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คํานาํ
การประกันคุณภาพเปนวงจรที่ตองพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหสอดคลองกับภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี และในรอบสองปที่ผานมา ระบบประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาขึ้นอีกหน่ึงกาว เพื่อใหทุกหนวยงานไดใชขอมูลสารสนเทศจากการ
ดําเนินงานไมวาจะเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ/ผลผลิต/ผลลัพธจากการดําเนินงานประกอบการ
ประเมินผลการดําเนินงานหรือประกอบการวางแผนในอนาคต คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงไดพัฒนาตัวบงชี้การประเมินซึ่งเปนทั้งตัวบงชี้เชิงปริมาณ
และตัวบงชี้เชิงคุณภาพ

คูมือฉบับน้ี ประกอบดวยเน้ือหาจํานวน ๖ บท ดังตอไปน้ี
บทที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษา มทร.พระนคร
บทที่ ๒ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ ๓ องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.พระนคร
บทที่ ๔ การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
บทที่ ๕ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บทที่ ๖ ผูตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

โอกาสน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอขอบคุณคณะทํางานจัดทําคูมือประกัน
คุณภาพ และผูมีสวนรวมที่อุทิศเวลา พลังความคิดในการจัดทําและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการ
ปรับปรุงคูมือ ฯ และหวังเปนอยางยิ่งวา ระบบประกันคุณภาพจะเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหทุก
หนวยงานพัฒนาอยางกาวกระโดด และนําพาใหมหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับสากลตอไป

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร
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สารบัญ
หนา

คํานํา ก
สารบัญ ข
บทที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๑.๑ ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ๑
๑.๒ แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ๕
๑.๓ หลักสูตรการเปดการเรียนการสอน ในปการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๓

บทที่ ๒ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๔
๒.๑ การประกันคุณภาพการศึกษา ๑๔
๒.๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๑
๒.๓ กรอบแนวคิด ๒๓
๒.๔ ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๔
๒.๕ ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษา ๒๕

บทที่ ๓ องคประกอบและตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๒๗

ความสอดคลองของตัวบงชี้ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร ๒๘

บทที่ ๔ การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ๓๓
๔.๑ วัตถุประสงคของรายงานประเมินตนเอง ๓๓
๔.๒ ขั้นตอนจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ๓๓
๔.๓ สาระของรายงานการประเมินตนเอง ๓๔
๔.๔ ปจจัยสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ๓๕

บทที่ ๕ การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๓๖
๕.๑ วัตถุประสงค ๓๖
๕.๒ แนวปฎิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓๗

บทที่ ๖ ผูตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ๓๙
๖.๑ คุณสมบัติของผูตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓๙
๖.๒ การพัฒนาผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๓๙
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๖.๓ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๔๐
๖.๔ บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๔๐

ภาคผนวก ๔๓
แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ ๔๓

บรรณานุกรม ๕๖
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บทที่บทที่ ๑๑

ปณิธาน (Determination)
มุงมั่น  เปนผูนําการจัดการศึกษาดานวิชาชีพดวยวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนา

กําลังคนใหมีคุณภาพ คูคุณธรรม  สูมาตรฐานสากล
(RMUTP strives to be a leader of vocational studies based on integrated science and technology

as well as maintain our competent and virtuous persons)
วิสัยทัศน (vision)

“ มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ”
(A leading university for diverse careers)

พันธกิจ (Mission)
๑. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนวิชาชีพบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ
๒. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม เพื่อถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิต ภาค

บริการ และชุมชน
๓. ใหบริการงานวิชาการแกสังคม เพื่อการสรางอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม

เปาหมายสูงสดุ (Ultimate Goal)
มุงมั่นเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพในระดับสากล
(RMUTP strives to be leading university for diverse career which is recognized internationally.)

เปาประสงคของมหาวิทยาลัย
๑. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพ และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่เขมแข็งและไดมาตรฐานสากล
๒. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ (สรางคนเกงและคนดีที่มีทักษะวิชาชีพ)
๓. ใหบริการวิชาการแกสังคม โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

การประกนัคุณภาพการศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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๔. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
๕. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตร และมาตรการดําเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ
เปาประสงค ๑. เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีเขมแข็งและไดมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรท่ี ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน
กลวิธี/มาตรการ
๑.๑.๑ พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความตองการของสังคมและชุมชน
(ยกตัวอยาง: - หลักสูตรสําหรับผูสูงอายุ

- หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพ
- หลักสูตรการนวดเพื่อผอนคลาย)

๑.๑.๒ พัฒนาหลักสูตรตอยอดใหแกผูมีงานทําและบัณฑิตที่จบการศึกษา
๑.๑.๓ พัฒนาหลักสูตรรองรับสภาพบริบทของสังคม (ตรี + โท, ตรี + ประกาศนียบัตร)
๑.๑.๔ สรางหลักสูตรนานาชาติเพื่อกาวไปสูสากล
(ยกตัวอยาง : - อาหาร การทองเที่ยว และการโรงแรม)
๑.๑.๕ พัฒนาหลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ
๑.๑.๖ พัฒนาหลักสูตรรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน
(ยกตัวอยาง : - พัฒนา หลัก สูตรร วม กับ โรง เ รีย นวิท ยา ลั ย อ า ชีวศึก ษ า  แล ะ ส ถ า น
ประกอบการ)
๑.๑.๗ จัดการเรียนการสอน E - Learning
๑.๑.๘ จัดระบบเทียบโอนประสบการณ
๑.๑.๙ ประเมินผลหลักสูตรอยางตอเน่ือง

ยุทธศาสตรท่ี ๑.๒ สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง
กลวิธี/มาตรการ
๑.๒.๑ พัฒนาหองปฏิบัติการ
๑.๒.๒ พัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e – Library)
๑.๒.๓ พัฒนาการเรียนรูโดยใช ICT เปนฐาน (ICT – Based Learning)
๑.๒.๔ จัดทําหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)
๑.๒.๕ พัฒนาการจัดการความรูโดยใช (ICT – Based Knowledge)
๑.๒.๖ จัดต้ังศูนยนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู (ศูนยโสตทัศนศึกษาที่เนนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู)
๑.๒.๗ เรงสงเสริมสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ
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๑.๒.๘ พัฒนาระบบคุณภาพที่เนนมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรท่ี ๑.๓ บริหารจัดการเชิงรุก

กลวิธี/มาตรการ
๑.๓.๑ สรางเครือขายฐานขอมูล และระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
๑.๓.๒ พัฒนาผูบริหารยุคใหมที่พึงประสงค
๑.๓.๓ ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสูการเปลี่ยนแปลง
๑.๓.๔ ประชาสัมพันธเชิงรุก
(ยกตัวอยาง : - จัดตาม Event

- จัดนิทรรศการ
- จัด Road Show ตางๆ)

๑.๓.๕ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT เพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการทาง
การศึกษา

๑.๓.๖ แนะแนวการศึกษาเชิงรุก
(ยกตัวอยาง : - นัดพบสถานประกอบการ

- นัดพบโรงเรียนในเขตพื้นที่และสัญจรไปยังโรงเรียนนอกเขตพื้นที่)
๑.๓.๗ หารายไดจากสินทรัพยและองคความรูที่บุคลากรมีอยู
๑.๓.๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงค ๒. สรางคนคุณภาพสูโลกอาชีพ (สรางคนเกงและคนดีท่ีมีทักษะวิชาชีพ)
ยุทธศาสตรท่ี ๒.๑ พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาและคุณลักษณะที่

พึงประสงค
กลวิธี/มาตรการ
๒.๑.๑ เตรียมความพรอมนักศึกษาสูโลกอาชีพ
๒.๑.๒ พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาชีพ
๒.๑.๓ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการสรางบัณฑิตใหเปนคนอยางสมบูรณ
๒.๑.๔ สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแกนักศึกษา
๒.๑.๕ แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนานาชาติ
๒.๑.๖ ทําความรวมมือกับสถานศึกษา/สถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ
๒.๑.๗ จัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางและซอมเสริมฐานความรูใหแกนักศึกษา
(ยกตัวอยาง : - พัฒนา E-Learning เพื่อการสอนซอมเสริม

- คายปรับพื้นฐาน)
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ยุทธศาสตรท่ี ๒.๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
กลวิธี/มาตรการ
๒.๒.๑ ปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมและความรับผิดชอบตอสังคม
๒.๒.๒ สรางเครือขายความรวมมือการจัดการความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
๒.๒.๓ สรางเสริมสุขภาวะที่ดีใหแกบุคลากร
๒.๒.๔ จัดทํา Training Roadmap สําหรับสายวิชาการ
(ยกตัวอยาง : - พัฒนาความรูดานวิชาชีพ

- ใหอาจารยฝกอบรมในสถานประกอบการหรือทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ

- ฝกอบรมสูการเปนอาจารยแหงอนาคต)
๒.๒.๕ จัดทํา Training Roadmap สําหรับสายสนับสนุน
(ยกตัวอยาง : - พัฒนาความรู

- พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน)
๒.๒.๖ พัฒนาความกาวหนาของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒. พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค ๓. ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี ๓.๑ ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลวิธี/มาตรการ
๓.๑.๑ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ไดรับการพัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพเดิม และสรางอาชีพใหม
ใหแกชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑.๒ จัดต้ังหนวยวิชาการ และวิชาชีพในตางประเทศ
๓.๑.๓ ผลิตสื่อเพื่อสรางและพัฒนาวิชาชีพทั้งภาคภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
๓.๑.๔ พัฒนาศูนยสารนิเทศและการบริการวิชาการ (E – Resource)
๓.๑.๕ พัฒนาศูนยภาษาเพื่อใหบริการวิชาการ
๓.๑.๖ พัฒนาหนวย / ศูนยซอมบํารุงเคร่ืองจักร
๓.๑.๗ สรางเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอกภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
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เปาประสงค ๔. เปนแหลงทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี ๔.๑ สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม

กลวิธี/มาตรการ
๔.๑.๑ บูรณาการการจัดกิจกรรมดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอมให
หลากหลายรวมกับชุมชนอยางตอเน่ือง
๔.๑.๒ สงเสริมการศึกษา การนําเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น
๔.๑.๓ บูรณาการการอนุรักษสงเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ในการ
จัดการศึกษา และการใหบริการวิชาการ
๔.๑.๔ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมสูสากล
๔.๑.๕ จัดต้ังศูนยอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓. สรางและถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีได
มาตรฐาน

เปาประสงค ๕. สรางและถายทอดองคความรูเชิงบูรณาการเพื่อการแขงขันในระดับชาติ และนานาชาติ
ยุทธศาสตรท่ี ๕.๑ พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการ เพื่อประโยชนเชิงพาณิชยที่ได

มาตรฐานเพื่อการแขงขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ
กลวิธี/มาตรการ
๕.๑.๑ ทําวิจัยรวมกับภาครัฐและเอกชน
๕.๑.๒ สรางเครือขายการวิจัยแบบบูรณาการ
๕.๑.๓ พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
๕.๑.๔ พัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
๕.๑.๕ จัดต้ัง ศูนยแกปญหาและพัฒนางานวิจัย
๕.๑.๖ พัฒนาหนวยบมเพาะธุรกิจ
๕.๑.๗ พัฒนางานวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาระบบงาน
๕.๑.๘ จัดต้ังหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรท่ี ๕.๒ เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ
๕.๒.๑ จัดต้ังศูนยความเปนเลิศในดานตางๆ

- จัดต้ังศูนยวิจัยหุนยนตอัจฉริยะ
- จัดต้ังศูนยวิจัยอาหาร
- จัดต้ังศูนยวิจัยสิ่งทอ
- จัดต้ังศูนยวิจัยวิศวกรรม และเทคโนโลยีอยางยั่งยืน
- จัดต้ังศูนยวิจัยและจัดการทางธุรกิจ
- จัดต้ังศูนยวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ
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๕.๒.๒ จัดต้ังหนวยประสานงานเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธ และสรางเครือขายดาน
งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ระดับชาติและระดับนานาชาติ

การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเร่ิมมีการจัดสัมมนาใหกับผูบริหาร อาจารย และ

บุคลากร เพื่อใหตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและมีแนวทางของการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาในหนวยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดแตงต้ังคณะทํางาน
เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทําหนาที่จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
การศึกษา

ปจจุบันการประกันคุณภาพการศึกษา ไมไดเปนเพียงนโยบายระดับมหาวิทยาลัย แตไดกําหนดไว
ชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๔๒
โดยระบุไวในหลักการจัดการศึกษา มาตรา ๙ ขอ ๓ วา ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยตองดําเนินการใน เร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเปนระบบอยางจริงจังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดใหการจัด
การศึกษายึดหลักใหมีมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และไดใหความหมายในเร่ืองมาตรฐาน
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตลอดจนกําหนดเร่ือง
ที่ดําเนินการในมาตรา ๔ และหมวด ๖ ดังน้ี

มาตรา ๔ ไดกําหนดความหมายไวดังน้ี
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคและ

มาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม
และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา“การประกันคุณภาพ
ภายใน” หมายความวา การประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน
“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล
หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองเพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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หมวด ๖
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๔๗ ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๘ ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก

มาตรา ๔๙ ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคการ
มหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต
ละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี

สาระเร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงคร้ังในทุกหาป นับต้ังแต

การประเมินคร้ังสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
มาตรา ๕๐ ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่มีขอมูล

เกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา
ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอก
ที่สํานักงานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาน้ัน

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด ให
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตน
สังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดพิจารณาเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังกลาววา จะสามารถสรางความเปนเลิศทางวิชาการทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนไปตามความพรอม ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญ
ของแตละคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง ซึ่งจะเปนการเสริมสรางคุณภาพมาตรฐานชั้นนําในระดับนานาชาติได จึงได



สํานักประกันคุณภาพ ๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนครขึ้น เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินการดังน้ี

๑. ใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนเคร่ืองมือในการรักษา
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเนนหลักการของการใหคณะ/สถาบัน/สํานัก/กองพัฒนาระบบและ
กลไกการควบคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหนวยงาน และสรางความพรอมที่จะใหหนวยงานภายนอกหรือ
มหาวิทยาลัยเขาไปตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพได

๒. สงเสริมใหแตละคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง จัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
ภายในหนวยงาน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแตงต้ังขึ้นเปนผูดูแล ให
คําปรึกษา และประสานงาน เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/สถาบัน/สํานัก/
กอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๓. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนระบบ โดยใชงบประมาณที่มีตามความจําเปน

๔. สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศไดเขามารวมใน
กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของแตละคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง เพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

๕. สนับสนุนใหคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง เผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได
ดําเนินการไปแลวอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการประชาสัมพันธคุณภาพ
การศึกษาของแตละหนวยงาน

๖. กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อเปนแนวทางเบื้องตน โดย
แตละคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง อาจนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสภาพของหนวยงาน
เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงเห็นสมควรใหกําหนดแนวปฏิบัติเบื้องตนขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง ในมหาวิทยาลัยดังน้ี

๖.๑. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหเปนผูดูแล ให
คําปรึกษาประสานงาน และตรวจสอบ ตลอดจนกําหนดดัชนีและตัวบงชี้ของคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการ
ดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๖.๒. มหาวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/สาํนัก/กอง ดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ใชงบประมาณที่มีตามความจําเปน

๖.๓. คณะสถาบัน/สํานัก/กอง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเปนการ
ภายในเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าและขั้นสูง และเงื่อนไข
เวลาที่ตองบรรลุ รวมทั้งกําหนดกิจกรรมการปร ะกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกับ หนวยงาน
ประชาสัมพันธภายในหนวยงาน และทําใหเกิดการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขึ้น ดําเนินการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน



สํานักประกันคุณภาพ ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๖.๔. คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง จัดทําระบบขอมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เชน
ขอมูลนักศึกษา บุคลากร วัสดุอุปกรณ อาคาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ ฯลฯ เพื่อนํามาใชในการพัฒนา การ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

๖.๕. คณะ มีการศึกษาความตองการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ
เพื่อนําผลมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๑. คณะ กําหนดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอยางเปนมาตรฐานและดําเนินการ

วัดและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ
๒. คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง มีการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ
๓. คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรในหนวยงานทั้งดานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานตามหนาที่ เชน การศึกษาตอ ฝกอบรม ศึกษาดูงาน และดานประสบการณทางการ
วิจัยอยางทั่วถึงและตอเน่ือง

๔. สนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอ และใหมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
การศึกษา โดยการสนับสนุนดานงบประมาณและใหมีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

๕. สนับสนุนใหมีระบบหองสมุดและระบบสารสนเทศใหทันสมัยอยางตอเน่ืองและพอเพียงตอ
ความตองการ และมีการติดตามผลการใชและการบริการอยางสม่ําเสมอ

๖. จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การใชงานอาคารสถานที่และทรัพยากรการ
เรียนรูตางๆ อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

๗. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

๘. เปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ไดเขามามีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็นและดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

๙. มีระบบการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคณาจารยและบุคลากรที่รับผิดชอบตองานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางเหมาะสม

๑๐. จัดทํารายงานเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก/กอง เผยแพรแก
ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางตอเน่ือง

๑๑. ใหมีหนวยงานรองรับงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย /สถาบัน/สํานัก/
กองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีเปาหมายเพื่อ
สรางความเปนเลิศทางวิชาการทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุ



สํานักประกันคุณภาพ ๑๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

บํารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการสรางความมั่นใจแกสังคมวาไดจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี

๑. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ
๒. ควบคุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน
๓. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานการควบคุมคุณภาพปจจัยอยางเปนระบบ

และตอเน่ือง
๔. ใหคณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง พัฒนาหนวยงาน เพื่อให

บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด
๕. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหพรอมสําหรับการตรวจสอบคุณภาพ (Quality

Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) โดยหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปวส.ปริญญาตรี ปริญญาโท โดยแบงคณะออกเปน ๙ คณะ คือ

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
- คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะศิลปศาสตร
- คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
- คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ

หลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๕ ดังตอไปน้ี
จําแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

คณะ/ระดับ
การศึกษา

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรม

บัณฑิต (ค.อ.บ.)
วิศวกรรมเคร่ืองกล (ใหม ๒๕๕๐) ๕ ป
วิศวกรรมไฟฟา (ใหม ๒๕๕๐) ๕ ป
วิศวกรรมโยธา (ใหม ๒๕๕๐) ๕ ป

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต (ค.อ.บ.)

วิศวกรรมไฟฟา (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป (ตอเนื่อง)
วิศวกรรมเคร่ืองกล (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป (ตอเนื่อง)
วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป (ตอเนื่อง)



สํานักประกันคุณภาพ ๑๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

คณะ/ระดับ
การศึกษา

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป (ตอเนื่อง)

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป (ตอเนื่อง)

วิศวกรรมโยธา (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป (ตอเนื่อง)
อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (อส.บ.)

วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ.๒๕๕๔) ๒ ป (ตอเน่ือง)

ปริญญาตรี
(ศูนยนอก
สถานที่ต้ัง)

ครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต (ค.อ.บ.)
อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต (อส.บ.)

วิศวกรรมเคร่ืองกล (ใหม ๒๕๕๐)
วิศวกรรมไฟฟา (ใหม ๒๕๕๐)
วิศวกรรมอุตสาหการ (พ.ศ.๒๕๕๔)

๕ ป
๕ ป
๒ ป (ตอเน่ือง)

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(ป.บัณฑิต)

สาขาวิชาชีพครู (พ.ศ.๒๕๔๙) * ๑ ป

ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต ( ค.อ.ม.)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๑) ๒ ป

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต

(คศ.บ.)
ผาและเคร่ืองแตงกาย-ออกแบบแฟชั่น (พ.ศ.

๒๕๔๘)
๔ ป

ออกแบบแฟชั่นผาและเคร่ืองแตงกาย (ใหม ๒๕๕๐) ๔ ป
ออกแบบแฟชั่นผาและเคร่ืองแตงกาย (ปรับปรุง
๒๕๕๕)

๔ ป

อาหารและโภชนาการ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) ๔ ป
อาหารและโภชนาการ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ใหม ๒๕๕๐) ๔ ป
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร (ใหม ๒๕๕๐) ๔ ป

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีการจัดการสินคาแฟชั่น (ใหม ๒๕๕๐) ๔ ป
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ (ใหม

๒๕๕๐)
๔ ป

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอา หาร (ใหม
๒๕๕๕)

๔ ป



สํานักประกันคุณภาพ ๑๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

คณะ/ระดับ
การศึกษา

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร

ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(คศ.ม)

คหกรรมศาสตร (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
- กลุมวิชาออกแบบแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย
- กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
- กลุมวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร

๒ ป

คหกรรมศาสตร (ใหม ๒๕๔๙)
- กลุมวิชาออกแบบแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย
- กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
- กลุมวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร

๒ ป

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต

(ทล.บ.)
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ
(พ.ศ.๒๕๔๘) *

๔ ป

เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(พ.ศ.๒๕๔๘) *

๔ ป

เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ
(ปรับปรุง ๒๕๕๐)

๔ ป

เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(ปรับปรุง ๒๕๕๐)

๔ ป

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ใหม ๒๕๕๒) ๔ ป
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ
(ปรับปรุง ๒๕๕๕)

๔ ป

เทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง
(ปรับปรุง ๒๕๕๕)

๔ ป

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

( ศศ.ม.)
การสื่อสารการตลาด
( ใหม ๒๕๕๓)

๒ ป

คณะบริหารธุรกิจ
ปวส. ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
การเงิน (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป
การตลาด (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป
การบัญชี (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) การบัญชี ( ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป



สํานักประกันคุณภาพ ๑๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

คณะ/ระดับ
การศึกษา

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร

การบัญชี ( ใหม ๒๕๕๑) ๔ ป
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ.)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ.)

การจัดการ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
การจัดการ (ปรับปรุง ๒๕๕๑) ๔ ป
การตลาด (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
การตลาด (ปรับปรุง ๒๕๕๑) ๔ ป
การเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๕)
การเงิน (ใหม ๒๕๕๑) ๔ ป
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร (ปรับปรุง
๒๕๕๑)

๔ ป

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ใหม ๒๕๕๑) ๔ ป
ธุรกิจระหวางประเทศ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
ธุรกิจระหวางประเทศ (ใหม ๒๕๕๑) ๔ ป
การตลาด (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๔ ป
การจัดการ (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๔ ป
การบัญชี (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๔ ป
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๔ ป
การตลาด (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป (ตอเนื่อง)
การบัญชี (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป (ตอเนื่อง)
การจัดการ (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป (ตอเนื่อง)
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๒ ป (ตอเนื่อง)

ปริญญาตรี
(ศูนยนอก
สถานที่ต้ัง)

บริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ.)

การจัดการ (ปรับปรุง ๒๕๕๑)
การบัญชี (ใหม ๒๕๕๑)
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร (ปรับปรุง
๒๕๕๑)

๔ ป
๔ ป
๔ ป

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บธ.ม.)  (ใหม ๒๕๔๙)

การจัดการ
การเงิน
การบัญชี
การตลาด

๒ ป



สํานักประกันคุณภาพ ๑๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

คณะ/ระดับ
การศึกษา

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
( บ ธ . ม . )   ( ป รั บ ป รุ ง
๒๕๕๔)

การจัดการ
การเงิน
การบัญชี
การตลาด

๒ ป

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (ใหม ๒๕๕๐) ๔ ป
วิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(ใหม ๒๕๕๑)

๔ ป

คณะวิศวกรรมศาสตร
ปวส. ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)

ชางกล (เคร่ืองจักรอัตโนมัติ) (ปรับปรุง ๒๕๔๘) * ๒ ป
ชางกล (ผลิตเครื่องมือและแมพิมพ) (ปรับปรุง๒๕๔๘)
*

๒ ป

ชางยนต (ปรับปรุง ๒๕๔๘) * ๒ ป
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วศ.บ.)
วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง ๒๕๕๐) ๔ ป
วิศวกรรมเคร่ืองกล (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) ๔ ป
วิศวกรรมอุตสาหการ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
วิศวกรรมไฟฟา (ปรับปรุง ๒๕๕๐) ๔ ป
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง
๒๕๕๐)

๔ ป

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ปรับปรุง
๒๕๕๕)

๔ ป

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ใหม ๒๕๕๐) ๔ ป
วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (ใหม ๒๕๕๒) ๔ ป
วิศวกรรมโยธา (ใหม ๒๕๕๓) ๔ ป

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(อส.บ.)

เทคโนโลยีแมพิมพเคร่ืองประดับ (ใหม ๒๕๕๑) ๔ ป
เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแมพิมพ (ใหม
๒๕๕๑)

๔ ป



สํานักประกันคุณภาพ ๑๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

คณะ/ระดับ
การศึกษา

ปริญญา หลักสูตร/สาขาวิชา จํานวนปของ
หลักสูตร

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
( วศ.ม.)

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
( ใหม ๒๕๕๓)

๒ ป

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
( ปรับปรุง ๒๕๕๔)

๒ ป

คณะศิลปศาสตร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

(ศศ.บ.)
การทองเที่ยว ( ปรับปรุง ๒๕๕๑) ๔ ป
การโรงแรม ( ปรับปรุง ๒๕๕๑) ๔ ป
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปรับปรุง ๒๕๕๑) ๔ ป
ภาษาไทยประยุกต (ใหม ๒๕๕๓) ๔ ป

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต

(ทล.บ.)
ออกแบบบรรจุภัณฑ (พ.ศ.๒๕๔๘) * ๔ ป
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( ปรับปรุง
๒๕๕๑)

๔ ป

การออกแบบบรรจุภัณฑ ( ปรับปรุง ๒๕๕๑) ๔ ป
สถาปตยกรรม ( ใหม ๒๕๕๕) ๕ ป

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต

(ทล.บ.)
เทคโนโลยีเสื้อผา (ปรับปรุง ๒๕๕๑) ๔ ป
เทคโนโลยีเสื้อผา (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (ปรับปรุง ๒๕๕๑) ๔ ป
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ใหม ๒๕๕๐) ๔ ป
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (ใหม ๒๕๕๐) ๔ ป
ออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ (ปรับปรุง ๒๕๕๕) ๔ ป
เทคโนโลยีเสื้อผา (ปรับปรุง ๒๕๕๒) ๒ ป (ตอเนื่อง)

หมายเหตุ * ไมไดเปดรับนักศึกษา แตยังมีนักศึกษาตกคาง

อางอิง : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน



สํานักประกันคุณภาพ ๑๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

๑.๗ แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครสภามหาวิทยาลัยฯ

สภาวิชาการ

สภาคณาจารยและขาราชการ

สํานักตรวจสอบภายใน
ภายใน

สํานักงานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองคลงั
- กองนโยบายและแผน
- กองบริหารงานบุคคล
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองประชาสัมพันธ*
- กองวิเทศสัมพันธ*
- กองศิลปวัฒนธรรม*
- สํานักประกันคุณภาพ*
- สถานีวิทยุสาธารณะเพ่ือ

การศึกษา มทร. พระนคร
FM ๙๐.๗๕ MHz*

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สํานักงานผูอํานวยการ
- กลุมวิจัย
- กลุมบริการวิชาการ

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- สํานักงานผูอํานวยการ
- กลุมวิชาการ
- กลุมทะเบียนและประมวลผล

ศูนยภาษา*

ศูนยขอมูลสารสนเทศ*

ศูนยประสานราชการใสสะอาด*

ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวและโรงแรม*

ศูนยการจัดการความรู*

ศูนยบมเพาะธุรกิจ*

คณะสถาปตยกรรมและ
การออกแบบ*

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะบรหิารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและ
ออกแบบแฟช่ัน

- สํานักงานผูอํานวยการ
- กลุมวิทยบริการ
- กลุมนวัตกรรมการศึกษา
- กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุมเครือขายคอมพิวเตอร

และการสื่อสาร

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ

* หมายถึง มหาวิทยาลัยจัดต้ังเปนการภายใน
อางอิง : กองบริหารงานบุคคล

ขอมูล ณ วันที่ ๙ สงิหาคม ๒๕๕๕
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บทที่บทที่ ๒๒

๒.๑ การประกันคุณภาพการศึกษา

ในป พ.ศ. ๒๕๓๙ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙ โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน เพื่อเปนเคร่ืองมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ และความเปนอิสระในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาและได
เสนอระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในภารกิจดานการประกัน
คุณภาพและเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ไดมีมติเห็นชอบดวยกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และตามพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

ความจําเปนและหลักการในการประกันคุณภาพ
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ ๔ ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง ๔ ประการ
ดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว แตในระยะที่ผานมายังไมมีการ
ประเมินภารกิจดังกลาวอยางเปนระบบ ประกอบกับปจจุบันมีปจจัยทั้งภายนอกและภายในหลายประการ ที่ทําให
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาวไดแก

๑) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมากขึ้น ซึ่งจะ
กอใหเกิดผลเสียแกประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว

การพัฒนาระบบการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
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๒) มีการแขงขันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษาทั้ ง
ภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการเปดเสรีทางการคาและการบริการอยางเ ต็ม
รูปแบบ

๓) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาองคความรูใหเปนสากล เพื่อใหไดรับการ
ยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น

๔) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวาสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ

๕) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ผู
จางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป

๖) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปรงใส (transparency) และความรับผิดชอบซึ่ง
ตรวจสอบได (accountability)

๗) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษา
ในแตละระดับ และใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกหาป
นับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน

การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะยึดหลักการใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน
(Institutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอยางเต็มที่ แตทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาจะตองพรอมที่จะ
รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากภายนอก ซึ่งเปนไปตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
(accountability) ความสมดุลของหลักการดังกลาว คือแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอุดมศึกษาที่
พึงประสงค

นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาเห็นสมควรดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยทั่วไปเพื่อตอบสนองความ
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ตองการกําลังคนระดับสูงของประเทศที่กําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งเปนการสนองตอบนโยบายของรัฐบาล
ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพของทรัพยากรมนุษยที่จะเขาสูตลาดแรงงานเพื่อเปนฐานในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ
ตอไป

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดานคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนไปอยางมีระบบและมีกลไก
ที่เหมาะสม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ดังตอไปนี้

๑) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพัฒนาใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ขึ้น เพื่อเปนเคร่ืองมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยเนนหลักการของการให
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการ และปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจทุกๆดานอยางตอเนื่อง
บนพื้นฐานของความมีเสรีภาพทางวิชาการ และอิสรภาพในการดําเนินงานที่สังคมหรือหนวยงานภายนอกยังคงเขา
ไปตรวจสอบได อันจะนํามาซึ่งความมีมาตรฐานทางการศึกษาที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแขงขันกับ
นานาชาติได ทั้งนี้ โดยจะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อกํากับดูแลและ
บริหารงานดานมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการใหการรับรองมาตรฐานการศึกษา

๒) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในสถาบัน เพื่อเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมุงเนนใหมี
การสรางกลไกการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ขององคประกอบตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาที่เปน
รูปธรรมขึ้น ทั้งนี้แตละสถาบันอาจจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการขึ้นเปนการภายในได
ตามความเหมาะสม

๓) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเปนแนวทางเบื้องตนในการดําเนินการ โดยแตละสถาบันอาจนําไปปรับปรุงหรือพัฒนา
เพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสภาพการของแตละสถาบันไดตามความจําเปน

๔) เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละสถาบันไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ภายนอกโดยกวางขวาง และเปนการแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมกาu๓๖๑๙ .
การอุดมศึกษาจะจัดใหมีกลไกของการตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพ (Quality Audit) ที่แตละ
สถาบันไดจัดใหมีขึ้นทั้งในระดับสถาบันและคณะวิชา แลวใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาตอไป

๕) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสมาคมวิชาการหรือสมาคมวิชาชีพ ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงเสริมใหมีการนําขอมูลขาวสาร และผล



สํานักประกันคุณภาพ ๑๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันตางๆ มาเผยแพรตอสังคมภายนอกใหไดรับทราบถึง
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนเปนขอมูลสําหรับ นักศึกษาและผูปกครองในการเลือก
สถานศึกษา เปนขอมูลสําหรับการพิจารณาใหการสนับสนุนดานงบประมาณและทรัพยากรตางๆ แก
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษามีความต่ืนตัวและพัฒนาคุณภาพโดยสม่ําเสมอ

ระบบการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพภายในกําหนดใหมี ๓ ขั้นตอนไดแก การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ

และการประเมินคุณภาพ สวนการประกันคุณภาพภายนอกนั้น ขณะนี้ สมศ.ใชคําวา "ตรวจเยี่ยม" ซึ่งหมายถึงการ
ตรวจสอบและประเมิน สวนการรับรองนั้น สมศ. จะใหการรับรองผูทําหนาที่เปนผูประเมินคุณภาพภายนอกและ
รับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอก

การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย ๒ สวนที่สําคัญ คือ การประกันคุณภาพภายใน และการ

ประกันคุณภาพภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายใน เปนการจัดกิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาโดยการ

จัดระบบและกลไกตามองคประกอบและดัชนีบงชี้คุณภาพที่กําหนดไว เพื่อใหมีความมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมีคุณภาพ

ขั้นตอนของการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ ซึ่งตองเร่ิมสรางระบบและกลไกเพื่อการควบคุมคุณภาพ และเพื่อใหสถาบัน อุดมศึกษาได
สรางกลุมพลังที่มีความกระตือรือรน ในการประกันคุณภาพของการจัดการอุดมศึกษาตามภารกิจของแตละบุคคล
สวนงาน จะตองกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ โดยระดมบุคลากรจากฝายตางๆ และมอบหมายหนาที่ใหทุกคนไดมีสวน
รวม ต้ังแตการวางแผน ซึ่งสามารถจัดทํา เปนแผนระยะสั้น-ยาว จากนั้นจึงเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชเปนหลักฐาน
ในการอางอิงตามขั้นตอนตางๆ ของการประกันคุณภาพ เพื่อใหสถาบันมีความพรอมในระดับหนึ่ง บุคลากรทุกสวน
ควรไดรวมมือกันในการพัฒนารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของตนเองหรือที่เรียกวา
“รายงานการศึกษาตนเอง” ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการพัฒนารายงานดังกลาวในเอกสารนโยบาย
แนวทางและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายงานการศึกษาตนเองเปนขั้นตอนที่ตองระดม
ความคิดของผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณากําหนดตัวบงชี้ตามแตละองคประกอบ โดยดูความเปนไปไดในการดําเนินการ
ตามตัวบงชี้ดังกลาว และในขณะเดียวกันจะตองคงไวซึ่งความทาทายที่จะนําสถาบันไปสูความเปนเลิศในดานตางๆ
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จากนั้นจึงรวบรวมและจัดทําเปนเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self -Asessment Report : SAR) เพื่อกาวสู
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพภายในตอไป

(๑) การควบคุมคุณภาพภายใน สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา โดยอาศัยองคประกอบของคุณภาพและดัชนีบงชี้คุณภาพที่สอดรับกับองคประกอบหลักดังกลาว ไมวา
สถาบันอุดมศึกษาจะเลือกระบบคุณภาพใด จะตองคํานึงถึงองคประกอบหลักในการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเสมอ ดังแผนภูมิตอไปนี้

แผนภูมิองคประกอบหลักในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
(๒) การตรวจสอบคุณภาพภายใน เปนขั้นตอนตอจากการควบคุมคุณภาพ ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี

โดยองคกรสามารถจัดต้ังผูตรวจสอบขึ้นเอง หรือรวมมือกันระหวางสถาบันหรือขอใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเปนผูแตงต้ังคณะผูตรวจสอบคุณภาพภายใน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดมั่นใจวาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพที่พัฒนาไวเปนไปตามตัวบงชี้ รวมทั้งไดรับทราบถึงจุดเดน จุดดอย และแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น

ผลดี จากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ การวางระบบงานที่มีระบบและกลไกชัดเจนรวมทั้งการ
พัฒนาฐานขอมูลที่ไดมาจากการคนหาและจัดทําหลักฐาน ซึ่งในอดีตอาจไมเคยรวบรวมเปนระบบระเบียบหรือ
ไมไดนํามาใชประโยชนเทาที่ควร ดังนั้น การสรางฐานขอมูลจะเปนสวนสําคัญที่จะทําใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบ
ระเบียบในการบริหารจัดการและจะทําใหระบบการประกันคุณภาพโดยรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปรัชญา / ปณิธาน / วัตถุประสงค / แผนการดําเนินงานของสถาบัน

กระบวนการดําเนินงานตามหลักภารกิจหลัก
๑. การผลติบัณฑติ
๒. การวิจัย
๓. การใหบริการทางวิชาการแกสงัคม
๔. การทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม

กระบวนการบริหาร
๑. การบริหารและการจัดการ
๒. การเงินและงบประมาณ
๓. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ผลสัมฤทธ์ิ
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(๓)การประเมินคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการตอเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพ แตจะเนนการ
วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของคณะวิชา/สถาบันกับตัวบงชี้คุณภาพในทุกองคประกอบของคุณภาพวา
การดําเนินงานเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดมากนอยเพียงใด โดยจัดเปนระดับของการบรรลุ
เปาหมาย

๒. การประกันคุณภาพภายนอก
ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น จําเปนตองใชหลักการบริหารจัดการเชนเดียวกับการบริหารหรือ

การดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่ตองมีการดําเนินงานใหเปนระบบครบวงจร โดยมีขั้นตอนที่สําคัญประการหนึ่งคือการ
ประเมินคุณภาพเพื่อการพัฒนาไมใชเพื่อตรวจสอบหรือจับผิด และนํามาซึ่งขอมูลยอนกลับอันจะสะทอนใหเห็นถึง
ผลการดําเนินงานที่ผานมาวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด รวมทั้งมีจุดออนหรือปญหาในเร่ืองใดบางที่ตอง
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหการวางแผนและการดําเนินงานระยะตอไปบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการตรวจสอบเพื่อยืนยันสภาพจริง โดยเฉพาะการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากหนวยงานที่เปนกลาง เพราะจะทําใหเกิดกลไกการตรวจสอบอยางจริงจังรวมทั้ง
กระตุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษาต้ังแตระดับชาติถึงหนวยงานที่เล็กที่สุด คือสถานศึกษาและภายในหองเรียนตอง
มีการประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องตลอดเวลา

ดังนั้น การประกันคุณภาพภายนอกมีความตอเนื่องและสัมพันธกับการประกันคุณภาพภายในโดยการ
ประกันคุณภาพภายนอก เปนการตรวจสอบรายงานประจําป หรือรายงานการประเมินตนเอง และรายงานอ่ืนๆ ที่
เปนผลจากการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ในการตรวจสอบขอมูล เอกสารหลักฐาน และการตรวจ
เยี่ยมดําเนินการโดยผูประเมินภายนอก ที่ สมศ. ใหการรับรองเปนผูดําเนินการ

ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก
๑. การประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก จะเชื่อมโยงกันดวยมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษานี้มีความสอดคลองกับสิ่งที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

๒. การประกันคุณภาพภายใน เปนกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการตามกรอบของหนวยงานตนสังกัด โดยเนนปจจัยนําเขา (input)
และกระบวนการ (process) โดยสถานศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย /
สถาบันอุดมศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสวนการประกันคุณภาพภายนอก เปนงานที่ตอเนื่อง
และสัมพันธกับการประกันคุณภาพภายในเปนการตรวจสอบเบื้องตนจากรายงานประจําปและรายงานอ่ืน ๆ อันเปน
ผลจากการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ตรวจสอบขอมูลเอกสาร หลักฐาน และตรวจ
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เยี่ยมมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา โดยจะเนนการประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ของคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในดานตาง ๆ ซึ่งดําเนินการโดย “ผูประเมินภายนอก” ที่ สมศ. ใหการรับรอง

ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก

ความแตกตางระหวางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยทั่วไปแลว มีความคลายคลึงกัน โดยเฉพาะในเร่ืองของ

จุดมุงหมายที่ตองการใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามภารกิจหลักอยางมีคุณภาพ รวมทั้งกระบวนการ
ดําเนินการประกันคุณภาพ อยางไรก็ตาม การประกันคุณภาพภายในและภายนอก ก็ยังมีความแตกตางในบาง
ประเด็น ดังตอไปนี้

๑. การประกันคุณภาพภายใน สถาบันอุดมศึกษา/หนวยงานจะเปนผูดําเนินการประเมินตนเองและ
จัดทํา รายงานการประเมินตนเอง เสนอตอหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของโดยสถาบันอุดมศึกษา/
หนวยงานตองประเมินตนเองทุกป ซึ่งตางจากการประกันคุณภาพภายนอก ที่สถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน ตองรับ
การประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอก คือ สมศ.

๒. การประกันคุณภาพภายใน สถาบันอุดมศึกษา/หนวยงานสามารถนําองคประกอบหลักในการ
ดําเนินงาน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือระบบประกันคุณภาพระบบอ่ืน เชน ISO (International
Organization for Standardization), TQM (Total Quality Management), The Malcolm Baldrige National Quality

การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา

การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

(ทุกป)
รายงานประจาํป

/SAR

การประเมินโดย
สมศ.(อยางนอย ๓
คร้ัง ในทุก ๕ ป)

รายงานผล
การประเมิน

คณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงบประมาณ

หนวยงานที่เกีย่วของและ
สาธารณชน

ติดตามตรวจสอบ
ตนสังกัดทุก ๓ ป

ตนสังกัด /
สถานศึกษา

กําหนดนโยบาย
/งบประมาณ

การประกันคุณภาพภายใน

ขอมูลปอนกลับ

ขอมูลปอนกลับ
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Award, CIPP (Context, Input, Process, Product) มาใชเพื่อควบคุมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน โดย
ใหครอบคลุมภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงาน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงานสามารถกําหนดตัวบงชี้
ที่ใชในการประเมินตนเองไดโดยอิสระ ตามหลักการใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมี
อิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอยางเต็มที่ ทั้งนี้
สถาบันอุดมศึกษาตองพรอมที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได (Accountability)

องคประกอบคุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดองคประกอบคุณภาพการศึกษา ๙ ประการ  ดังนี้

องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ ๔ การวิจัย
องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ ๗ การบริหารและจัดการ
องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

องคประกอบทั้ง ๙ ประการขางตน ครอบคลุมภารกิจทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปนแนวทาง
ใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงสามารถกําหนดองคประกอบใหมากหรือนอยกวานี้ก็ไดตามปรัชญาและพันธกิจ
ของสถาบันทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจะพิจารณาเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เห็นวาเหมาะสม
กับบริบทของสถาบันมากที่สุด โดยใหคํานึงถึงคุณภาพของผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาเปนสําคัญ

๒.๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีจุดประสงคเพื่อ
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน
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สํานักและกอง โดยรวบรวมตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. สกอ. และ สมศ. ขึ้นมาเปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีแนวคิดดังนี้

๑. การที่ผูบริหารมีปณิธานและความมุงมั่นแนวแนในการพัฒนาระบบและกลไก การประกันคุณภาพ
ให
มีประสิทธิภาพ

๒. การสรางวัฒนธรรมองคกรและจิตสํานึกที่มุงที่คุณภาพ
๓. การใหทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการดําเนินงาน และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตนอยู

เสมอ
๔. การสรางบรรยากาศของการเรียนรูและสรางขวัญและกําลังใจแกทุกคนในองคกร
๕. การมีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความชํานาญและสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ
๖. การบริหารจัดการอยางเปนระบบ และมีเปาหมายที่จะปรับปรุงคุณภาพของระบบและกระบวนการ

ผลิต และผลผลิตอยางตอเนื่อง ภายใตทรัพยากรที่มีอยูเพื่อใหคุณภาพดีขึ้น
๗. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงการดําเนินการใหไดผลผลิตที่

พึงประสงคและสอดคลองกับความตองการของผูใช โดยใชทรัพยากรอยางคุมคาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการ และมาตรการของการควบคุม ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานในเร่ืองการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูล ให
คําปรึกษาและใหการสนับสนุน สงเสริมซึ่งกันและกัน กลไกท่ีสําคัญคือ ๑) การมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา และหนวยงานรองรับดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก และ
กอง ๒) การมีคูมือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ๓) การมีแผนงานและการรายงานผลการดําเนินงาน ท่ีจะ
นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา ๔) การมีระบบการประกันคุณภาพภายในและ๕) การมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก

สําหรับในสวนของมหาวิทยาลัยจะตองมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งประกอบดวย องคประกอบขอ ๑-๕ ขางตน โดยมีการเตรียมความพรอม เพื่อรองรับการตรวจสอบและ
ประเมินโดยองคกรภายนอก โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ดังแผนภูมิ ๑
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แผนภูมิ ๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกิจกรรมหรือการปฏิบัติการในภารกิจหลักที่ดําเนินการอยางเปน
ระบบตามแผนที่กําหนดไว และมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหไดคุณภาพ
ของการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยจึงตองมีการดําเนินการควบคุมคุณภาพภายในสถาบัน และพรอมให
องคกรภายนอกมาตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
๑.๑ มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการทํางานเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ

ประชาชน สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรราชมงคลพระนคร

สํานักประกันคุณภาพ

สถาบัน คณะ / สาขาวิชา

สํานัก / กอง

กรรมการประกันคุณภาพ
คณะ / สถาบัน / สํานกั / กอง

หนวยงานประกันคุณภาพ
คณะ / สถาบัน / สํานกั / กอง
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(๑) จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษา
(๒) กําหนดปจจัย หรือองคประกอบที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๓) พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพปจจัย หรือองคประกอบที่มีผลตอคุณภาพ

การศึกษา
(๔) จัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการและ

ตรวจสอบผลการดําเนินการ
๑.๒ มหาวิทยาลัยจัดประชุม สัมมนาแกผูบริหาร อาจารย และขาราชการ เปนระยะๆ เพื่อสราง

ความเขาใจและระดมความคิดเห็นเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย แนวปฏิบัติ และขอความรวมมือจาก
บุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา

๑.๓ มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๑.๔ มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก กอง ต้ังหนวยงานใหมหรือมอบหมายหนวยงานและ
บุคลากรที่มีอยูเดิมรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อกํากับ ดูแล สงเสริมสนับสนุน และใหคําปรึกษาในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

๑.๕ คณะ สถาบัน สํานัก กอง กําหนดวันที่เร่ิมปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ
หนวยงาน

๑.๖ มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก กอง กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าและขั้นสูงและเงื่อนไขเวลาที่
ตองการบรรลุ ดําเนินการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ตามแนวทางที่กําหนด

๑.๗ มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบเครือขายของฐานขอมูลกลางและระบบรายงาน เพื่อรับสงและ
ปอนกลับขอมูลกับ คณะ สถาบัน สํานัก กอง

๑.๘ มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของ คณะ สถาบัน
สํานัก กอง

๑.๙ มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ และติดตามประเมินคุณภาพการ
ดําเนินงานภายในสถาบัน

๒. มหาวิทยาลัยเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจสอบและประเมินโดยองคกรภายนอก
๒.๑ คณะ สถาบัน สํานัก กอง และมหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self

Assessment Report-SAR)
๒.๒ คณะ สถาบัน สํานัก กอง และมหาวิทยาลัย ใหขอมูลแกคณะกรรมการที่มาตรวจสอบ

ประเมิน และรับรองสถาบัน (accreditation)
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๓. คณะ สํานัก สถาบัน กอง รับขอมูลจากกรรมการที่มาประเมิน เพื่อปรับปรุงพัฒนาเสริมขอดี แก
ขอดอย

๒.๓ กรอบแนวคิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีเปาหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งดานวิชาการ
คุณธรรมและจริยธรรม บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คือ บัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะตรงตามวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคลองกับความตองการของผูใชและความคาดหวังของสังคม นอกจากการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยยังมีภารกิจหลักในดานการวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีตองดําเนินการใหมีคุณภาพดวย

การที่ภารกิจหลักจะดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการที่จะใหไดมาซึ่งบัณฑิตที่
พึงประสงค มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก ตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อทํา
กิจกรรมหรือปฏิบัติการอยางเปนระบบตามแผนที่วางไวในการควบคุมคุณภาพปจจัยหรือองคประกอบที่จะมีผลตอ
คุณภาพการศึกษา โดยมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในขึ้นเพื่อกําหนดปจจัยหรือ
องคประกอบที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพแตละองคประกอบ เกณฑมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ตลอดจนมีกลไกการควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของระบบการผลิต และ
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง อันจะทําใหสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร มั่นใจวามหาวิทยาลัย คณะ
สถาบัน สํานัก สามารถดําเนินการไดอยางมีมาตรฐาน และสามารถผลิตบัณฑิตที่ พึงประสงคได ขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัย คณะสถาบัน สํานัก จะตองพรอมสําหรับการประกันคุณภาพโดยภายนอก เพื่อใหสังคมมั่นใจไดวา
มหาวิทยาลัย คณะ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยการใหองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบคุณภาพการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและรับรองมหาวิทยาลัย และคณะ

๒.๔ ความหมาย

๑. การประกันคุณภาพการศึกษา (quality assurance) หมายถึง การทํากิจกรรม หรือการปฏิบัติการใน
ภารกิจหลักอยางมีระบบตามแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (quality control)การตรวจสอบคุณภาพ
(quality audit) และการประเมินคุณภาพ (quality assessment) จนทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของ
ปจจัยนําเขา ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิต และผลลัพธของการจัดการศึกษาประกอบดวย การประกัน
คุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
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๑.๑ การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชาสถาบัน
สํา นักเพื่อควบคุมคุณภาพปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบและกลไกควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตนสังกัด จนทําใหมหาวิทยาลัย คณะ
สถาบัน สํานัก กอง เกิดความมั่นใจไดวา หนวยงานมีการดําเนินการอยางเปนมาตรฐานและมีคุณภาพ

๑.๒ การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การที่องคกรภายนอกมหาวิทยาลัยไดมาดําเนินการ
ตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายใน ประเมินการดําเนินการควบคุมคุณภาพ
และรับรองสถาบันการศึกษา เพื่อใหสังคมมั่นใจไดวามหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและไดผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ

๒. การตรวจสอบคุณภาพ (quality audit) หมายถึง การตรวจสอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่จัดใหมีขึ้นเพื่อใหมั่นใจวามีคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อจะตัดสินวา หนวยงานได
จัดใหมีระบบและกลไกตามที่แจงไววาจะทํา และไดทําหรือไม (to determinewhether we have mechanisms to
ensure that we do what we say we do, and whether we operate them)การตรวจสอบคุณภาพนี้จะดําเนินการภายใน
กอน จากนั้นจึงจะมีการตรวจสอบจากองคกรภายนอก

๓. การประเมินคุณภาพ (quality assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก กอง โดยภาพรวมวาเมื่อไดมีการใชระบบการประกันคุณภาพแลว ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด

๔. บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีคุณสมบัติตามวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยและตามที่หลักสูตรกําหนด และสอดคลองกับความตองการของผูใชและความคาดหวังของสังคม

๒.๕ ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษา

ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ไดพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
การศึกษา ที่จะตองมีการควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐาน เพื่อใหไดผลตามที่มุงหวัง

ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษา หมายถึง ปจจัยนําเขา กระบวนการ ระบบและกระบวนการผลิต
ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัย ไดกําหนด
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาไว ๙ ประการตามทบวงมหาวิทยาลัย โดยการประชุมคณะกรรมการ
ทบวงมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕/๒๕๔๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ไดเห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานหรือ
องคประกอบของคุณภาพไว ๙ องคประกอบเพื่อให ครอบคลุมภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก

๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน
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๒. การผลิตบัณฑิต
๓. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๔. การวิจัย
๕. การบริการวิชาการแกสังคม
๖. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๗. การบริหารและจัดการ
๘. การเงินและงบประมาณ
๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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แผนภูมิท่ี ๒ ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษา

ทรัพยากรมนุษย
 ผูบริหาร
 อาจารย
 บุคลากร
 นักศึกษา

ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา
- ส่ือการสอนและอุปกรณการศึกษาและวจิัย
- หองสมุดและระบบสารสนเทศ
- สภาพส่ิงแวดลอมของการเรียนรู
- งบประมาณ

ระบบการจดัการและกระบวนการผลิต
- ระบบและกลไกการควบคุมมาตรฐาน
- ระบบการบริหาร
- หลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดผลการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
- การวิจยั
- งานพัฒนานักศึกษา
- การบริหารงานวิชาการ
- การทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา
ปณิธาน
วัตถุประสงค
ภารกิจองคกร
แผนดําเนินงาน

คุณภาพบณัฑิต
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บทที่บทที่ ๓๓

เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับการประเมินทบทวนคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) มหาวิทยาลัย จึงไดรวมมาตรฐาน ตัวบงชี้ ของทั้งสองหนวยงานเขาดวยกันเปนตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ีไดนําตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ที่มีความสอดคลองกับตัวบงชี้ของ
สกอ. และ สมศ. และตัวชี้วัดที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการเปนมหาวิทยาลัยผลิต
บัณฑิตและพัฒนาสังคม เพื่อแสดงถึงการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบดวย ๑๐
องคประกอบ ๘๐ ตัวบงชี้ สรุปไดดังตารางตอไปน้ี
ความสอดคลองของตัวบงชี้ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.

องคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองคประกอบและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ตารางท่ี ๑ ตารางเปรียบเทียบเปาหมายคุณภาพและผลการปฏิบัติงานที่ไดในปการศึกษา ๒๕๕X ตามเกณฑมาตรฐานมทร.พระนคร, สกอ. และ สมศ.

นโยบาย/ตัวบงช้ี(KPI) เปาหมาย
ป ๒๕๕๕

ผลการ
ปฏิบัติใน
ป ๒๕๕๕

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

(รอยละ)

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย
ตามเกณฑ

หมายเหตุมทร.
พระนคร สกอ. สมศ. ก.พ.ร.

ป ๕๕
๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ - -

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.๑.๑) ๔ ขอ - -
๒.การผลิตบณัฑติ - -
๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.๒.๑) ๓ ขอ - -
๒.๒ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.๒.๒) รอยละ ๔ - -
๒.๓ อาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.๒.๓) รอยละ๓๐ - - -
๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.๒.๔) ๓ ขอ - - -
๒.๕ หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู (สกอ.๒.๕) ๔ ขอ - - -
๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.๒.๖) ๔ ขอ - - -
๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต (สกอ.๒.๗)
๓ ขอ -

๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จดัใหกับ
นักศึกษา (สกอ.๒.๘) ๓ ขอ - -

๒.๙ บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป (สมศ.๑) รอยละ ๖๐ - -
๒.๑๐ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สมศ.๒)
๓ คะแนน -

๒.๑๑ ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรบัการตพิีมพหรือ
เผยแพร (สมศ.๓)

รอยละ ๐.๑ - -

๒.๑๒ การพัฒนาคณาจารย (สมศ.๑๔) ๔ คะแนน -
๒.๑๓ รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต (ก.พ.ร.๕๕ รอยละ ๗๕ -
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นโยบาย/ตัวบงช้ี(KPI) เปาหมาย
ป ๒๕๕๕

ผลการ
ปฏิบัติใน
ป ๒๕๕๕

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

(รอยละ)

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย
ตามเกณฑ

หมายเหตุมทร.
พระนคร สกอ. สมศ. ก.พ.ร.

ป ๕๕
ตัวช้ีวัด ๔)

๒.๑๔ รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบนัอุดมศึกษา
(ก.พ.ร.๕๕ ตัวช้ีวัด ๕) รอยละ ๗๕ - -

๓. กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา -
๓.๑ ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ.
๓.๑)

๕ ขอ - -

๓.๒ ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.๓.๒) ๔ ขอ - -
๔. การวิจัย - -
๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.๔.๑) ๕ ขอ - -
๔.๒ ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.๔.๒) ๓ ขอ - -
๔.๓ เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและ

นักวิจัย (สกอ.๔.๓)
๓ คะแนน - -

๔.๔ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.๕) ๓ คะแนน - -
๔.๕ งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน (สมศ.๖) รอยละ ๑๐
๔.๖ ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗) รอยละ ๑๐ - -
๕. การบริการวิชาการแกสังคม - -
๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ.๕.๑) ๓ ขอ -
๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม(สกอ.๕.๒) ๓ ขอ - -
๕.๓ ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรอืการวิจัย (สมศ.๘)
รอยละ ๕ - -

๕.๔ ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
(สมศ.๙) ๓ ขอ - -



สํานักประกันคุณภาพ ๓๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นโยบาย/ตัวบงช้ี(KPI) เปาหมาย
ป ๒๕๕๕

ผลการ
ปฏิบัติใน
ป ๒๕๕๕

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

(รอยละ)

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย
ตามเกณฑ

หมายเหตุมทร.
พระนคร สกอ. สมศ. ก.พ.ร.

ป ๕๕
๖. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - -
๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. ๖.๑) ๓ ขอ - -
๖.๒ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.๑๐) ๓ ขอ - -
๖.๓ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๑) ๓ ขอ - -
๗. การบริหารและการจัดการ - -
๗.๑ ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบรหิารทุกระดบัของสถาบัน (สกอ.๗.๑) ๔ ขอ
๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.๗.๒) ๓ ขอ - -
๗.๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.๗.๓) ๓ ขอ - -
๗.๔ ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ.๗.๔) ๔ ขอ -
๗.๕ การปฏิบัตติามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน (สมศ.๑๒) ๓ คะแนน - -
๗.๖ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบรหิารสถาบัน (สมศ.๑๓) ๓ คะแนน - -
๗.๗ ระดับความสําเร็จของการดาํเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร. ๕๕ ตวัช้ีวัดที่ ๑๐)
ระดบั ๓ -

๘. การเงินและงบประมาณ -
๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.๘.๑) ๔ ขอ -
๘.๒ รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงนิงบประมาณตามแผน (ก.พ.ร.๕๕

ตัวช้ีวัด ๖)
รอยละ๙๐ -

๘.๓ รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร.๕๕ ตัวช้ีวัด
๗)

รอยละ๗๒ - -

๘.๔ รอยละของการเบิกจายเงนิงบประมาณรายจายภาพรวม (ก.พ.ร.๕๕ ตัวช้ีวัด
๘) รอยละ๙๓ - -



สํานักประกันคุณภาพ ๓๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นโยบาย/ตัวบงช้ี(KPI) เปาหมาย
ป ๒๕๕๕

ผลการ
ปฏิบัติใน
ป ๒๕๕๕

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

(รอยละ)

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย
ตามเกณฑ

หมายเหตุมทร.
พระนคร สกอ. สมศ. ก.พ.ร.

ป ๕๕
๘.๕ ระดับความสําเร็จของการจดัทําตนทุนตอหนวยผลผลิต (ก.พ.ร.๕๕ ตัวช้ีวัด

๙) ระดบั ๓ - -

๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.๙.๑) ๔ ขอ - -
๙.๒ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด (สมศ.๑๕)

(ก.พ.ร.๕๕ ตัวช้ีวัด ๑๑)
๓ คะแนน - -

๙๗. องคประกอบอตัลักษณ สมศ.
๙๗.๑ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน (สมศ.๑๖)

๙๗.๑.๑ ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ (สมศ.๑๖.๑) ๓ ขอ
๙๗.๑.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ. ๑๖.๒) ๓ คะแนน

๙๗.๒ ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถาบัน (สมศ.๑๗)

๓ ขอ

๙๗.๓ ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ (สมศ.๑๘)
๙๗.๓.๑ ผลการช้ีนํา ปองกัน หรอืแกปญหาของสังคมในดานคานยิม จิต

สาธารณะ ภายในสถาบัน (สมศ.๑๘.๑)
๒ ขอ

๙๗.๓.๒ ผลการช้ีนํา ปองกัน หรอืแกปญหาของสังคมในดาน การ
สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากมาจากพระราชดําริ
ภายนอกสถาบัน (สมศ.๑๘.๒)

๒ ขอ

๙๘. องคประกอบสํานกังาน ก.พ.ร.
๙๘.๑ รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบความรู ความสามารถ

ดานภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจนี) (ก.พ.ร.๕๕ ตัวช้ีวัด ๓)
รอยละ ๖๐



สํานักประกันคุณภาพ ๓๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นโยบาย/ตัวบงช้ี(KPI) เปาหมาย
ป ๒๕๕๕

ผลการ
ปฏิบัติใน
ป ๒๕๕๕

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

(รอยละ)

คะแนนการประเมินตนเองและการบรรลุเปาหมาย
ตามเกณฑ

หมายเหตุมทร.
พระนคร สกอ. สมศ. ก.พ.ร.

ป ๕๕
๙๙. สถานศึกษา ๓ ดี (๓D) ตามนโยบายรัฐบาล
๙๙.๑ การบริหารจดัการสถานศึกษา ๓ ดี (๓D) ๓ ขอ
๙๙.๒ ผลที่เกิดผูเรียนตามนโยบาย ๓ ดี (๓D) มีความรู เจตนคติที่ดตีลอดจนเกิด

พฤติกรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคทัง้ ๓ ดาน
๒ ดาน

๑๐๐ อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๑๐๐.๑ ระบบและกลไกพัฒนานกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ
๓ ขอ

๑๐๐.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน ๓ ขอ
๑๐๐.๓ มีระบบและกลไกการสรางความเช่ียวชาญวิชาชีพใหกับนกัศึกษา ๓ ขอ



สํานักประกันคุณภาพ ๓๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บทที่บทที่ ๔๔

ในการประกันคุณภาพการศึกษานั้น กิจกรรมหนึ่งที่สําคัญมาก คือ การประเมินตนเอง(Self
Assessment) เพื่อศึกษา วิเคราะห และประเมิน ผลการดําเนินงานของหนวยงานของตนเอง โดยเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว และผลการดําเนินงานในปที่ผานมา โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report) เปนลายลักษณอักษร เพื่อแจงใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบและเสนอตอผูบริหารองคกร
และหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนรายงานการประเมินตนเองเปนเอกสารที่มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย
สถาบัน สํานักและกอง จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลของการประเมินหนวยงานตนเองภายหลังจากที่ไดดําเนินการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษามาแลวระยะเวลาหนึ่ง และเปนเอกสารสําคัญในกระบวนการของการตรวจสอบและการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

๔.๑ วัตถุประสงคของรายงานการประเมินตนเอง
๑. นําเสนอขอมูลของหนวยงาน โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนพันธกิจ

โครงสรางองคกร โครงสรางการบริหาร และสถานภาพปจจุบัน
๒. รายงานผลการดําเนินงานหรือความกาวหนาการประกัน คุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ

คุณภาพหรือปจจัย ควบคุมคุณภาพที่หนวยงานกําหนด
๓. วิเคราะหผลการดําเนินงาน รวมทั้งเสนอจุดแข็ง จุดออน และขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาองคประกอบ คุณภาพใหเขมแข็งขึ้น และแนวทางการปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไปเปนเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึก

๔. เปนเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพการศึกษา
๕. เผยแพรผลการดําเนินงานเสนอแกหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน

การจัการจัดทํารายงานการประเมินตนเองดทํารายงานการประเมินตนเอง



สํานักประกันคุณภาพ ๓๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๔.๒ ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
๑. ขั้นเตรียมการ

๑.๑ คณะ สถาบัน สํานักและกอง กําหนดบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทํารายงาน
การศึกษาตนเอง

๑.๒ คณะ สถาบัน สํานักและกอง กําหนดแนวทางการเขียน รายงานการศึกษาตนเองและ
ชวงเวลาเสนอรายงานการศึกษาตนเองซึ่งควรสอดคลองกับกําหนดการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพของหนวยงาน

๑.๓ บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานและระบุขอมูลและ
แหลงขอมูลที่จะนํามาใชในการเขียนรายงาน

๒. ขั้นดําเนินการ
๒.๑ บุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบศึกษา หนวยงานตนเองตามแนวทางที่หนวยงาน

กําหนด
๒.๒ เขียนรายงานตามแนวทางที่หนวยงานกําหนด
๒.๓ นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานเพื่อรับฟง

ขอคิดเห็น
๒.๔ ปรับปรุงรายงาน

๓. ขั้นสุดทาย
เสนอรายงานการประเมินตนเองตอมหาวิทยาลัย หนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน

๔.๓ สาระของรายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเองควรประกอบดวย
๑. ปกควรระบุวาเปนรายงานการประเมินตนเอง

- ระบุวัตถุประสงค เพื่อรับการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อรับการ
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อรับการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน หรือเพื่อรับการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก

- ระบุชื่อหนวยงานที่จัดทํา
- ระบุ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่จัดทํา

๒. คํานํา เขียนโดยหัวหนาหนวยงาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและจุดเนนของการจัดทํารายงานและ
ชวงเวลาของขอมูลที่นําเสนอ

๓. สวนประกอบของสาระ
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๓.๑ สวนนํา เปนการนําเสนอสาระสรุปลักษณะสําคัญของหนวยงาน ประกอบดวย
(๑) ชื่อหนวยงาน ที่ต้ัง ประวัติ ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
(๒) ชื่อหัวหนาหนวยงาน โครงสรางหนวยงาน และโครงสรางการบริหาร
(๓) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน
(๔) ขอมูลสารสนเทศหรือผลของพันธกิจหลักที่ หนวยงานเนนในการประกันคุณภาพ

การศึกษา เชน ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร นักศึกษา บุคลากร งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อาคาร สถานที่ งบประมาณ เปนตน

(๕) สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมาและเปาหมายสําคัญในป
ปจจุบัน
๓.๒ สวนสาระ เปนการรายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัว

บงชี้ ในแตละองคประกอบคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนดไว ๙องคประกอบ
ไดแก (๑) ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (๒) การเรียนการสอน (๓) กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา (๔) การวิจัย (๕) การบริการทางวิชาการแกสังคม (๖) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (๗) การ
บริหารและการจัดการ (๘) การเงินและงบประมาณ (๙) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ทั้งนี้ ให/คณะ/
หนวยงาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)

๓.๓ สวนสรุป
(๑) สรุปผลการประเมิน
(๒) การวิเคราะหจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงขององคประกอบแตละดาน
(๓) ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็ง หรือปรับปรุงแกไข

จุดออนในแตละตัวบงชี้
(๔) แผนการพัฒนาหนวยงานและเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต

๔. ภาคผนวก ประกอบดวยขอมูล รายละเอียด เพื่อทําใหรายงานมีความสมบูรณชัดเจนขึ้น
ตัวอยางเชน

(๑) รายการเอกสารอางอิงที่อางถึงในรายงานและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ
(๒) ขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของหนวยงาน
(๓) รายชื่อผูบริหารและคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หนวยงาน
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สําหรับสถาบัน สํานัก กอง ที่มีภารกิจและงานที่ตางจาก คณะ ในสวนสาระตองนําเสนอผลการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับภารกิจและงานของหนวยงานนั้นๆ เชน ในการควบคุมคุณภาพของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งมี ภารกิจหลักดานการทําวิจัย และสนับสนุนการวิจัย ถาไมจัดการเรียนการสอนไมตองระบุ
องคประกอบการเรียนการสอนและ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา การเขียนรายงานการศึกษาตนเองเขียนให
สอดคลองกับภารกิจและแนวทางการควบคุม คุณภาพของหนวยงาน

๔.๔ ปจจัยสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
๑. การเห็นความสําคัญและความเขาใจของผูบริหารและบุคลากรตอรายงานการประเมินตนเอง
๒. การสนับสนุนของผูบริหารในเร่ืองนโยบาย บุคลากร งบประมาณ สถานที่
๓. ฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ขอมูลมีความสมบูรณ ถูกตอง เปนปจจุบัน

บทที่บทที่ ๕๕
การตรวจสอบการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมีขั้นตอนที่สําคัญ
ขั้นตอนหนึ่งคือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (internal qualityaudit and assessment)การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การตรวจสอบและประเมินระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการโดคณะกรรมการผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาที่อยูในหนวยงานนั้น
หรือโดยคณะกรรมการที่หนวยงานนั้นสังกัดอยู เชน คณะกรรมการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยแตงต้ังเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ สถาบัน สํานัก กอง หรือ
คณะกรรมการที่ คณะ สถาบัน สํานัก กอง แตงต้ังเพื่อตรวจสอบและประเมินหนวยงานของตนเอง โดยทําการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบคุณภาพ ตัวบงชี้ เกณฑ
มาตรฐานและเกณฑการประเมินที่กําหนดไว

๕.๑ วัตถุประสงค
๑. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดํา เนินงานของ คณะวิชา หนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาใน

ภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่กําหนดขึ้น โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุก
องคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน

๒. เพื่อให คณะวิชาหรือหนวยงานทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย(targets) และเปาประสงค(goals) ที่ต้ังไวและเปนสากล

๓. เพื่อให คณะวิชาหรือหนวยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะใน
การพัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอยางตอเนื่อง

๔. เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทํา ใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษา
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

๕. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจั ดการ
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

๕.๒ แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๑. ขั้นตอนการเตรียมการ
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๑.๑ มหาวิทยาลัยกําหนดชวงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พรอมกับแจงคณะ/
หนวยงาน เสนอรายชื่อผูที่หนวยงานประสงคจะใหเปนประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในหนวยงานที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กําหนด จํานวนตามที่
กําหนด รวมทั้งแจงชื่อผูที่จะเปนผูประสานงานของหนวยงาน

๑.๒ มหาวิทยาลัย โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
(๑) ประสานงานและแจงหนวยงานเกี่ยวกับวันตรวจสอบและประเมิน กําหนดการ และ

รายชื่อประธาน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ที่จะนําเสนมหาวิทยาลัยแตงต้ัง
(๒) มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
(๓) ประสานกับประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเกี่ยวกับการจัดสงเอกสารการ

เดินทาง ที่พัก และการรับ-สง
๑.๓ หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเองใหมหาวิทยาลัย จํานวนเทากับคณะกรรมการ อยางนอย

๓ สัปดาห กอนวันตรวจสอบ
๑.๔ มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณคาเดินทางและคาที่พักของประธานและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกและหนวยงานรับผิดชอบคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย

๑.๕ หนวยงานที่จะขอรับการตรวจสอบเตรียมการดังนี้
(๑) รองอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/

ประธาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการประกัน คุณภาพ
การศึกษาเพื่อวางแผนเตรียมการรับการตรวจสอบและประเมินและกําหนดผูรับผิดชอบ

(๒) รองอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการกอง/
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน แจงบุคลากรในหนวยงานทราบเร่ืองการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

(๓) จัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
(๔) จัดเตรียมขอมูลเอกสาร หลักฐานอางอิง ประกอบการตรวจสอบและประเมินทั้งใน

รูปแบบของเอกสาร และขอมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส ใหพรอมไวในหองปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการกํากับหมายเลขจัดหมวดหมูเขาแฟมหรือแยกประเภท
ใหสะดวกตอการสืบคน โดยจัดใหมีอยูตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ และเอกสารประกอบบางสวน
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อาจอยูตามหนวยงานยอยๆกรณีที่เปนเอกสารควรมีหมายเลขกํากับใหสอดคลอง กับที่อางไวในรายงาน
การประเมินตนเอง

(๕) จัดเตรียมสถานที่หองประชุม/หองปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร และการตอเชื่อม
เครือขายสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา และสถานที่ตางๆ ที่จะตองไป
ตรวจเยี่ยม สําหรับหองปฏิบัติงานควรมีโตะ เกาอ้ี วัสดุสํานักงาน เอกสารประกอบรายงานเพื่อการ
สืบคนที่เหมาะสมกับจํานวนคณะกรรมการ พรอมทั้งมีเจาหนาที่ อยางนอย ๑ คน เพื่อการประสานงาน

(๖) จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและประเมินเชน
การจัดทํา

เอกสารคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา อาหารวางอาหารกลางวัน เปน
ตน

๒. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใชเวลาประมาณ ๑- ๓ วัน
๒.๑ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปที่หนวยงานตามเวลาที่นัดหมายเพื่อพบ

กับผูบริหารหนวยงาน
๒.๒ หนวยงานเสนอขอมูลสถานภาพของหนวยงาน การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา และ ชี้แจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสอบถามขอมูลเบื้องตน หรือขอความชัดเจน

๒.๓ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการตรวจสอบและ
ประเมิน ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบ หรือหนวยงานที่จะไปตรวจเยี่ยมจากเอกสาร ฐานขอมูล ที่หนวยงาน
จัดเตรียมไวและบันทึกประเด็นที่ตองการขอมูลเพิ่มเติมและวิธีการหาขอมูล

๒.๔ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเยี่ยมหนวยงาน โดยหาขอมูล
เพิ่มเติมจากการสอบถามผูบริหาร อาจารย ขาราชการ นักศึกษา และ ผูที่เกี่ยวของหรือโดยการสังเกต หรือการอาน
เอกสารเพิ่มเติม

๒.๕ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมินเพื่อนําเสนอดวยวาจาในที่ประชุมผูบริหารหนวยงาน

๒.๖ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจงผลการตรวจสอบและประเมินและให
ขอคิดเห็นดานตางๆ แกผูบริหารหนวยงาน

๒.๗ ผูบริหารหนวยงานใหขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)
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๒.๘ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟงขอคิดเห็นจากผูบริหารหนวยงาน
และผูเขารับฟง

๒.๙ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจัดทํารายงานการตรวจสอบและ
ประเมินรวมกับคณะกรรมการและเลขานุการแลวสงใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําเ สนอมหาวิทยาลัย
หนวยงานที่รับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยอนึ่ง คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก กอง สามารถดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานของตนเองตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยได

๓. ขั้นตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
๓.๑ หนวยงานประชุมผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินที่มหาวิทยาลัย

สงให
๓.๒ หนวยงานดําเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเนื่อง
๓.๓ หนวยงานดําเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจสอบจาก

ภายนอก และสงใหมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ฉบับ

๔. ระยะเวลาของการตรวจสอบ
หนวยงานควรจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

ตนเอง ปละ ๑ คร้ัง เพื่อใหหนวยงานไดรับรูสถานภาพและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่องมหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกั นคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงานทุกป
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บทที่บทที่ ๖๖

ในการดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงานนั้น การพัฒนาผู
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานเปนเร่ืองที่มีความสําคัญ เพราะผูตรวจสอบจะ
ชวยใหขอคิดเห็นและเตรียมความพรอมของหนวยงานกอนจะมีการตรวจสอบโดยหนวยงานภายนอก

๖.๑ คุณสมบัติของผูตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Auditor)

ผูตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในผูตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
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๑. มีความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.หรือมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมใหตามหลักสูตร

ขยายผลผูประเมิน ของ สกอ.
๓. มีมนุษยสัมพันธดี
๔. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
๕. มีความยุติธรรม เปนกลาง
๖. อุทิศเวลา และเต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่
๗. เปนที่ยอมรับของหนวยงาน

๖.๒ การพัฒนาผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ใหหนวยงานเสนอ

รายชื่อผูที่หนวยงานประสงคจะพัฒนาใหเปนผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานและ
มหาวิทยาลัย โดยผูที่จะเปนผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. มีความรู ความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. มีความสนใจจะเปนผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
๔. สามารถเขารับการฝกอบรมการเปนผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไดเต็มเวลา
๕. สามารถในการอาน สอบถาม สังเกต และเขียนอยางมีวิจารณญาณมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมผูที่จะ

เปนผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรที่ สกอ. กําหนด ผูที่ผานการฝกอบรม
แลวมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหทราบทั่ว
กัน

๖.๓ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยประกาศแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อ

ดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแตละหนวยงาน ตามชวงเวลาและสถานที่ที่
กําหนด โดยคณะกรรมการมีหนาที่และองคประกอบดังนี้

๑. หนาท่ี
๑) ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
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๒) ใหขอคิดเห็นเสนอตอหนวยงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
๒. องคประกอบ

๑) คณะกรรมการประเมินระดับสาขาวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- ควรมีกรรมการอยางนอย ๓ คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของสาขาวิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายในสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.

หรือสถาบันจัดฝกอบรมใหตามหลักสูตรขยายผลผูประเมินของ สกอ.
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ตองไมเปนบุคลากรในสาขาวิชาที่รับการประเมิน

๒) คณะกรรมการประเมินระดับ คณะหรือหนวยงานเทียบเทา
- ควรมีกรรมการอยางนอย ๓ คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของ คณะหรือหนวยงาน

เทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.

อยางนอย ๑ คน สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่
สถาบันจัดฝกอบรมใหตามหลักสูตรขยายผลผูประเมินของ สกอ.

- ประธานคณะกรรมการประเมินอาจเปนผูประเมินจากภายในสถาบันก็ได ในกรณี
เชนนี้ตองมีผูประเมินจากภายนอกสถาบันอยางนอย ๑ คน รวมในคณะกรรมการฯ นอกจากนั้นยังอนุโลมให
คุณสมบัติของประธานและหรือกรรมการผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่มีความรู  ความสามารถและมี
ประสบการณซึ่งจะใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะ ไมจําเปนตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหก็ได แตควรมีการชี้แจงหลักเกณฑและแนวทางการประเมิน
คุณภาพใหทราบ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน

๓) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- ควรมีกรรมการอยางนอย ๕ คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประ เมินของ

สกอ.อยางนอยรอยละ๕๐ สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.
หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหตามหลักสูตรขยายผลผูประเมินของ สกอ.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.
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๖.๔ บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประธานคณะกรรมการ

๑. เมื่อตอบรับเปนประธานคณะกรรมการแลวควรประสานงานกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
หรือหนวยงาน/คณะกรรมการที่รับผิดชอบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเกี่ยวกับกําหนดการ คณะกรรมการ
แผนการนัดหมายตางๆ

๒. ในการประชุมรวมกับ/คณะ/ สํานัก/ หนวยงาน ในวันตรวจเยี่ยมวันที่ ๑
๒.๑ เมื่อรองอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนาหนวยงานและคณะกรรมการของหนวยงาน

ที่รับการตรวจสอบและประเมิน ไดกลาวตอนรับแลว ประธานควร
(๑) แนะนําคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
(๒) กลาวถึงวัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมิน กําหนดการ วิธีการเกณฑการ

ตรวจสอบและประเมิน
๒.๒ เมื่อรองอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนาหนวยงานนําเสนอสถานภาพหนวยงาน

แลวเสร็จ ประธาน
(๑) สอบถามขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)
(๒) เชิญคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน สอบถามขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)
(๓) กลาวขอบคุณการนําเสนอขอมูลสถานภาพของ/คณะ/หนวยงาน

๓. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน คร้ังที่ ๑ถามีขอจํากัดที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินไมสามารถประชุมวางแผนลวงหนากอนวันตรวจเยี่ยมไดใหประชุมในวันตรวจเยี่ ยมวันที่
๑ ภายหลังที่ไดพบและรับฟงขอมูลสถานภาพของหนวยงานแลว ประธานจะดําเนินการประชุมเพื่อ

๑) วางแผนการตรวจสอบและประเมิน
๒) แบงงานการตรวจสอบและประเมิน
๓) พิจารณาแนวทางการประเมิน
๔) ศึกษาเอกสาร และฐานขอมูล

๔. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภายหลังที่ศึกษาขอมูล สังเกตและสัมภาษณ
แลวเสร็จ เมื่อคณะกรรมการไดตรวจสอบและประเมินคุณภาพของแตละองคประกอบตามที่ไดรับมอบหมายแลว
เสร็จ จะมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาแตละองคประกอบ โดยใชขอมูลที่กรรมการแตละคนมี/สังเกตพบ
ประธานจะดําเนินการประชุมเพื่อ

๔.๑ แสวงหาขอตกลงรวมกันในเร่ือง
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(๑) ผลการตรวจสอบและประเมินตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ
(๒) ขอสรุปผลการตรวจสอบและประเมินในองคประกอบนั้น
(๓) จุดแข็งและวิธีการเสริมความแข็งแกรงของแตละองคประกอบ
(๔) จุดออนและขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนาของแตละองคประกอบ
(๕) ขอคิดเห็นตอเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
(๖) ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ

๔.๒ วางแผนแนวทางการนําเสนอ
๔.๓ มอบหมายผูนําเสนอแตละดาน

๕. ในการประชุมรวมกับหนวยงานเพื่อนําเสนอผลการตรวจสอบและประเมิน ประธานชี้แจง
๕.๑ วัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมิน
๕.๒ ขอจํากัดของการตรวจสอบและประเมิน
๕.๓ แนวทางการตรวจสอบและประเมิน
๕.๔ เกณฑการประเมิน
๕.๕ ขั้นตอนการนําเสนอผลการตรวจสอบและประเมินโดยคณะกรรมการ

- ผลการตรวจสอบและประเมิน
- จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ
- การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
- ขอคิดเห็นโดยรวมประธานดําเนินการตามขั้นตอน โดยเชิญผูรับผิดชอบนําเสนอขอมูล

แตละดานและเชิญผูเขาฟงซักถาม หรือใหขอมูลเพิ่มเติมเมื่อรองอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนาหนวยงาน
กลาวสงทาย ประธานกลาวขอบคุณ การตรวจสอบและประเมินสิ้นสุด

๖. หลังการตรวจสอบและประเมิน จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินรวมกับคณะกรรมการ/
เลขานุการ และสงใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย หนวยงานที่รับการตรวจสอบและ
ประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
๑. เมื่อตอบรับเปนคณะกรรมการ ควรจัดเวลาเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มเวลา และศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาตนเองของหนวยงานลวงหนา
๒. ในการประชุมรวมกับคณะ/สํานัก/หนวยงาน ในวันตรวจเยี่ยมวันที่ ๑
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- สอบถามขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)
๓. ในการประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินในคร้ังที่ ๑

๑) รวมแสดงความคิดเห็น และหาขอตกลงในประเด็นตางๆ ที่ประธานนําเสนอพิจารณา
๒) ประชุมกลุมยอย (ถามี) เพื่อวางแผนการตรวจสอบใหเฉพาะเจาะจง
๓) ศึกษาเอกสาร และฐานขอมูล ในสวนที่ไดรับมอบหมาย

๔. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินภายหลังที่ศึกษาขอมูล สังเกตและสัมภาษณ
แลวเสร็จ

๑) รวมแสดงความคิดเห็น และหาขอตกลงในประเด็นตางๆ ที่ประธานนําเสนอพิจารณา
๒) เตรียมการนําเสนอผลตอที่ประชุมหนวยงาน ตามที่ไดรับมอบหมาย

๕. ในการประชุมรวมกับหนวยงานเพื่อนําเสนอผลตรวจสอบและประเมิน
๑) นําเสนอผลการตรวจสอบและประเมินในดานที่ไดรับมอบหมาย
๒) แสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ตามสมควร

เลขานุการคณะกรรมการ
๑. ปฏิบัติงานตาง ๆ ตามที่ประธานและคณะกรรมการมอบหมาย
๒. บันทึกผลการตรวจสอบและประเมินใหประธานพิจารณานําเสนอหนวยงาน
๓. รางรายงานผลการตรวจสอบและประเมินในสวนที่ไดรับมอบหมายเสนอประธานกรรมการ

พิจารณา
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แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ

ภาคผนวกภาคผนวก
แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้

ที่ใชประเมินกระบวนการที่ใชประเมินกระบวนการ
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เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. กรอบแนวทางการสงเสริม

กิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน
๑.๑ มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ทั้งโดย

สถาบันและโดยองคการนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (NQF) ในแตละระดับการศึกษา

๑.
๒

มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมโดยองคการนักศึกษาครบถวนอยางนอยใน
กิจกรรมตอไปนี้

• กิจกรรมวิชาการ
• กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมคุณภาพ
• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม
• กิจกรรมนันทนาการ
• กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

๑.
๓

มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่
ครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทอยางเหมาะสมโดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการหรือแผนงานการจัดกิจกรรมที่อาศัยหลักการมีสวนรวม
ของผูเก่ียวของทุกฝายเชน สภานักศึกษาคณะกรรมการนักศึกษาอาจารยที่
ปรึกษาของ กิจกรรม

๒
.

การจัดกิจกรรมของนักศึกษา ๒.
๑

สนับสนุนใหองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมใหครบทุกประเภทในแตละ
ปการศึกษา

๒.
๓

มีการกําหนดนโยบายและดําเนินการใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่เปนการ
สงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคตลอดจน สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ

๓
.

การติดตามประเมนิผล ๓.
๑

ควรกําหนดใหนักศึกษาทุกคนแสดงหลักฐานการเขารวมกิจกรรมเพ่ือ
บรรจุในแฟมผลงาน

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๓.๒ ฝายกิจการนักศึกษามีการจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม ทั้งที่

ดํ า เ นินก าร โดย สถา บัน และ โด ยอง คกา รนั กศึก ษาป ระ กอบ ดวย
วัตถุประสงค  รูปแบบกิจกรรมจํานวนผู เขารวมผลการดําเนินงาน
คุณลักษณะของผูเขารวมกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา ผลกระทบที่เกิดขึ้น
คาใชจายจริงในการดําเนินงาน
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๓.๓ ฝายกิจการนักศึกษาเสนอรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมตอคณะกรรมการ
ที่เก่ียวของทุกส้ินปการศึกษา

๓.๔ ฝายกิจการนักศึกษานําเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาใน
ปตอไป

ตัวบงชี้ ๔.๑ มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. ระบบบริหารงานวิจัย และการ

จัดหาส่ิงสนบัสนุน
๑.๑ จัดระบบบริหารงานวิจัยซ่ึงสามารถเช่ือมโยงภารกิจดานการวิจัย กับ

ภารกิจดานการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่สงผลใหการปฏิบัติงานมีลักษณะบูรณาการสอดคลอง
ไปในทางเดียวกัน และบรรลุเปาหมายโดยรวมของสถาบันขณะเดียวกันก็
เปนระบบงานที่ปราศจากความซํ้าซอนและมีขั้นตอนที่เหมาะสมกับระดับ
การตัดสินใจ

๑.๒ จัดหาทรัพยากรและ/หรือจัดหาแหลงสนับสนุนทรัพยากรอยาง เพียงพอ
ทั้งทรัพยากรการเงินแหลงคนควาหองปฏิบัติการ และ ส่ิงอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ ทรัพยากรการเงินหมายถึง ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยเฉพาะ
สําหรับนักวิจัยรุนใหมงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวย
หรือหองปฏิบัติการวิจัย เพ่ือใหสามารถทํางานวิจัยที่ลุมลึก และผลิต
ผลงานระดับสากลอยางตอเนื่อง งบประมาณสนับสนุน การเผยแพร
ผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ งบประมาณสนับสนุน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เปนตนในดานแหลงคนควาทางวิชาการนอกจากหนังสือวารสารทั้ง hard-
copy และ on-line แลว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการ การสนับสนุน visiting professor การสนับสนุนการไปรวมทํางาน
วิจัย นอกสถาบันทั้งในและตางประเทศเปนตน สําหรับความหมายของ
หองปฏิบัติการจะหมายรวมถึงศูนยเครื่องมือระดับสูงที่จําเปนที่หลาย
หนวยงานสามารถใชรวมกันได

๑.๓ จัดระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมขอมูลขาวสารอยางนอย ๕
ดานตอไปนี้ ขอมูลดานแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ขอมูล
ดานงานวิจัยของสถาบัน ขอมูลดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยและการ
สนับสนุนของสถาบันขอมูลดานการสงเสริมของสถาบันในการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชนรวมถึงการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร การซ้ือ
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เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
ขายทรัพยสินทางปญญา และขอมูลเก่ียวกับหลักเกณฑแนวปฏิบัติอื่นๆ
ของสถาบันเก่ียวกับการวิจัย

๒. กลไกการบริหารทรัพยากร
บุคคล
เพ่ือการวิจัย

๒.๑ จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย เริ่มจากวิเคราะหกําลังคน วางแผน
กําลังคนกําหนดกฎเกณฑ/แนวทางสงเสริมใหบุคลากรทําวิจัยและการ
รับเขาบุคคล(ทั้งคณาจารยนักวิจัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ) ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเนน ดานการวิจัยของสถาบัน

๒.๒ พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผานกระบวนการที่เหมาะสมกับ ประสบการณ
ของแตละกลุมบุคคล กรณีนักวิจัยรุนใหมอาจเริ่มจากการฝกอบรมการ
ทํางานวิจัยภายใตการแนะนําหรือการ รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสการเขา
รวมประชุมวิชาการการชวยคุมวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษากรณี
นักวิจัยทั่วไปการมีโอกาสทํางานวิจัยในหองปฏิบัติการวิจัย หรือรวมทีม
วิจัย
ช้ันนํานอกสถาบันทั้งในและตางประเทศเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหไดรับ
ความรูและประสบการณเพ่ิมมากขึ้นอยางไรก็ตามการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือ การสงเสริมการทํางานวิจัยเปนทีมที่
ประกอบดวย นักวิจัยอาวุโสนักวิจัยระดับกลาง นักวิจัย หรือนักศึกษาหลัง
ปริญญาเอก และนักศึกษา บัณฑิตศึกษา/ผูชวยวิจัย เพ่ือใหสามารถทํางาน
วิจัยอยางลุมลึกและตอเนื่องนอกจากการสงเสริมความรูและประสบการณ
ดานการวิจัยแลว ควรจัดระบบควบคุมใหนักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยโดยเครงครัด

๒.๓ สรางแรงจูงใจใหนักวิจัย อาทิ การยกยองการใหผลตอบแทน และหรือ
รางวัลแกนักวิจัยที่มีผลงานดีเดนการจัดบรรยากาศในสถาบันใหเหมาะสม
กับการคนควาวิจัย การสรางบรรยากาศของการแขงขันเพ่ือสราง
ผลงานวิจัย

๓. กลไกสงเสริมความรวมมือกับ
องคกรภายนอกในการวิจัย

๓.๑ วางแนวทางสรางความรวมมือกับองคกรภายนอกโดยวิธีการตางๆ
ประกอบดวย การจัดหาขอมูลสารสนเทศของกลุมเปาหมาย การ ประชุม
กลุมตัวอยาง (focus group) กับกลุมเปาหมายที่สําคัญ การติดตอสราง
สัมพันธกับองคกรภายนอกการใชขอมูลปอนกลับ (feed back) จากความ
รวมมือที่มีอยูเดิมวัตถุประสงคของความรวมมือดังกลาวควรมีทั้งการรวม
ทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ตลอดจนการรวมใชทรัพยากรโดยเฉพาะ
อุปกรณ เครื่องมือที่มีราคาสูงหรืออุปกรณเฉพาะดาน
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ตัวบงชี้ ๔.๒ มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. กลไกสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
และการนําไปใชประโยชน

๑.๑ จัดระบบสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งการนําเสนอ
ในการประชุมวิชาการและการตีพิมพเผยแพรใน วารสาร เชนการจัดระบบ
พ่ีเล้ียงแกนักวิจัยรุนใหมเพ่ือชวย เขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่
ประชุมวิชาการหรือตีพิมพในวารสารการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเขา
รวมประชุมเสนอผลงานการจายคาตอบแทนสําหรับผลงานที่ไดรับการ
ตีพิมพ การจายคาตีพิมพกรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เปนตน ทั้งนี้การ
สนับสนุนดังกลาวอาจแตกตางกันตามสถานภาพของแตละสถาบัน

๑.๒ จัดระบบรวบรวม คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมายโดยยังคงความ
เช่ือถือไดในเชิงวิชาการและรวดเร็วทันตอเหตุการณ

๑.๓ จัดระบบสนับสนุนการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของนักวิจัยไดแกการเปนส่ือกลางสานสัมพันธ
เพ่ือสรางความรวมมือเชิงวิชาการระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกที่มี
ศักยภาพในการนําผลการวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชนการ
สนับสนุนการเจรจาเชิงธุรกิจในการซ้ือขายทรัพยสินทาง ความรูกับ
หนวยงานหรือองคกรภายนอกทั้งนี้โดยรักษาสิทธิของนักวิจัยการ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจด สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก
นักวิจัย

๒. ก ล ไ ก ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร า ง
เครือขาย เผยแพรผลงานวิจัย
และงาน สรางสรรค

๒.๑ สนับสนุนการสรางเครือขาย เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคโดย
เปนเครือขายที่เช่ือมโยงกับนักวิชาการนักศึกษา ชุมชนและองคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชนผานทางระบบ Intranet และ Internet โดยเปนระบบที่
เหมาะสมทั้งดาน ความเร็วของระบบเช่ือมโยงและจํานวนการเช่ือมโยงกับ
เครือขายอื่น

๒.๒ จัดระบบประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเชิงรุก
โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนดานการประชาสัมพันธให เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายตลอดจนถึงการ ติดตามขอมูลปอนกลับ

ตัวบงชี้ ๕.๑ มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ
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เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. นโยบาย แผนดําเนินงานและ

การปฏิบัติตามแผน
๑.๑ สถาบันจัดทํานโยบายแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของการ บริการ

วิชาการแกสังคมคณะกรรมการและ/หรือหนวยงานเพ่ือบริการวิชาการ
คณะวิชา และหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ ของสถาบันดําเนินการใหบริการ
วิชาการตามแผนดําเนินงานที่กําหนด

๒. มีการกําหนดภาระงานของ
บุคลากรใหชัดเจน

๒.๑ มีการกําหนดภาระงานของบุคลากรใหชัดเจนโดยเฉพาะคณาจารยทั้งภาระ
งานดานการสอนการวิจัยและการใหบริการ วิชาการ โดยมีระบบการ
เทียบเคียงทดแทนระหวางงานดาน ตาง ๆ มีหลักเกณฑและระเบียบในการ
ใหบริการวิชาการสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการวิชาการตาม
ความถนัดจัดอบรมใหความรูแกอาจารยเพ่ือสามารถใหบริการทางวิชาการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยใหบริการทาง
วิชาการโดยสถาบันจัดหาโครงการบริการทางวิชาการใหจัดระบบให
อาจารยที่มีความรูและประสบการณในการใหบริการวิชาการเปนพ่ีเล้ียง
ถายทอดและชักจูงอาจารยที่ไมมีประสบการณเขารวมงานเพ่ือใหเกิดการ
เรียนรู

๓. การประเมินผลการดําเนินงาน
ในการบริการทางวิชาการ

๓.๑ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริการทาง วิชาการ
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะที่สูงขึ้น
ในการบริการทางวิชาการมีการประเมินผลดําเนินงานในการบริการทาง
วิชาการ เปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงานและเปาหมายของสถาบัน

๓.๒ นําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการบริการวิชาการ
๔. บูรณการระหวางการบริการ

ทาง
วิชาการกับการเรียนการสอน
การวิจัย และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

๔.๑ มีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่ทําหนาที่วิเคราะหโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการวาสัมพันธกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางไร และจัดทําแผนการบูรณาการการบริการทาง
วิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

๔.๒ ประเมินสัมฤทธิผลของการบริการทางวิชาการที่มีตอการเรียนการสอน
การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

๔.๓ นําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยงและบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการกับภารกิจดานอื่น ๆ ของ สถาบัน

ตัวบงชี้ ๖.๑ มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ
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เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. การพัฒนาดานนโยบายและการ

ดําเนินงาน
๑.๑ สถาบันมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได
๑.๒ สถาบันมีแผนงานรองรับนโยบายที่มีเปาหมายชัดเจนมีแผน/ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน มีความสอดคลองกับนโยบายและปฏิบัติได
๑.๓ สถาบันมีการกําหนดกิจกรรม/โครงการที่เปนประโยชนสอดคลองตาม

แผนงานเปนกิจกรรมที่มีผลกระทบตอสังคม และมีความหลากหลายมี
การดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป

๒. การพัฒนาดานการสงเสริม ๒.๑ สถาบันมีการสรางสรรคบรรยากาศ เชนมีการประดับอาคารดวยผลงาน
ศิลปะการแตงสภาพแวดลอมดวยงานศิลปะ มี กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุง และพัฒนาบรรยากาศ
อยางสม่ําเสมอ

๒.๒ สถาบันมีการสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรมมี
การเผยแพรระดับองคกรหรือชุมชนระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

๒.๓ สถาบันมีการจัดอบรม ประชุม เสวนาทางวิชาการในระดับองคกร
ระดับชาติระดับภูมิภาคหรือนานาชาติและมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง

๓. การพัฒนาดานการสนับสนุน ๓.๑ ความตอเนื่องในการไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน หรือ
ภายนอกสถาบันมีฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมมีการเผยแพรขอมูล มี
การสํารวจผลการใชขอมูล และมีการปรับปรุงฐานขอมูลใหทันสมัย
สถาบันมีการรณรงคการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม
ในองคกร

๔. ก า ร พั ฒ น า ด า น ก า ร ส ร า ง
มาตรฐาน

๔.๑ สถาบันมีการกําหนด/การสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยมีระบบ
การใชผูเช่ียวชาญ และมีการเผยแพรสูสาธารณะสถาบันไดรับการ
ยอมรับจากสังคมเชน บุคลากรไดรับเชิญเปนวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิ
ในระดับองคกร ระดับชุมชนระดับชาติ และระดับนานาชาติ

๔.๒ สถาบันมีจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดาน ศิลปวัฒนธรรม
โดยมีการเผยแพรทั้งในระดับชาติ ระดับ ภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ
หรือมีผลงานไดรับรางวัลไดรับการอางอิง

๔.๓ สถาบันมีสถานที่เพ่ือการเผยแพรและบริการดาน ศิลปวัฒนธรรม เชน มี
หอศิลป หอประวัติ พิพิธภัณฑ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการ
โดยผูมีความรูความเช่ียวชาญ ดานศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ

๕. การพัฒนาดานการเผยแพร ๕.๑ สถาบันจัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ เชนวารสารระดับ
หนวยงาน ระดับชาติโดยมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน



สํานักประกันคุณภาพ ๕๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๕.๒ สถาบันมีการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมโดยมีความ รวมมือกับ

หนวยงานและองคกรอื่น มีการสรางเครือขาย และมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง

ตัวบงชี้ ๗.๑ สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดใน
ระดับสากล

แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวน

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. การมีสวนรวมในการกําหนด ทิศทาง

ยุทธศาสตร และนโยบาย ของ
สถาบันอุดมศึกษา

๑.๑ สภาสถาบันการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดใหความเห็นชอบ
ทิศทางยุทธศาสตร และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษามีการติดตาม
ผลการนํายุทธศาสตร และนโยบายไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานจริงตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว
และติดตามการพัฒนาอยางตอเนื่อง

๒. กระบวนการดําเนินงานของ สภา
สถาบัน

๒.๑ สภาสถาบันการศึกษามีการติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม
ภารกิจของสถาบันการศึกษาอยางครบถวน

๒.๒ มีการสงเอกสารการประชุมใหกรรมการสภาสถาบันการศึกษา
ลวงหนาเฉล่ีย ๗ วัน

๒.๓ มีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็น การ
ปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทาง
วิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายที่เก่ียวของในการ
ดําเนินงาน

๒.๔ มีกรรมการสภาสถาบันเขารวมการประชุมทุกครั้งเฉล่ียรอยละ ๘๐
ของกรรมการทั้งหมดมีการเปดเผยรายงานประเมินตนเอง ประวัติ
กรรมการสภาทุกทานและรายงานการเงินของสถาบัน

๓. มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ของ
ระบบงานที่สําคัญ

๓.๑ มีการติดตามผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของ
สภาสถาบันการศึกษา

๓.๒ มีการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ และมีระบบฐานขอมูลที่
ทันสมัยทุกระบบที่สําคัญ

๓.๓ มีการติดตามผลระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และ
ทรัพยากรอื่นๆของมหาวิทยาลัย



สํานักประกันคุณภาพ ๕๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตัวบงชี้ ๗.๒ ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. กระบวนการสรรหาผูบริหารที่มี

ภาวะผูนํา
๑.๑ มีเกณฑและระเบียบการคัดเลือกผูบริหารหนวยงานเปนระบบ

ชัดเจนเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสิทธิแสดงความคิดเห็นหรือ
มีสวนรวม

๑.๒ มีคณะกรรมการคัดเลือกผูบริหาร หรือหัวหนาหนวยงาน

๑.๓ มีการเปดโอกาสใหผูบริหารแสดงวิสัยทัศนการนําองคกร
๒. ผูบริหารไดดําเนินการบริหาร โดย

ใชศักยภาพ ภาวะผู นําที่มี อยู
๒.๑ จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติที่เปน

ระบบชัดเจน
๒.๒ มีการกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ
๒.๓ มีการติดตามผลสัมฤทธ์ิรวมทั้งหาแนวทางแกไขและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง
๒.๔ มีการจัดทําระบบฐานขอมูลของสถาบันใหเปนระบบฐานขอมูลที่

ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม สามารถนํามาใชในการตัดสินใจได
๒.๕ มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ และการบริหารรายได

ตางๆ อยางสมดุล
๒.๖ มีการใชทรัพยากรตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชนสูงสุด

เปดโอกาสใหบุคลากรในสถาบัน หรือชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการสถาบัน

๒.๗ มีความสามารถในการกํากับติดตามดูแลผลการทํางานของสถาบัน
๓. กระบวนการประเมินศักยภาพและ

ผลปฏิบัติงานของผูบริหาร
มีการรายงานสรุปผลการทํางานประจําปของผูบริหารประจําปมีการ
กํากับติดตามและประเมินการทํางานของผูบริหารอยางเปนระบบ
โดยคณะกรรมการอิสระ

๔. กระ บวนกา ร เ พ่ิมศั กย ภาพ ขอ ง
ผูบริหารตาม ผลการประเมิน

มีการฝกอบรมภาวะผูนําของผูบริหารมีการติดตามประเมินผลของ
การเพ่ิมศักยภาพของผูนํามีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ
ผูบริหารอยางตอเนื่อง

ตัวบงชี้ ๗.๓ มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ



สํานักประกันคุณภาพ ๕๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า สู อ ง ค ก ร ก า ร

เรียนรู
๑.๑ มีระบบในการใหความรูและทักษะดานการจัดการความรูแกบุคลากร

ทุกคน
๑.๒ มีระบบสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมและมีการใช

กระบวนการจัดการความรูในการดําเนินงานตาม พันธกิจของสถาบัน
๑.๓ มีระบบในการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายใน และภายนอก

ดานการจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
ความรูของสถาบัน

๑.๔ มีระบบการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไป
ใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม

๒. กลไกที่จะทําใหสัมฤทธิผล ๒.๑ มีกลไกในการใหความรูและทักษะดานการจัดการความรูแกบุคลากร
ทุกระดับ เชนมีคณะกรรมการหรือ ผูรับผิดชอบมีงบประมาณที่
ชัดเจน

๒.๒ มีกลไกสรางชุมชนนักปฏิบัติ ในการจัดการความรูใหที่มีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

๒.๓ มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดาน
การจัดการความรูมาปรับปรุงพัฒนาระบบ และกลไกการจัดการ
ความรูของสถาบัน

๒.๔ มีกลไกในการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู
ไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม

๓. กิจกรรมที่ควรดําเนินการ ๓.๑ มีเปาหมายและตัวบงช้ีที่ชัดเจนในการจัดการความรู
๓.๒ มีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู
๓.๓ มีการดําเนินการเพ่ือใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการ

จัดการความรู
๓.๔ มีการเผยแพรนวัตกรรมดานการจัดการความรูอยาง สม่ําเสมอเชน

การจัดประชุมสัมมนาการจัดพิมพเปนวารสาร ทั้งนี้ เ พ่ือการ
แลกเปล่ียนเรียนรูและยกยองใหเกียรติแกผูเปนเจาของนวัตกรรม



สํานักประกันคุณภาพ ๕๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตัวบงชี้ ๗.๔ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. ระบบ และกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
๑.๑ มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบเปนไปอยางโปรงใสและ

เขียนแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
๑.๒ มีการจัดทําการวิเคราะหงาน (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบาย

ลักษณะงาน (job description) การระบุคุณสมบัติ เฉพาะตําแหนง (job
specification) การประเมินผลการปฏิบัติ (job evaluation) ที่เปน
รูปแบบชัดเจนมีการกําหนดเสนทาง เดินของตําแหนงงาน (career
path)ของบุคลากรทุกกลุมวิเคราะหปริมาณการเขา–ออกของบุคลากร
แตละกลุมและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล

๑.๓ จัดทําระบบดานการพัฒนาบุคลากรทุกกลุมโดยการจัดทํา แผนพัฒนา
บุคลากรระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว เพ่ือใหมีบุคลากรที่มี
คุณภาพตามเปาหมายที่สถาบันการศึกษาไดกําหนดไวโดยเฉพาะ
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และการขอผลงานทางวิชาการในสาขา
งานที่เก่ียวของ

๒. การสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง

๒.๑ มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ คณาจารย เชน มี
การติดตามขอมูลแหลงใหรางวัลตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธให
คณาจารยทราบโดยเร็วมีการกระตุนและชวยเหลือผูที่มีศักยภาพใน
การขอรับรางวัลในดานตางๆ อาทิ ดานงานเอกสาร/งานธุรการ
ยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีตางๆ เชน การประชาสัมพันธ

๒.๒ ผลงานที่ไดรับรางวัลทั้งภายในและภายนอก สถาบัน การจัด
บรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ การ พิจารณา ความดีความชอบเปน
กรณีพิเศษ จัดระบบพ่ีเล้ียงใหผูมีประสบการณไดรับรางวัล ชวยเหลือ
สนับสนุนอาจารย

๓. การธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ

๓.๑ มีการหา training needs ของบุคลากรทั้งในสายอาจารยและ สาย
สนับสนุน ใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑที่สถาบันการศึกษา
กําหนด และสามารถนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของตนใหมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้นโดยหัวหนาหนวยงานสามารถประเมินได



สํานักประกันคุณภาพ ๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๓.๒ มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัฒนารวมกันผูใตบังคับบัญชาสวนใหญได

มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และไดรวมมือกันทํางานมีชองทางการ
ส่ือสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและ
ระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันเพ่ือทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและ
พัฒนางานรวมกัน

๓.๓ มีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานทุกกลุมทุกระดบั อยางเปน
ระบบ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอตอผูบรหิาร
ระดับสูง และมีแนวทางในการพัฒนาใหบุคลากรในองคการมีความ
พึงพอใจทีเ่พ่ิมขึน้

๓.๔ สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแตสภาพแวดลอม
บรรยากาศของการทํางาน การให สวัสดิการพนักงานการดูแล
บุคลากรในองคการทุกคน อยางเสมอภาคทัดเทียมกันสรางบรรยากาศ
ของความสุขในการทํางานใหดียิ่งขึ้น

ตัวบงชี้ ๗.๘ มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา
แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ๑.๑ ตั้งคณะกรรมการฯ หรือคณะทํางานโดยมีผูบรหิารระดบัสูงและ

ตัวแทนที่รบัผดิชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน
๑.๒ ระบุรายละเอียดของการทํางาน เชน นโยบายหรือ แนวทางในการ

ดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน กําหนดระยะเวลาใหมี
การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อยางสม่ําเสมอ

๒. การกําหนดปจจัยเส่ียง ๒.๑ วิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย
หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหาร
การศึกษา

๒.๒ จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณา จากมิติของโอกาส
และผลกระทบจากความเส่ียง

๒.๓ จัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเปาหมายโดยตองกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสรางความรูความเขาใจใหกับ
บุคลากรในสถาบัน และ ดําเนินการแกไขลด หรือปองกันความเส่ียง
ที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม
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๓. การสรางแผนการจัดการความเส่ียง ๓.๑ วิเคราะหความเส่ียง ปจจัยเส่ียงที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการดาน
ตางๆ

๓.๒ สรางมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใชเทคนิค ๔ T คือ Take การ
ยอมรับความเส่ียง Treat การลดหรือควบคุม ความเส่ียง Transfer การ
โอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate การ หยุดหรือหลีกเล่ียง
ความเส่ียง เพ่ือลด มูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความ
เสียหาย (ทั้ง ในรูปแบบของตัวเงินและไมใช ตัวเงิน เชน ช่ือเสียงการ
ฟองรองจากการไมปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา)

๔. การสรุปผลและบูรณาการ ๔.๑ ดําเนินการตามแผนฯ รายงานความกาวหนาหรือความแลวเสร็จของ
การดําเนินการตามแผน

๔.๒ สรุปผลการดําเนินงานและประเมนิผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขพรอมขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนการดําเนนิงาน

ตัวบงชี้ ๘.๑๐ มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. นโยบายการบริหารทรัพยากร กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของสถาบัน รวมทั้งการใช

ทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน
๒. กลไกการบริหารทรัพยากร แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาความตองการในการใช ทรัพยากรของ

สถาบัน ศึกษาวิเคราะหผลที่ได และวางแผน กลยุทธในการใช
ทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน

๓. ระบบฐานขอมูลทรัพยากร จัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่สามารถใช รวมกันได
รวมทั้งฐานขอมูลทรัพยากรภายนอกสถาบันที่มีความเก่ียวของและ
สามารถใชรวมกันไดกับพันธกิจของสถาบัน

๔. ระบบติดตามผล ๔.๑ มีการติดตามผลการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน
ตามนโยบายและแผนการใชทรัพยากรที่สถาบันกําหนด

๔.๒ รายงานผลการประหยัดงบประมาณที่ เกิดจากการใชทรัพยากร
รวมกับหนวยอื่น
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ตัวบงชี้ ๙.๑ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
แนวทางพฒันาคุณภาพสําหรบัตวับงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. ระบบประกันคุณภาพ ๑.๑ สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับ

ระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพที่
ใชกันแพรหลายทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบ
เฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง

๑.๒ ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ที่ นํ า ม า ใ ช ต อ ง เ ป น ส ว น ห นึ่ ง ข อ ง
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการเปนประจําโดยเริ่มจาก
การวางแผน การดําเนินการตามแผนการตรวจสอบประเมิน และ
การปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงค และ
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

๒. กลไกการประกันคุณภาพ ๒.๑ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันตอง
ใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนโดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน

๒.๒ มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบประกัน
คุณภาพ พรอมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมิน
คุณภาพที่เหมาะสม

๒.๓ มีกลไกการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคลระดับ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะถึงระดับสถาบันเพ่ือใหได
คุณภาพตามที่กําหนด

๒.๔ มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน
๒.๕ มีกลไกการติดตามตรวจสอบประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพอยางตอเนื่อง
๓. มาตรฐาน คุณภาพตัวบงช้ีและเกณฑ ๓.๑ การกําหนดมาตรฐานที่ใช เปนกรอบในการดําเนินงานตอง

สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจนมาตรฐานและ
กฎเกณฑอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก โดย
หนวยงานตางๆ

๓.๒ ตัวบงช้ีที่พัฒนาขึ้นตองสามารถช้ีวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไดทั้งหมดและตองครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอ
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เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
คุณภาพครบถวนทั้งปจจัยนําเขากระบวนการผลผลิตหรือ ผลลัพธ

๓.๓ เกณฑหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใชกํากับแตละตัวบงช้ีตองสามารถวัด
ระดับคุณภาพตามเปาหมายของตัวบงช้ีนั้น ๆและที่สําคัญตองเปน
เกณฑที่นําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

๔. ระบบฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพ ๔.๑ จัดใหมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ถูกตองและสามารถใชรวมกันไดทั้งระดับ
บุคคลภาควิชา คณะและสถาบัน

๔.๒ ระบบฐานขอมูลขางตนเปนระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกับระบบ
ฐานขอมูลหลักของสถาบัน ซ่ึงสามารถนํามาใชเพ่ือการวาง
แผนการปฏิบัติงานประจําการตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนา

๕. ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ด า น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพ

๕.๑ มีการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกคณาจารย
และบุคลากรอยางสม่ําเสมอ

๕.๒ สงเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูในการดําเนินการดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนําไปสูนวัตกรรมใหม ๆ

๕.๓ จัดใหมีการเผยแพรนวัตกรรมอยางสม่ําเสมอ เชน จัด
ประชุมสัมมนาจัดพิมพวารสารเพ่ือสงเสริมและยกยองเจาของ
นวัตกรรม

๕.๔ สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพก ารศึกษา
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอกสถาบัน

ตัวบงชี้ ๙.๒ มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
แนวทางพัฒนาคุณภาพสําหรับตัวบงชี้ท่ีใชประเมินกระบวนการ

เรื่องท่ีควรพิจารณา ตัวอยางแนวทางการพัฒนา
๑. ระบบการใหความรูและทักษะการ

ประกันคุณภาพแกนักศึกษา
๑.๑ สถาบันมีระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการใหความรู และ

ทักษะดานการประกันคุณภาพใหแกนักศึกษาทุกคน ทั้งเพ่ือ
สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันและเพ่ือสงเสริม
ใหมีการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาเปนผูดําเนินการ
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๑.๒ ระบบประกันคุณภาพที่สงเสริมใหนักศึกษานําไปใชกับกิจกรรมของ
นักศึกษาควรเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพของสถาบันและ
เหมาะสมกับระดับความรูของนักศึกษาซ่ึงอาจเริ่มจาก ๕ส PDCA
เปนตน

๒. กลไกการดําเนินการ ๒.๑ มีกลไกในการใหความรูและทักษะ ดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา เชน มีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบมีงบประมาณที่
ชัดเจน

๒.๒ มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

๒.๓ นักศึกษามีการใชกระบวนคุณภาพ เชน ๕ ส. PDCA ในการพัฒนา
คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษาครบทุกกิจกรรม

๒.๔ ติดตามประเมินผลการประกันคณุภาพทั้งกิจกรรมที่ดําเนนิการโดย
นักศึกษาและทีน่ักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของ
สถาบัน

๓ การติดตามประเมินผล ๓.๑ นําผลการประเมนิไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหความรูและ
กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
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บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กองบริการการศึกษา, สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. (๒๕๔๓) มาตรฐานกิจการนักศึกษา.
กิตติยา สีออน.(๒๕๔๗) โมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสําหรับกลุมสาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิและคณะ. (๒๕๔๘) รายงานการวิจัย การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ ตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๗ รายงานการวิจัยเสนอตอสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย

ชาญณรงค พรรุงโรจนและคณะ. (๒๕๔๘) ดัชนีบงชี้และเกณฑคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม :
รายงานการวิจัยเสนอตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน).
กรุงเทพฯ : โรงพิมพสแควรปร๊ินซ ’๙๓ จํากัด

นงลักษณ วิรัชชัย และคณะ. (๒๕๔๙) การวิเคราะห สังเคราะห และจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา . รายงาน
การวิจัยเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

ไพฑูรย สินลารัตน. (๒๕๔๙) รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย.รายงานการวิจัย
เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

วิจิตร ศรีสอาน. (๒๕๑๘) หลักการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๔๒). พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (๒๕๔๙) คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษา ๗๓ แหง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ
๒๕๔๙.

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. (๒๕๔๑) แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. (๒๕๔๙) ยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระยะปานกลาง

พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๔๘) มาตรฐานการศึกษาของชาติ. กรุงเทพฯ :

หางหุนสวนจํากัด สหายบล็อกและการพิมพ.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). (๒๕๔๙). คูมือการประเมิน

คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จํากัด.
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สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (๒๕๔๙) มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ. กรุงเทพฯ : หางหุนสวน จํากัด ภาพพิมพ

สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. (๒๕๔๔). คูมือฝกอบรมผูตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา.

สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. (๒๕๔๖). คูมือหลักสูตรฝกอบรมผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย (ระดับคณะวิชา/หนวยงานเทียบเทา).

สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา, สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. (๒๕๔๕). แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ -๒๕๔๙).

ภาษาอังกฤษ
Mackinnon,K.R. S.H.Walker & D.Davis.(๒๐๐๐). Benchmarking Manual for Australia University,

Higher Education Division, Departtment of Education. Training and Youth Affairs.

ท่ีปรึกษา
รศ.ดวงสุดา   เตโชติรส อธิการบดี

รองอธิการบดี
- รศ.บุษรา สรอยระยา - ผศ.ฉัตรชัย เธียรหิรัญ - ผศ.เฟองฟา เมฆเกรียงไกร
- นายเชาวเลิศ ขวัญเมือง - ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช - ผศ.สุภัทรา โกไศยกานนท
- ผศ.เตือนใจ หลิมตระกูล

ผูชวยอธิการบดี
- นายชัยธวัช ตุมมะ - ผศ.ศรีจันทร โตเลิศมงคล - ผศ.ดร.วันศิริ ประเสริฐทรัพย
- ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล - ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผศ.ศรีจันทร โตเลิศมงคล

คณบดี
- ผศ.ขจรศักด์ิ ศิริมัย - รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท - นายภคพนธ ศาลาทอง
- ผศ.วราพันธุ มุงวิชา - ดร.อมรา อมราแกว - ผศ.ชญาภัทร กี่อาริโย
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- ผศ.ภูวพัสส เอกตาแสง - ผศ.ดร.วัลลภ ภูผา - ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ

ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง
- นางศรีสุดา อยูแยมศรี - ผศ.ศรีจันทร โตเลิศมงคล - นางสาวสมจิตต มหัธนันท
- นางวันดี ชวยประยูรวงศ - ดร.ธนธัส ทัพมงคล - ผศ.ประดิษฐา นาครักษา
- ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ - ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล - ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธ
- ผศ.ดวงแข สุขโข - นางสาวสีสุข อวมแยม - นางจุฬาภรณ ตันติประสงค
- นายมนตรี รัตนวิจิตร - ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง - ผศ.ลักขณา จาตกานนท

ผูจัดทํา
สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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