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สวนท่ี  2 

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
 

นโยบายดานการประกันคุณภาพ 
   

การประกันคณุภาพการศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหมวดท่ี  6  เร่ือง  มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ไดกําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)   ในฐานะเปน
องคกรมหาชน   ทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก   เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอ
ผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนน้ัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได
ดําเนินการนํามาใชต้ังแตวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548  โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหสถานการณ  (SWOT Analysis) 

จัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ 

กําหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 

วิเคราะหความตองการของสถานประกอบการ/ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกตใชเพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยฯ 

นําระบบมาตรฐานคุณภาพดวยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชในการบริหารจัดการการศึกษาท้ังระบบ 

นําผลลัพธจากการทํา ISO 9001 มาเขียน SAR 

เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

เตรียมการเพ่ือรบัตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานการณ  สถานศึกษาจะตองมีการวิเคราะหสถานการณ โดยวิเคราะหจากปจจัย
ภายนอก และปจจัยภายใน สําหรับการวิเคราะหปจจัยภายนอก ทําใหทราบวาปจจัยดานสังคม 
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแขงขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบตอการจัดการศึกษา  ในแง
บวกหรือลบ ถาเปน      แงบวกถือเปนโอกาสท่ีดี แตถาเปนลบถือเปนภัยคุกคามหรืออุปสรรคใน
การทํางาน  หลังจากน้ันวิเคราะหปจจัยภายใน เพื่อใหพบจุดแข็ง หรือจุดออนของสถานศึกษาเพ่ือ
เตรียมหาแนวทางพิจารณาวา   ถาเปนโอกาสและจุดแข็งจะไดเรงดําเนินการ   แตถาจุดออนจะตอง
รีบจัดทําแผนพัฒนา 

32 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ  ในปจจุบันทุกหนวยงานจะตองจัดทําแผนกล
ยุทธเพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ วาจะมีทิศทาง
ไปใน ทางใดและจะตองปรับบทบาทของสถานศึกษาอยางไรบาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร มีวิสัยทัศน  ดังน้ี 
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล  
บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ขั้นตอนที่ 3 กําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดนโยบาย
เพื่อเปนการแสดงความมุงม่ันวามหาวิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญดานการจัดการศึกษาท่ีมุงเนน
คุณภาพอยางแทจริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และเพื่อประโยชนโดยตรงแก
ผูรับบริการโดยนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ กําหนดดังน้ี 
           “มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาชีพ  ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยเีชิงบูรณาการ     
เพ่ือพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพคูคุณธรรม  ตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการสู
มาตรฐานสากล” 
จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดต้ังคณะกรรมการจัดต้ังสํานัก
ประกันคุณภาพ รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทํางานของมหาวิทยาลัยฯ และ
คณะกรรมการของคณะ  ทําหนาท่ีอํานวยการดานการจัดทําระบบคุณภาพ สนับสนุน  สงเสริม  ให
คําแนะนําฝกอบรม  เพื่อทําใหการดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเปนไปอยาง    มีประสิทธิภาพ 
วิเคราะหความตองการของนักศึกษาสถานประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)   
วามีความตองการใหมหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาหรือดําเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอยางไรบาง 
เพราะถือวากลุมบุคคลเหลาน้ีเปนผูรับบริการทางการศึกษา และการท่ีทราบความตองการจะทําให
สถานศึกษาไดตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการอยางแทจริงและนําขอมูล
นี้มาวางแผน   การจัดการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 
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ขั้นตอนที่ 6 นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกตใช  การท่ีมหาวิทยาลัยฯ นําระบบ 5 ส มาประยุกต  เนื่องจาก 5ส   
เปนระบบคุณภาพข้ันตนท่ีเนนเรื่องของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดลอมท่ีดีของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมกัน การจัดทํา 5ส จะทําใหสถานท่ี
ทํางาน         นาอยู มีการดูแลเครื่องมืออุปกรณ  มีการบงช้ี และมีวิธีการข้ันตอนการทํางานชัดเจน
การกําหนดกิจกรรมตางๆ จะดําเนินการโดยบุคลากรภายในขององคกรรวมกันจึงถือไดวาเปน  การ
บริหารงานแบบมีสวนรวม และกิจกรรม 5 ส นี้ เปนนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐทุกแหงตองปฏิบัติ  และตองรายงานผลการปฏิบัติงาน 5 ส แกภาครัฐทุกป 

ขั้นตอนที่ 7 นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยกุตใชทางการจัดการศึกษา  เนื่องจากในการจัดการศึกษา 
การท่ีจะพิจารณาผลลัพธของการบริการทางการศึกษาจะตองพิจารณาจาก Input              Process 
Output          Outcome   การนําระบบมาตรฐาน  ISO   9001  มาประยุกตใช  มหาวิทยาลัยฯ ไดนํา   
วงจรการบริหารคุณภาพ  ต้ังแตการเริ่มวิเคราะหความตองการในการรับนักศึกษา  การจัดหา
ทรัพยากรเพื่อใชในการบริการการศึกษา  กระบวนการดานการเรียนการสอน  กระบวนการของ
กิจกรรมสนับสนุนตางๆ   โดยจัดระบบตั้งแต     Input           Process            Output   
Outcome  
            ดังน้ันผลลัพธท่ีไดรับจากการนําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใช จึงไมใชเพียงแต
ได    ผลผลติจากการบริหารการศึกษา ยังไดผลลัพธจากการบริการการศึกษาสามารถตรวจสอบ
ผลลัพธเชิงคุณภาพไดอยางชัดเจน เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการนําระบบมาตรฐาน ISO 
9001 มาประยุกตใช       ในกระบวนการบริหารจัดการ (กระบวนการบริหารคุณภาพ) ทําให
มหาวิทยาลัยฯ ไดมีเอกสารการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีกรอบของการปฏิบัติ ซึ่งเอกสารคุณภาพน้ัน
ประกอบดวย  คูมือคุณภาพ (QM) คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (PM) และวิธีการทํางาน (WI) ท่ี
ชัดเจน และทุกคนสามารถปฏิบัติงานตามท่ีระบุไวได การนําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มา
ประยุกตใช จึงทําใหการปฏิบัติงานท้ังระบบของมหาวิทยาลัยฯ มีข้ันตอน มีวิธีการ สามารถทวน
สอบการทํางานได และมีรองรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรมตางๆ ทําใหมั่นใจไดวาสถานศึกษา
ไดดําเนินการภายใตกลไกคุณภาพอยางแทจรงิ 

ขั้นตอนที่ 8 นําผลลัพธจากการทํา  ISO  9001   มาเขียนแบบรายงานการประเมินตนเอง      (Self - Assessment 
Report : SAR) การจัดทําแบบรายงานการประเมินตนเองท่ีเรียกวา SAR นั้น วิธีการดําเนินการคือ
สถานศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการศึกษา และดัชนีบงช้ีคุณภาพ โดยนําองคประกอบ  9  ขอ  ของ
อุดมศึกษามาเปนองคประกอบหลักและนํามาตรฐานของ สมศ. ท้ังระดับปริญญา และตํ่ากวา
ปริญญามาเปนดัชนีรวม   ดัชนีบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ   ปจจุบันมี    9    องคประกอบ 
75   ดัชนีชี้วัด   เมื่อนํามาจัดทําแบบรายงานประเมินตนเอง  (SAR)  ทําใหเขียน  SAR ไดงาย
เปนรูปธรรม   มีหลักฐานรายละเอียดอยางชัดเจน    (เนื่องจากนําขอมูล/ผลลัพธ  จาก  ISO  9001  
มาใชเปนหลักฐานในการเขียน   SAR)   และพิสูจนไดวากิจกรรมทุกอยางดําเนินการจริงมีผลลัพธ
แนนอน 
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ขั้นตอนที่ 9 เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เม่ือสถานศึกษาไดจัดทําระบบคุณภาพและเขียน SAR  
ตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตองมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพโดยสถานศึกษาแหงน้ัน และหนวยงาน  
ตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน โดยถือเปนการประกันคุณภาพภายใน และถือวา
การประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริการการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 10 เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคกร
มหาชนทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงและนําเสนอผลการประเมิน
ตอหนวยงาน     ท่ีเกี่ยวของและตอสาธารณชน   การประเมิน  สมศ.  (รอบ 2)  จะดําเนินการ
ภายในปโดยจะตองประเมินสถานศึกษาทุก ๆ  5  ป  ในการประเมินของ  สมศ.  หากสถานศึกษา
ใดไมไดจัดทําระบบคุณภาพหรือไมไดมาตรฐาน   สมศ.  จะแจงใหตนสังกัดเขาไปดําเนินการ
แกไข และหากเปนเรื่องเรงดวน  สมศ.  จะเขาตรวจประเมินซ้ํา  ผลลัพธจากการตรวจประเมิน
จะแจงยังสํานักงบประมาณ    สถานศึกษาตนสังกัดและรายงานตอสาธารณชนใหทราบ 
          ในสวนของระบบประกันคุณภาพ (Quality  Assurance)  ของมหาวิทยาลัยฯ  ไดมีการนํา 
5 ส และระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001   มาจัดระบบคุณภาพและไดจัดระบบท้ังองคกร   โดย
อยูในรูปของข้ันตอนการปฏิบัติงาน   (PM)  และจากข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสถานศึกษา
นําไปใช จะมีวิธีการทํางานและบันทึกคุณภาพ   สิ่งเหลาน้ี   ทุก   PM   จะสอดคลองกับดัชนีบงช้ี
คุณภาพในการประเมินตนเองคือ  SAR   ทําใหมหาวิทยาลัยเขียน   SAR   ท่ีวิเคราะหผลการ
ทํางานโดยมีรองรอยหลักฐาน    สามารถตรวจสอบและทวนสอบไดท้ังหมดอยางสมบูรณ   หาก
ไมไดมีการจัดระบบคุณภาพในกระบวนการการเรียนการสอนแลว   เมื่อไปเขียน   SAR   จะไมมี
หลักฐานการประเมิน   SAR           จะไมสมบูรณ    ทําใหเกณฑการประเมินจะอยูในระดับตํ่า   
เพราะคณะกรรมการจะประเมินจากรายงานการประเมินตนเองพรอมท้ังตรวจสอบหลักฐาน
ยืนยัน     กิจกรรมตางๆ หากไมมีหลักฐานชัดเจนก็จะไมถือวาดัชนีเหลาน้ันเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนด   การนําระบบมาตรฐาน  ISO  9001  มาประยุกตใชทําใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีเปน
การบริหารคุณภาพท่ีชัดเจน  มีผลทําใหคุณภาพเกิดข้ึนใน แกนของการทํางาน    และสงผลลัพธ
ใหกับผูรับบริการโดยตรง   รวมท้ังสรางวัฒนธรรมท่ีดีแกการทํางานของสถานศึกษาในสังกัด
มหาวิทยาลัยดวย 
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สรุป QA หมายถึง  การประกันคุณภาพเปนการประเมินผลติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ   กําหนด 

 ISO 9001 หมายถึง  ระบบการบริหารคุณภาพท่ีมีวิธีการดําเนินการอยางชัดเจน  และเปนรูปธรรม   
มีหลักฐาน   และบันทึกคุณภาพของทุกกิจกรรมอยางครบถวน 

 SAR 

มหาวิทยาลัยฯ   มอบนโยบายใหทุกหนวยงานในสังกัด  ไดนําระบบ  ISO 9001  มากําหนดวิธีการ
บริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยทําเปนข้ันตอนชัดเจน   ผลลัพธจากการทําระบบนั้น   นํามาเขียนใน  SAR  
เพื่อเปนแบบรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ของมหาวิทยาลัยท้ังหมดนี้เรียกวา  การจัดทํา  QA  ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ซ่ึงทุกหนวยงานในสังกัดดําเนินงานระบบ  QA   เชนเดียวกับ
มหาวิทยาลัยฯ  และกําหนดมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ  ทุกประการ   ซ่ึงมหาวิทยาลัยและ
คณะมีแผนการดําเนินงาน/ข้ันตอน           ในการจัดการระบบคุณภาพภายใน   ดังตอไปนี้ 

หมายถึง  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   เปนการสรุปผล และเขียนรายงาน
ผลลัพธ  จากวิธีการจัดทําระบบคุณภาพ และมีการประเมินผลลัพธวาอยูในเกณฑใด  และ
ตองมีการเปรียบเทียบ  SAR  ของแตละป  เพื่อดูวามีการพัฒนาอยางตอเนื่องหรือไม 
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แผนการดําเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมการ 

3. 

2. 
 

เตรียมความพรอมของ
บุคลากร 
• สรางความตระหนัก 
• พัฒนาความรูและ

ทักษะ 
แตงต้ังกรรมการ                 
ที่รับผิดชอบ 

 

การดําเนินงาน 

 

3. วางแผนการปฏิบัติงาน  (P) 
• กําหนดเปาหมาย  หรือ

มาตรฐานการศึกษา 
• จัดลําดับความสําคัญของ

เปาหมาย 
• กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
• กําหนดระยะเวลา 
• กําหนดงบประมาณ 
• กําหนดผูรับผิดชอบ 

 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจําป 

• รวบรวมผลการ 
ดําเนินงานและผลการ
ประเมิน 

• วิเคราะหตามมาตรฐาน 
• เขียนรายงาน 

 

การรายงาน 

• ใหการนิเทศ 

• แปลความหมาย 
• ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

• 
วางแผนในระยะตอไป 
จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

• 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร • 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  (A) 2. 

วิเคราะหขอมูล • 
เก็บขอมูล • 
จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ • 
วางกรอบการประเมิน • 

4. 
 

การตรวจประเมินผล  (C) 

กํากับ  ติดตาม • 
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร • 
สงเสริม สนับสนุน • 

1. 
 

ดําเนินการตามแผน  (D) 
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กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ 

กระบวนการพัฒนา 
สูคุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ 
สูคุณภาพ 

แนวทางการดาํเนินการประกันคุณภาพ 
 มทร.พระนคร กําหนดแนวทางการดําเนนิการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
โดยการบริหารจัดการท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
พอประมาณ มีเหตุผลและภูมิกันท่ีดี  ภายใตเง่ือนไข 2 เง่ือนไข คือ เง่ือนไขความรู (รอบรู รอบคอบ 
ระมัดระวัง) และเง่ือนไขคุณธรรม (ซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน) สรางระบบประกันคุณภาพ 
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยมหาวิทยาลัย ดําเนนิการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องดวยระบบและกลไก ซ่ึง
ประกอบดวย 
 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  มหาวิทยาลัยไดพัฒนาคุณภาพโดย กําหนดมาตรฐาน ตัว
บงช้ีและเกณฑประเมิน สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และองคประกอบคุณภาพ 9 
องคประกอบ ซ่ึง มทร.พระนคร กําหนดมาตรฐานคุณภาพเปน 9 องคประกอบ 75 ตัวบงช้ี 
ครอบคลุมมาตรฐาน สกอ.9 องคประกอบ 44 ตัวบงช้ี (เลือก 40 ตัวบงช้ี) มาตรฐาน สมศ.7 
มาตรฐาน 48 ตัวบงช้ี (เลือก 42 ตัวบงช้ี) และตัวบงช้ี ก.พ.ร. 4 มิติ 23 ตัวบงช้ี ดําเนินการควบคุม
คุณภาพ ดวยการจัดทําแผน และวางแผนพัฒนาหนวยงานและแผนปฏิบัติราชการประจําป และ
แผนงานตางๆ เพื่อกํากับการดําเนินตามเปาหมายคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ถายทอดสูผูปฏิบัติ
ทุกหนวยงาน และนําผลลัพธมาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสมดุลภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงอยางตอเนื่อง 
 การตรวจสอบคุณภาพ  เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานใน
สังกัดและมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ท่ีกําหนด พรอมท้ังแสดงผลงานของการ
ตรวจสอบดวยการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

การพัฒนาคุณภาพ 
(QC) 

การประกันคุณภาพ
(QA) 

การประเมินคณุภาพ 
- ภายใน (IQA) 

- ภายนอก (EQA)

 

การตรวจติดตามคุณภาพ 
(QAu) 
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 การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด และประเมิน
คุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) หรือ สม
ศ. ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 

 - การประเมินคุณภาพภายใน เปนการประเมินคุณภาพโดยหนวยงานภายใน 3 ระดับ คือ 
ระดับสาขาวิชา, ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

 - การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  จะจัดดําเนินการตามเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยสถานศึกษาควรใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานตางๆ ท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากร คณะกรรมการของ
สถานศึกษา รวมท้ังผูปกครองและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมใน
สวนท่ีพิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคํารองขอของ 
สมศ. ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการประเมิน
อยางนอยหน่ึงคร้ังในทุกๆหาปนับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทาย และเสนอผลการ
ประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนทราบ 

สรุปไดวาการตรวจประเมินสถานศึกษา เปนข้ันตอนท่ีสําคัญข้ันตอนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท้ังนี้รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเน้ือหาสาระรายละเอียดของการ
ตรวจประเมินสถานศึกษา จะเปนกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกตองของผลการประเมิน 
ซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับของผูถูกประเมิน และเปนผลใหสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอยางแทจริง 
 เพื่อใหหนายงานนําระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพไป
ถายทอดสูผูปฏิบัติไดชัดเจน สํานักประกนัคุณภาพ มทร.พระนคร จงึกําหนดเปนแผนภาพ/แผนผัง 
4 เร่ือง ดังนี ้
 - การบริหารจัดการท่ีประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 - มาตรฐานและจํานวนตัวบงช้ีคุณภาพตามเกณฑ มทร.พระนคร และ สกอ. ปการศึกษา 
2550 
 - ผังกระบวนการ Business Flow มทร.พระนคร 
 - 
 

เปาหมายคุณภาพปการศึกษา 2550 
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แผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงานการประเมินภายนอก

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  มาตรฐานมาตรฐาน
และพันธกิจและพันธกิจ

การวางแผนและ
จัดระบบ

การนําแผนสูปฏิบัติ
และกํากับติดตาม

การประเมินการประเมิน
ตนเองตนเองรายงานประจําป

ทีเ่ปน
รายงานประเมนิตนอง

การพัฒนาสถานศึกษาการพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบและความรับผิดรับชอบ

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา

การบริหาร
จดัการ

ความพงึพอใจ

การเงินและ
งบประมาณ

นวัตกรรม
และการเรยีนรู

การบริหารจดัการ
โดยแผนและ

มุงผลลัพธ

ระบบขอมูล
และสารสนเทศ

ความโปรงใส
พรอมรับ

การตรวจสอบ

การบริหาร
คุณภาพ

และประกัน
คุณภาพ

ความมีอิสระ
คลองตัว

การมีสวนรวม

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

ความมีเหตมุีผล

ความมีเหตมุีผล

คุณ
ธรร
มจ
รยิธ

รรม

คุณ
ธรร
มจ
รยิธ

รรมความรอบรู

ความรอบรู

ความ
พอป

ระม
าณ

ความ
พอป

ระม
าณ

กา
รม
ภีูมิ
คุม
กนั
ที่ด
ี

กา
รม
ภีมูิ
คุม
กนั
ที่ดี

วิสัยทัศน
และมาตรฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการใหสมดุล

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการ
ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน
ผอ.สมศ.

มีภูมิคุมกัน
ในตัวที่ดีมีเหตผุล

พอประมาณ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลาง

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจรติ ขยัน อดทน แบงปน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม

กาวหนาอยางสมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

นําสู

การบริหารจัดการใหสมดุลการบริหารจัดการใหสมดุล
การเงินและงบประมาณ (Financial)

วิสัยทัศนวิสัยทัศน  มาตรฐานมาตรฐาน  
และกลยุทธและกลยุทธ

(Vision and Strategy)(Vision and Strategy)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

ความพึงพอใจ (Customer)
Goals           Strategies          Drivers         Measures

การบรหิารจัดการ
(Internal Business Process)

Goals           Strategies          Drivers         Measures

การเรยีนรูและนวัตกรรม 
(Learning And Growth)
Goals           Strategies         Drivers         Measures

ตัวบงชี้การบริหารฐานตัวบงชี้การบริหารฐานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลยั ( (UBM) UBM) 
เพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ

UBM

มีระบบบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคลอง
กับจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ

มีอิสระคลองตัวในการบรหิารวิชาการ
การบริหารบคุคล การบริหารงบประมาณ
การบริหารทัว่ไป

มีการบรหิารจัดการ
แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

มีระบบบริหารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

มีระบบบริหารและจัดการศึกษา
ที่พรอมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การพัฒนาคุณภาพ
(QC)

 กําหนดมาตรฐาน
 วิธีการพฒันา

 จัดทรัพยากรสนับสนุน

การประกันคุณภาพ
(QA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

การประเมินคุณภาพ

-ภายใน (IQA)

- ภายนอก (EQA)

กระบวนการ

พัฒนาสูคุณภาพกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพ

ระบบประกันคุณภาพ
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องคประกอบและจํานวนตัวบงช้ีคุณภาพตามเกณฑ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.)  

และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปการศึกษา 2550 แสดงความสอดคลองกับมาตรฐานของ สมศ. 
  

จํานวนตัวบงช้ี มาตรฐานที่ 
(สมศ.) 

องคประกอบที่ 
(มทร.พ.),(สกอ.) มทร.พ. สกอ. 

(5.3)         1 - ปรัชญา/แผน 3 2 
1 และ 6         2 – การสอน 19 12 

(6.8)         3 – กิจการน.ศ. 3 2 
2         4 -  งานวิจัย 7 4 
3         5 – บริการสังคม 10 5 

                        4         6 - ศิลปวัฒนธรรม 4 1  
        7 – บริหาร 15 9 

5 
        8 - การเงิน 11 2 

7         9 - QA 3 3 
รวม 75 40 

             *ตัดตัวบงช้ีที่ 2.13, 4.5, 6.2, 6.3 
 

จํานวนตัวบงช้ีของ สมศ.ในแตละมาตรฐานท่ีมทร.พ.จะไดรับการประเมิน 
 

มาตรฐาน นํ้าหนัก 
รอยละ 

จํานวน 
ตัวบงช้ี 

นํ้าหนักรวมที่ตอง 
ไดรับการประเมิน 
ดวยตัวบงช้ีเฉพาะ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 30 6+0* ≥ 30% 
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 20 5+0* - 
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 30 4+3* ≥ 30% 
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 20 2+0* - 

รวมมาตรฐาน 1 - 4 100 17+3*=20 - 
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 11 - 
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 9 - 
7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20 2 - 

รวมมาตรฐาน 5 - 7 60 22 - 
รวมมาตรฐาน 1 -7  160 39+3*=42 - 

               * ตัดตัวบงช้ีเฉพาะที่ 1.7, 1.8, 2.6, 2.7, 4.3 

*

*

*
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ผลลัพธของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

ประโยชนขององคกร ประโยชนของบุคลากร 
1. 1. มีรูปแบบการจัดองคกร การบริหารงานท่ีเปน

ระบบมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานระบบ 
คุณภาพ 

2. 2. มีโครงสรางองคกร  กรอบภาระหนาท่ี  ความ
รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรในแตละ
ตําแหนงชัดเจน 

ทุกคนรูกรอบการปฏิบัติหนาท่ีและสามารถปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายได 

3. 3. ลดข้ันตอนความยุงยากของการส่ือสารและ
การปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

บุคลากรในองคกรมีจิตสํานึกและมีความรวมมือ     
       ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพมากข้ึน 

4. 4. สามารถกําหนดแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
ทําใหการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อ
การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและตรงเวลา 

การปฏิบัติงานมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต       
ไดชัดแจง 

5. 5. มีการกําหนดภารกิจของผูปฏิบัติ กรอบการ
ดําเนินงานชัดเจน   ทําใหลดความขัดแยงใน
การปฏิบัติงานภายในองคกร 

บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพัฒนาตนเองให
สอดคลองกับงานท่ีตนเองปฏิบัติได 

6. 6. องคกรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพท้ัง
ระบบและไปในทิศทางเดียวกัน 

บุคลากรทุกคนมีความเขาใจตรงกัน  และพัฒนาการ
ทํางานเปนทีมหรือเปนกลุมไดดีข้ึน 

7. 7. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เปนท่ียอมรับของ
หนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ 

บุคลากรทุกคนมีความภูมิใจในองคกรและมีความ          
รูสึกท่ีดีตอองคกร 

 
 

 

             ประโยชนของผูรับบริการ 
 
 
 
 

1. มีความม่ันใจวาไดรับการบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ังระบบ   ทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
2. มีความสะดวก   ประหยัดเวลาในการรับบริการจากหนวยงานนั้น 
3. ไมเสียเวลาในการคนหาและตองประเมินวาหนวยงานนั้นมีคุณภาพหรือไม   หากจะตองติดตอหรอืบริการ 
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว 

มีความภูมิใจและมั่นใจท่ีไดปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีมีระบบคุณภาพชัดเจน   ตรวจสอบได 5. 
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