.- 
ด้านการวิจัย 

1.  คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร ไดร้ับรางวัลระดับดีเยี่ยม 1 ใน 6 แห่งของหน่วยงานที่เป็นคลินิก
เทคโนโลยีเครือข่าย  รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2.  โครงการต้นกล้าอาชีพ มทร.พระนคร ได้รับโล่และประกาศนียบัตร จาก นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากช่วยเพิ่มความรู้ทักษะพัฒนาความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพต่าง ๆ ให้
สามารถกลับไปสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านและชุมชนได้เป็นอย่างดี 
ด้านการบริหารจัดการ 
สร้างนวัตกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน KM Blog ของหน่วยงานสู่การปฏิบัติเพ่ือมุ่งสู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการประกวด KM  Blog เพ่ือค้นหา Best Practice   
ด้านการเรียนการสอน 

1. นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นได้รับรางวัลชนะเลิศ Sustainable Design 
Camp  2 ปีซ้อน ซึ่งรางวัลนี้เป็นโครงการบ่มเพาะทักษะการออกแบบภายใต้แนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนและต่อยอด แบรนด์ไทยสู่ระดับโลก  

2.  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ 3 ในการแข่งหุ่นยนระดับโลก 
ด้านระบบประกันคุณภาพ 

1.  มทร.พระนคร บริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
ฐานมหาวิทยาลัย UBM (University  Base Management) เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยการบริหารจัดการให้สมดุล 4 ด้าน ภายใต้เงื่อนไขปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ พอประมาณ  มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี เกิดผลสัมฤทธิ์ให้งาน QA มีความก้าวหน้าอย่างสมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน 2. สร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น สารคดีสั้นงานประกันคุณภาพ   
ความรู้เกี่ยวกับวงจร PDCA  ผ่านช่องทางสถานีวิทยุชุมชน และเว็บไซต์ของ มทร.พระนคร  

7. ประโยชน์ของผู้รับบริการ 
1. มีความม่ันใจว่าได้รับการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพท้ังระบบ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
2. มีความสะดวก  ประหยัดเวลาในการรับบริการจากหน่วยงานนั้น 
3. ไม่เสียเวลาในการค้นหาและต้องประเมินว่าหน่วยงานนั้นมีคุณภาพหรือไม่ หากจะต้องติดต่อหรือบริการ 
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
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5. มีความภูมิใจและมั่นใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่มีระบบคุณภาพชัดเจน ตรวจสอบได้ 
 
8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย : 
 จากการประเมินคุณภาพภายใน มทร.พระนครได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ประเมินมา
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  และก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนโดย
คณะกรรมการบริหารแต่ละระดับ  เพ่ือรองรับการประเมินประสิทธิผลของแผนดังกล่าวจากผู้ตรวจประเมิน (สกอ.)
ในปีการศึกษาถัดไป  ซึ่งปรากฏผลการประเมินแผนฯ ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์สกอ.   

นอกจากแผนพัฒนาคุณภาพดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารระดับสูง(อธิการบดี) ยังจัดท าแนวทางการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป  ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพ สกอ. สมศ. และกพร. เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสู่ความส าเร็จด้วย 9 กลยุทธ์หลัก โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ผ่านระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งก าหนดเป็นงานที่พัฒนา  กล่าวโดยสรุปดังนี้ .- 

1. ขยายหลักสูตร ป.โท และ ป.ตรีส าหรับผู้มีงานท า 
2. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ ม.เยอรมัน  ม.เวียดนาม 
3.  สอนผ่าน video conference ให้กับ วิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 
4.  ตั้งศูนย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5.  ส่งเสริมให้จัดท ามาตรฐานวิชาชีพ 
6.  จัดสหกิจศึกษาอย่างเต็มรูปแบบทุกคณะ 
7.  เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคลังความรู้ 9 มทร. โดยมี มทร.ล้านนา เป็นศูนย์แม่ข่าย 
8.  ใช้ระบบ  IT ในการบริหารงานอย่างเต็มรูปแบบ 
9.   น า COMPETENCY มาใช้ในการประเมินบุคลากรและจัดท าสมรรถนะทุกระดับ 
10.  จัดตั้งหน่วยงานหารายได้ 
11.  สร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
12.  โครงการกองทุนศิษย์เก่าเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
13.  ปฏิรูปบุคลากรสายสนับสนุน  
14.  บูรณาการเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกคณะ 
15.  ท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 
 


