
งานประกนัคณุภาพการศึกษา
สาํนกัประกนัคณุภาพ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
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มทร.พระนครมทร.พระนคร
ศนูย์

เทเวศร์
ศนูย์

เทเวศร์
ศนูย์

พระนคร
ศนูย์

พระนคร
ศนูย์

พระนครเหนือ
ศนูย์

พระนครเหนือ

-สาํนักอธิการบดี
-สาํนัก/ศนูย/์
สถาบนั/กอง
-คณะเทคโนโลยี

-คณะครุศาสตรฯ์

-คณะบริหารธุรกิจ
-คณะศิลปศาสตร์
-คณะอุตสาหกรรม

-คณะวิศวกรรมศาสตร์
-คณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี

ศนูย์
โชติเวช
ศนูย์

โชติเวช

-คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

- คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตรฯ์



 /คณะ
/ สถาบนั /สาํนักและกอง บรรลุเป้าหมาย ตอ้งกาํหนด....

แนวคิดการดาํเนินงานระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพการศึกษา

ควบคุมควบคุม
ติดตามติดตาม

ประเมินผลประเมินผล
ตรวจสอบตรวจสอบ

 องคป์ระกอบ
การดาํเนินงานระบบประกนัคณุภาพ

 องคป์ระกอบ
การดาํเนินงานระบบประกนัคณุภาพ

นโยบายคุณภาพ กาํหนดค่าเป้าหมาย
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สมศ.19
สกอ. 23

กพร.12 KPI
มทร.
พระนคร

นโยบายคุณภาพ
ประจาํปีการศึกษา

55 ตวั

แผนยุทธศาสตร์
มทร. 44 ตวั

แผนพฒันา
(Improvement

plan)

แผนพฒันา
(Improvement

plan)

วิสยัทศัน์
พนัธกิจ

เอกลกัษณ์

ขอ้เสนอแนะ
จากผูป้ระเมิน
ขอ้เสนอแนะ
จากผูป้ระเมิน

4



สมศ.20สมศ.20

นโยบายคุณภาพ มทร.
ประจาํปีการศึกษา 55 ตวั
นโยบายคุณภาพ มทร.
ประจาํปีการศึกษา 55 ตวั

สกอ. 23สกอ. 23 กพร.12กพร.12

กอง/
สาํนกั/
สถาบนั

กอง/
สาํนกั/
สถาบนั

คณะวิชาคณะวิชา

สาขาวิชา

แผนยุทธศาสตร์
มทร. 44 ตวั

แผนยุทธศาสตร์
มทร. 44 ตวั

แผนยุทธศาสตร์
คณะ

แผนยุทธศาสตร์
คณะ

KPI

แผนยุทธศาสตร์
สาขาวิชา

แผนยุทธศาสตร์
สาขาวิชา

ประสาน
ขอ้มลู

ถ่ายทอด

+
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RMUTP ModelRMUTP Model

ResponsibilityResponsibility

Management
การบริหารจดัการดว้ย

ระบบคุณภาพ

Management
การบริหารจดัการดว้ย

ระบบคุณภาพ

Unity
/

ใชม้าตรฐานเดียวกนั

Practice
การปฏิบติัจริง

Technology
การใชเ้ทคโนโลยี

Technology
การใชเ้ทคโนโลยี
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ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา
.-

 ผูบ้รหิารในการพฒันา
ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพใหมี้ประสิทธิภาพ
สูม่าตรฐานสากล
 สรา้งวัฒนธรรมองคก์ร

 ทุกคนในองคก์รมีสว่นรว่มในการดาํเนินงาน และมี

( )
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ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา
.-

 สรา้งบรรยากาศของการเรยีนรูแ้ละสรา้งขวญักาํลงัใจ
แก่ทุกคนในองคก์ร

 มี
ความชาํนาญและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ

 บรหิารจดัการอยา่งเป็นระบบ
คุณภาพของระบบและกระบวนการผลิต และผลผลิตอยา่ง
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ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา
.-

 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยใชท้รพัยากรอยา่ง
คุม้ค่า เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

-( )
-ระบบ IQA (ระบบตดิตามและประเมินภายใน)
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กระบวนการ กาํกบัตดิตาม.. การใชร้ะบบ IQAกระบวนการ กาํกบัตดิตาม.. การใชร้ะบบ IQA

1.จดัทาํแผนการดาํเนินงานดา้นประกนัในระดบั มทร.
2. ถ่ายทอดแผน ให ้ระดบัคณะ/กอง จดัทาํแผนการดาํเนินงาน
ในระดบัคณะแต่ใหม้ีความสอดคลอ้งกบัของมทร.
3. (ระดบักอง )

(common Data)
SAR

4.หน่วยงานบนัทึกขอ้มลู (รายงานผลการดาํเนินงานรอบ 8 )
เดือนในระบบ IQA
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5. ผูบ้ริหารตรวจสอบขอ้มลูในระบบ IQA รอบ 8 เดือน
และ 12 เดือนจากระบบ

6. จดัใหม้ีการรายงานการดาํเนินงานรอบ 8
ประชุม CEO โดยผอ.กอง และคณบดี ต่อหน้า อธิการบดี

7.
8. 12 เดือน ใหค้ณะหน่วยงานดาํเนินการจดัทาํเล่ม

การตรวจประเมินเขา้สู่ระบบ
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9. คณะนําผลการตรวจประเมินรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสงู

10. สาํนักประกนัรวบรวมขอ้มลูและจดัทาํเล่ม SAR ระดบั
มทร.

11. เตรียมพรอ้มการตรวจประเมินระดบัมทร.
12. ส่งรายงานผลการตรวจประเมินเขา้สู่ระบบและส่งตน้สงักดั

(สกอ.ผ่านระบบ CHE)
13. นําผลการประเมินเสนอต่อสภามทร.
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RMUTP Model


ประจาํ


หน่วยงาน และระดบับุคคล
 โดยกาํหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสงูกาํกบัดูแล และมีหวัหน้าหน่วยงานรบัผิดชอบ

 E-Sar Card
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การเตรียมการการเตรียมการ
1. เตรียมความพร้อมของบุคลากร
สร้างความตระหนกั
พฒันาความรู้และทกัษะ
2.
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การดาํเนินงานการดาํเนินงาน
1. วางแผนการปฏิบติังาน (P)

 กาํหนดเป้าหมาย หรือมาตรฐานการศึกษา
 จดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมาย
 กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน
 กาํหนดระยะเวลา
 กาํหนดงบประมาณ
 กาํหนดผูรั้บผดิชอบ

1. วางแผนการปฏิบติังาน (P)
 กาํหนดเป้าหมาย หรือมาตรฐานการศึกษา

 จดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมาย
 กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน
 กาํหนดระยะเวลา
 กาํหนดงบประมาณ
 กาํหนดผูรั้บผดิชอบ
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2. ดาํเนินการตามแผน (D)
ส่งเสริม สนบัสนุน

 กาํกบั ติดตาม
 ใหก้ารนิเทศ

2. ดาํเนินการตามแผน (D)
ส่งเสริม สนบัสนุน

 กาํกบั ติดตาม
 ใหก้ารนิเทศ

การดาํเนินงานการดาํเนินงาน
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3. การตรวจประเมินผล (C)
 วางกรอบการประเมิน


 เกบ็ขอ้มูล
 วเิคราะห์ขอ้มูล
 แปลความหมาย
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

3. การตรวจประเมินผล (C)
 วางกรอบการประเมิน


 เกบ็ขอ้มูล
 วเิคราะห์ขอ้มูล
 แปลความหมาย
 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

การดาํเนินงานการดาํเนินงาน

17



4. นาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)
 ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร

 วางแผนในระยะต่อไป
 จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ

4. นาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A)
 ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร

 วางแผนในระยะต่อไป
 จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ

การดาํเนินงานการดาํเนินงาน
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จดัทาํรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจาํปี
รวบรวมผลการดาํเนินงานและผลการประเมิน

 วเิคราะห์ตามมาตรฐาน
 เขียนรายงาน

จดัทาํรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจาํปี
รวบรวมผลการดาํเนินงานและผลการประเมิน

 วเิคราะห์ตามมาตรฐาน
 เขียนรายงาน

การรายงานการรายงาน
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ขอบคณุค่ะ


