ส่วนที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา 2553

ส่วนที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที่ 6 เรื่อง มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้กาหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะเป็นองค์กรมหาชน ทาหน้าที่
ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ดาเนินการนามาใช้ตั้งแต่วันที่
18
มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จัดทาวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์
กาหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
วิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นาระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยฯ
นาระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบ
นาผลลัพธ์จากการทา ISO 9001 มาเขียน SAR
เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายใน
เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
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ขั้นตอนที่ 1

การวิเคราะห์สถานการณ์ สถานศึกษาจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยวิเคราะห์จากปัจจัย
ภายนอก และปัจจัยภายใน สาหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ทาให้ทราบว่าปัจจัยด้านสังคม
วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ. มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ในแง่
บวกหรือลบ ถ้าเป็น แง่บวกถือเป็นโอกาสที่ดี แต่ถ้าเป็นลบถือเป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคในการ
ทางาน หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เพื่อให้พบจุดแข็ง หรือจุดอ่อนของสถานศึกษาเพื่อเตรียม
หาแนวทางพิจารณาว่า ถ้าเป็นโอกาสและจุดแข็งจะได้เร่งดาเนินการ แต่ถ้าจุดอ่อนจะต้องรีบจัดทา
แผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ 2

การจัดทาวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ ในปัจจุบันทุกหน่วยงานจะต้องจัดทาแผนกล
ยุทธ์เพื่อให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการดาเนินการของมหาวิทยาลัยฯ ว่าจะมีทิศทาง
ไปใน ทางใดและจะต้องปรับบทบาทของสถานศึกษาอย่างไรบ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มีวิสัยทัศน์ ดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้นาการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสากล
บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขั้นตอนที่ 3

กาหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดนโยบาย
เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสาคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประโยชน์โดยตรงแก่ผู้รับบริการ
โดยนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ กาหนดดังนี้
“มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
พัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการสู่
มาตรฐานสากล”

ขั้นตอนที่ 4

จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งสานัก
ประกันคุณภาพ รับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ โดยมีคณะทางานของมหาวิทยาลัยฯ และ
คณะกรรมการของคณะ ทาหน้าที่อานวยการด้านการจัดทาระบบคุณภาพ สนับสนุน ส่งเสริม ให้
คาแนะนาฝึกอบรม เพื่อทาให้การดาเนินการจัดทาระบบคุณภาพเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 5

วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ว่ามีความต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ จัดการศึกษาหรือดาเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอย่างไรบ้าง
เพราะถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้รับบริการทางการศึกษา และการที่ทราบความต้องการจะทาให้
สถานศึกษาได้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างแท้จริงและนาข้อมูลนี้
มาวางแผน การจัดการศึกษา
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ขั้นตอนที่ 6

นาระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้ การที่มหาวิทยาลัยฯ นาระบบ 5 ส มาประยุกต์ เนื่องจาก
5ส
เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่องของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกัน การจัดทา 5ส จะ
ทาให้สถานที่ทางาน
น่าอยู่ มีการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ มีการบ่งชี้ และมีวิธีการขั้นตอนการ
ทางานชัดเจนการกาหนดกิจกรรมต่างๆ จะดาเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่วมกันจึงถือได้
ว่าเป็น การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5 ส นี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องปฏิบัติ และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน 5 ส แก่ภาครัฐทุกปี

ขั้นตอนที่ 7

นาระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ทางการจัดการศึกษา เนื่องจากในการจัดการศึกษา
การที่จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริการทางการศึกษาจะต้องพิจารณาจาก Input
Process
Output
Outcome การนาระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ มหาวิทยาลัยฯ ได้
นาวงจรการบริหารคุณภาพ ตั้งแต่การเริ่มวิเคราะห์ความต้องการในการรับนักศึกษา
การจัดหา
ทรัพยากร เพื่อใช้ในการบริการการศึกษา กระบวนการด้านการเรียนการสอน กระบวนการของ
กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ โดยจัดระบบตั้งแต่
Input
Process
Output
Outcome
ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้รับจากการนาระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ จึงไม่ใช่เพียงแต่ได้
ผลผลิตจากการบริหารการศึกษา ยังได้ผลลัพธ์จากการบริการการศึกษาสามารถตรวจสอบผลลัพธ์
เชิงคุณภาพได้อย่างชัดเจน เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการนาระบบมาตรฐาน ISO 9001 มา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ (กระบวนการบริหารคุณภาพ) ทาให้มหาวิทยาลัยฯ ได้มี
เอกสารการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีกรอบของการปฏิบัติ ซึ่งเอกสารคุณภาพนั้นประกอบด้วย คู่มือ
คุณภาพ (QM) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM) และวิธีการทางาน (WI) ที่ชัดเจน และทุกคน
สามารถปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ได้ การนาระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ จึงทาให้การ
ปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัยฯ มีขั้นตอน มีวิธีการ สามารถทวนสอบการทางานได้ และมี
ร่องรอยของหลักฐานยืนยันกิจกรรมต่างๆ ทาให้มั่นใจได้ว่าสถานศึกษาได้ดาเนินการภายใต้กลไก
คุณภาพอย่างแท้จริง

ขั้นตอนที่ 8

นาผลลัพธ์จากการทา ISO 9001 มาเขียนแบบรายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) การจัดทาแบบรายงานการประเมินตนเองที่เรียกว่า SAR นั้น วิธีการ
ดาเนินการคือสถานศึกษาได้กาหนดมาตรฐานการศึกษา และดัชนีบ่งชี้คุณภาพ โดยนาองค์ประกอบ
9 ข้อ ของอุดมศึกษามาเป็นองค์ประกอบหลักและนามาตรฐานของ สมศ. ทั้งระดับปริญญา และต่า
กว่าปริญญามาเป็นดัชนีร่วม ดัชนีบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ปัจจุบันมี 9 องค์ประกอบ 76
ดัชนีชี้วัด เมื่อนามาจัดทาแบบรายงานประเมินตนเอง
(SAR) ทาให้เขียน SAR ได้ง่าย เป็น
รูปธรรม มีหลักฐานรายละเอียดอย่างชัดเจน (เนื่องจากนาข้อมูล /ผลลัพธ์ จาก ISO 9001 มา
ใช้เป็นหลักฐานในการเขียน SAR) และพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมทุกอย่างดาเนินการจริงมีผลลัพธ์
แน่นอน

ขั้นตอนที่ 9

เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อสถานศึกษาได้จัดทาระบบคุณภาพและเขียน SAR
ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องมีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพโดยสถานศึกษาแห่งนั้น และหน่วยงาน ต้น
สังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น โดยถือเป็นการประกันคุณภาพภายใน และถือว่าการ
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ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริการการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นตอนที่ 10

เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ได้กาหนดให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรมหาชน
ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งและนาเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน การประเมิน สมศ. (รอบ 2) จะดาเนินการภายในปีโดยจะต้อง
ประเมินสถานศึกษาทุก ๆ 5 ปี ในการประเมินของ สมศ. หากสถานศึกษาใดไม่ได้จัดทาระบบ
คุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน สมศ. จะแจ้งให้ต้นสังกัดเข้าไปดาเนินการแก้ไข และหากเป็นเรื่อง
เร่งด่วน สมศ. จะเข้าตรวจประเมินซ้า ผลลัพธ์จากการตรวจประเมินจะแจ้งยังสานักงบประมาณ
สถานศึกษาต้นสังกัดและรายงานต่อสาธารณชนให้ทราบ
ในส่วนของระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการนา
5 ส และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาจัดระบบคุณภาพและได้จัดระบบทั้งองค์กร โดย
อยู่ในรูปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM) และจากขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สถานศึกษานาไปใช้ จะ
มีวิธีการทางานและบันทึกคุณภาพ สิ่งเหล่านี้ ทุก PM จะสอดคล้องกับดัชนีบ่งชี้คุณภาพใน
การประเมินตนเองคือ SAR ทาให้มหาวิทยาลัยเขียน SAR ที่วิเคราะห์ผลการทางานโดยมี
ร่องรอยหลักฐาน สามารถตรวจสอบและทวนสอบได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
หากไม่ได้มีการ
จัดระบบคุณภาพในกระบวนการการเรียนการสอนแล้ว เมื่อไปเขียน SAR จะไม่มีหลักฐานการ
ประเมิน SAR จะไม่สมบูรณ์ ทาให้เกณฑ์การประเมินจะอยู่ในระดับต่า เพราะคณะกรรมการ
จะประเมินจากรายงานการประเมินตนเองพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานยืนยัน กิจกรรมต่างๆ หาก
ไม่มีหลักฐานชัดเจนก็จะไม่ถือว่าดัชนีเหล่านั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด การนาระบบมาตรฐาน
ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ทาให้มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นการบริหารคุณภาพที่ชัดเจน มีผล
ทาให้คุณภาพเกิดขึ้นใน แก่นของการทางาน และส่งผลลัพธ์ให้กับผู้รับบริการโดยตรง รวมทั้ง
สร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่การทางานของสถานศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยด้วย

ระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของมหาวิทยาลัยฯ
นา 5 ส และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาจัดระบบคุณภาพด้านกระบวนการ ( Process) ทั้ง
องค์กร โดยอยู่ในรูปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual : PM) และจากวิธีการปฏิบัติงาน ( Work
Instruetion : WI) ที่สถานศึกษานาไปใช้ จะมีวิธีการทางานและบันทึกคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพใน
การประเมินตนเองคือ SAR ทาให้มหาวิทยาลัยเขียน SAR ที่วิเคราะห์ผลการทางานโดยมีร่องรอยหลักฐาน
สามารถตรวจสอบและทวนสอบได้ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ ทาให้คุณภาพเกิดขึ้นใน แก่นของการทางาน และส่ง
ผลลัพธ์ให้กับผู้รับบริการโดยตรง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่การทางานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยด้วย
ซึ่งมหาวิทยาลัย คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง มีแผนการดาเนินงาน/ขั้นตอน ในการจัดการระบบคุณภาพภายใน
ดังต่อไปนี้
แผนการดาเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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การเตรียมการ

การดาเนินงาน

1. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร
 สร้างความตระหนัก
 พัฒนาความรู้และ
ทักษะ
2. แต่งตั้งกรรมการผูร้ ับผิดชอบ

1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P)
 กาหนดเป้าหมาย หรือมาตรฐาน
การศึกษา
 จัดลาดับความสาคัญของ
เป้าหมาย
 กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
 กาหนดระยะเวลา
 กาหนดงบประมาณ
 กาหนดผู้รับผิดชอบ

การรายงาน
จัดทารายงานประเมินตนเองหรือ
รายงานประจาปี
 รวบรวมผลการ
ดาเนินงานและผลการ
ประเมิน
 วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
 เขียนรายงาน

2. ดาเนินการตามแผน (D)
 ส่งเสริม สนับสนุน
 จัดสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร
 กากับ ติดตาม
 ให้การนิเทศ

3. การตรวจประเมินผล (C)
 วางกรอบการประเมิน
 จัดหาหรือจัดทาเครื่องมือ
 เก็บข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูล
 แปลความหมาย
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

4. นาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)
 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
 วางแผนในระยะต่อไป
 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ

แนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพ
มทร.พระนคร กาหนดแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการ
บริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มี
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เหตุผลและภูมิกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และ
เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) สร้างระบบประกันคุณภาพ ดังนี้

การพัฒนาคุณภาพ
(QC)
กระบวนการพัฒนา
สู่คุณภาพ

กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ
การประกันคุณภาพ
(QA)

กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพ

การประเมินคุณภาพ
-ภายใน (IQA)
- ภายนอก (EQA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

โดยมหาวิทยาลัย ดาเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยระบบและกลไก ซึ่งประกอบด้วย
การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพโดย กาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมิน สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ ซึ่ง มทร.พ
ระนคร กาหนดมาตรฐานคุณภาพเป็น 9 องค์ประกอบ
76 ตัวบ่งชี้ ครอบคลุมมาตรฐาน สกอ.9
องค์ประกอบ 44 ตัวบ่งชี้ (เลือก 40 ตัวบ่งชี้) มาตรฐาน สมศ. 7 มาตรฐาน 48 ตัวบ่งชี้ (เลือก 42 ตัวบ่งชี้)
และตัวบ่งชี้ ก.พ.ร. 4 มิติ 23 ตัวบ่งชี้ ดาเนินการควบคุมคุณภาพ ด้วยการจัดทาแผน และวางแผนพัฒนา
หน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนงานต่างๆ เพื่อกากับการดาเนินตามเป้าหมายคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน และนาผลลัพธ์มาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้สมดุลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ที่กาหนด พร้อมทั้งแสดงผลงานของการตรวจสอบด้วยการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดให้สถานศึกษาส่งรายงาน
การประเมินตนเองให้ต้นสังกัดตรวจสอบ ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ( 120 วัน หลังจากสิ้นปี
37
: SARปีการศึกษา 2552 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มทร.พระนคร

การศึกษา) นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องดาเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานในโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ของสถานศึกษา( Audit) เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดคุณภาพและประสิทธภาพมากขึ้นในปี
ต่อไป
การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานต้นสังกัด และประเมินคุณภาพโดย
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งแบ่งออกเป็น 2
ประเภท คือ
- การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายใน 3 ระดับ คือ ระดับ
สาขาวิชา, ระดับคณะ, และระดับมหาวิทยาลัย
- การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) (สมศ.) จะจัดดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสถานศึกษาควรให้
ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ตลอดจน
บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคาร้อง
ขอของ สมศ. ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกๆห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ
สรุปได้ว่าการตรวจประเมินสถานศึกษา เป็นขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งนี้รูปแบบการตรวจประเมิน ตลอดจนเนื้อหาสาระรายละเอียดของการตรวจประเมินสถานศึกษา
จะเป็นกลไกในการวัดคุณภาพและความถูกต้องของผลการประเมิน ซึ่งจะนาไปสู่การยอมรับของผู้ถูกประเมิน
และเป็นผลให้สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง
เพื่อให้หน่วยงานนาระบบประกันคุณภาพและแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพไปถ่ายทอดสู่
ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน สานักประกันคุณภาพ มทร.พระนครจึงกาหนดเป็นแผนภาพ/แผนผัง 4 เรื่อง ดังนี้
- การบริหารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา
- มาตรฐานและจานวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์ มทร.พระนคร และ สกอ. ปีการศึกษา 2551
- ผังกระบวนการ Business Flow มทร.พระนคร
- เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2551
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วิสัยทัศน์ มาตรฐาน
และพันธกิจ
การวางแผนและ
จัดระบบ

การประเมินภายนอก

รายงานประจาปี
ที่เป็น
รายงานประเมินตนอง

แผนกลยุทธ์และ
แผนดาเนินงาน

การพัฒนาสถานศึกษา
และความรับผิดรับชอบ
ของสถานศึกษา
การประเมิน
การนาแผนสู่ปฏิบัติ
ตนเอง
และกากับติดตาม

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การบริหารจัดการ
ที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา

ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีภูมิคม
ุ้ กัน
ในตัวที่ดี

มีเหตุผล

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เงื่อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน)
นาสู่

ระบบประกันคุณภาพ

มาณ
อประ
พ
ม
ควา

การพัฒนาคุณภาพ

กระบวนการ
พัฒนาสูค
่ ุณภาพ

กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ
การประกันคุณภาพ
(QA)

การประเมินคุณภาพ
-ภายใน (IQA)
- ภายนอก (EQA)

การตรวจติดตามคุณภาพ
(QAu)

ตัวบ่งชี้การบริหารฐานมหาวิ
ารฐานมหาวิทยาลัย (UBM)
(UBM)
เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ

การ
มภี ูม
คิ ุ้มก
ัน ที่ด
ี

(QC)
 กาหนดมาตรฐาน
 วิธีการพัฒนา
 จัดทรัพยากรสนับสนุน

การบริหารจัดการ
โดยแผนและ
มุง่ ผลลัพธ์
การบริหาร
จัดการ

การบริหาร
คุณภาพ
และประกัน
คุณภาพ

ควา
มรอ
บรู้

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม
ความมีอิสระ
คล่องตัว
ความพึงพอใจ

วิสัยทัศน์
และมาตรฐาน

นวัตกรรม
และการเรียนรู้

ความโปร่งใส
พร้อมรับ
การตรวจสอบ

การเงินและ
งบประมาณ
ระบบข้อมูล
และสารสนเทศ

มีระบบบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคล้อง มีอิสระคล่องตัวในการบริหารวิชาการ
กับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ
การศึกษาแห่งชาติ
การบริหารทั่วไป

UBM
มีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ก้าวหน้าอย่างสมดุล/มั่นคง/ยัง่ ยืน

ควา
มม
เี หต
ุมผี
ล

การบริหารจัดการให้สมดุล

การมีส่วนร่วม

การบริหารจัดการให้สมดุล

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

ม
ธรร
ย
ิ
ร
จ
รรม
ุคณธ

การเงินและงบประมาณ (Financial)
Goals

Measures

Strategies

Drivers

Measures

วิสัยทัศน์ มาตรฐาน
และกลยุทธ์
(Vision and Strategy)
การเรียนรู้และนวัตกรรม
(Learning And Growth)

มีระบบบริหารและการจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

Goals

ศ.กิ ตติคุณ ดร.สมหวัง พิ ธยิ านุวัฒ น์
ผอ.สมศ.
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Drivers

ความพึงพอใจ (Customer)
Goals

มีระบบบริหารและจัดการศึกษา
ที่พร้อมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ

การบริหารฐานมหาวิทยาลัย
ระบบมหาวิทยาลัย

Strategies

มทร.พระนคร

Strategies

Drivers

Measures

การบริหารจัดการ
(Internal Business Process)
Goals

Strategies

Drivers

Measures

องค์ประกอบและจานวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.)
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปี การศึกษา 2551 แสดงความสอดคล้องกับมาตรฐานของ สมศ.
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่

(สมศ. รอบสาม)

(มทร.พ.),(สกอ.)

มทร.พระนคร

สกอ.

16 (16.1, 16.2), 17

1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน

7

1

2 – การผลิตบัณฑิต

18

8

3 – กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

2

2

4 - การวิจัย

6

3

5 – การบริการวิชาการแก่สังคม

6

2

10, 11

6 - การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3

1

12, 13

7 – การบริหารและการจัดการ

17

4

-

8 – การเงินและงบประมาณ

3

1

15

9 - ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

3

1

65

23

2

-

1, 2, 3, 14

5, 6, 7
8, 9, 18 (18.1, 18.2)

จานวนตัวบ่งชี้

รวม
-

10 – สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐ

จานวนตัวบ่งชี้ของ สมศ.รอบสาม ที่มทร.พระนคร จะได้รับการประเมิน
น้าหนัก

จานวน

ร้อยละ

ตัวบ่งชี้

70

14

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านคุณภาพบัณฑิต

15

3*

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

15

3

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

10

2

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

10

2

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน

15

3

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน

5

1

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

15

2

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

10

1

รวมตัวบ่งชี้

95

17

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

* ตัดตัวบ่งชี้เฉพาะที่ 4
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มทร.พระนคร

ผังกระบวนการ (Business Flow) มทร.พระนคร
วางแผน

เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
 แผนกระทรวง
ศึกษาธิการ
 แผนสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.)
 แผน มทร.พระนคร
 แผนคณะฯ
 แผนหน่วยงานย่อย

 จัดทาแผนการเรียน
***งานหลักสูตรและ
 กาหนดผู้สอน
สาขาวิชา
 จัดทาตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ
 ประเมิน/ พิจารณาหลักสูตร*** กว. และคณะ
 จัดทาโครงการสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา
 เตรียมห้อง/อุปกรณ์การสอน***ผู้สอน/สาขาวิชา

PM 01
การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์/
แม่บท
 แผนปฏิบัติงานประจาปี
 แผนงาน/โครงการ

PM 11
แผนงาน/งปม.
แลติดตาม
ประเมินผล
หมายเหตุ

PM 12
งาน
สารสนเทศ

ระหว่างการจัดการเรียนการสอน

 งานทะเบียนนักศึกษา
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน
 ออกหนังสือรับรอง
 ตรวจสอบวุฒิ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินการศึกษา

PM 02
การบริหารหลักสูตร

PM 05
งานทะเบียน
และประเมินผล

PM 03
การรับนักศึกษาใหม่

PM 06
งานพัฒนา
นักศึกษา

 วิเคราะห์ความต้องการ
***งานแผน
 แผนรับนักศึกษา
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร.
 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่***สสท/ กองคลัง

PM 13
งาน
ประชาสัมพันธ์

คือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

PM 14
งาน
สารบรรณ

(WI) ของคณะ

(ปรับจากของ มทร.พระนคร CEO 22 มิ.ย. 50)







PM 15
งาน
บุคลากร

 งานวิจัยและพัฒนา
 ห้องสมุด
 งานส่งเสริมและบริการวิชาการ  ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง
 ศูนย์นวัตกรรม/
พัฒนาสื่อ(เทคโนโลยี
PM 07
การศึกษา)
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม
PM 08
งานวิทยบริการ
PM 04
การจัดการเรียนการสอน

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

PM 16
งานคลัง
และพัสดุ








การเรียนการสอน
บันทึกผลการสอน
วัดและประเมินผล
ประเมินผู้สอน
บารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์
ให้คาปรึกษา (อ.ที่ปรึกษา)

PM 18
งานวิเทศ
สัมพันธ์

PM 17
งาน
บริการ

 คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (WI) ที่เกี่ยวข้อง
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การจบการศึกษา

PM 19
การควบคุม
เอกสารคุณภาพ
และบันทึกข้อมูล

 ปัจฉิมนิเทศ ***
งาน กิจการนศ.

 ออกเอกสารจบ
การศึกษา***สสท.
 ติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษา ***
งานกิจการนศ.
 ชมรม/ สมาคม/
ศิษย์เก่า /ผู้ปกครอง

PM 10
การจบการศึกษา
PM 09
งานสหกิจศึกษา/
ฝึกงาน

PM 20
การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน
ประเมินผล

PM 21
การทบทวน
ของฝ่าย
บริหารด้าน
คุณภาพ

PM 22
การปฏิบัติ
การแก้ไขและ
การป้องกัน

*** คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนี

41
เกณฑ์ สกอ.

: SAR ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เกณฑ์ สกอ.

42
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ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ประโยชน์ขององค์กร

ประโยชน์ของบุคลากร

1. มีรูปแบบการจัดองค์กร การบริหารงานที่เป็น 1. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานระบบ
ระบบมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ
2. มีโครงสร้างองค์กร กรอบภาระหน้าที่ ความ 2. ทุกคนรู้กรอบการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติงาน
รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรในแต่ละ
บรรลุเป้าหมายได้
ตาแหน่งชัดเจน
3. ลดขั้นตอนความยุ่งยากของการสื่อสารและ
การปฏิบัติงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น

3. บุคลากรในองค์กรมีจิตสานึกและมีความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพมากขึ้น

4. สามารถกาหนดแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ทาให้การจัดหาเครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและตรงเวลา

4. การปฏิบัติงานมีระบบ ชัดเจน และระบุขอบเขต
ได้ชัดแจ้ง

5. มีการกาหนดภารกิจของผู้ปฏิบัติ กรอบการ
ดาเนินงานชัดเจน ทาให้ลดความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในองค์กร

5. บุคลากรทุกคนสามารถเสนอแนวทางพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับงานที่ตนเองปฏิบัติได้

6. องค์กรสามารถพัฒนาระบบคุณภาพทั้งระบบ 6. บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน และพัฒนาการ
และไปในทิศทางเดียวกัน
ทางานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มได้ดีขึ้น
7. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

7. บุคลากรทุกคนมีความภูมิใจในองค์กรและมีความ
รู้สึกที่ดีต่อองค์กร

ประโยชน์ของผู้รับบริการ
1. มีความมั่นใจว่าได้รับการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งระบบ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
2. มีความสะดวก ประหยัดเวลาในการรับบริการจากหน่วยงานนั้น
3. ไม่เสียเวลาในการค้นหาและต้องประเมินว่าหน่วยงานนั้นมีคุณภาพหรือไม่ หากจะต้องติดต่อหรือบริการ
4. สามารถวัดและประเมินคุณภาพจากงานบริการตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้
5. มีความภูมิใจและมั่นใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่มีระบบคุณภาพชัดเจน ตรวจสอบได้
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