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ส่วนที ่2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

คณะศิลปศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
ส่วนท่ี  2  การประกันคุณภาพการศึกษา                        2-2                                                                ระดับคณะ 
 

 

:           SAR  ปีการศึกษา 2558    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     เกณฑ์ สกอ. 

 

 
 

 
 
 
 

ส่วนที่  2 
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

แนวคิดการด าเนินงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ได้การพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่า งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พ .ศ.
2558  ที่ให้ความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาท่ีท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยก าหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งพิจารณาเพิ่มเติมในสาระท่ี
เกี่ยวข้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉ บับที่ 2 (พ .ศ. 2551- 2565 ) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548  รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2552  โดยก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  3  ระดับ  คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน   

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1  การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ซึ่งโดยรวมแล้วการประกันนี้มีตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม การพัฒนานักศึกษา ผลงานทางวิชาการ ทั้งของ
นักศึกษา ของอาจารย์ ตลอดจนการพิจารณาภาวการณ์มีงานท าของนักศึกษา เป็นต้น 

 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับคณะนี้ เพ่ือพิจารณาการด าเนินงาน
คณะที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล ตลอดจนการบริการนักศึกษา การบริการ
วิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  องค์ประกอบที่ 1 
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
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ศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ ซึ่งการประกันระดับสถาบันนี้ เพ่ือพิจารณาการ
ด าเนินงานของสถาบันที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะโดยครอบคลุมด้านกายภาพ และภารกิจ
ของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

 
 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในแต่ละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลั กสูตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานการ
อุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  และเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา  

 
จากกรอบแนวทางการด าเนิน งานด้านประกันคุณภาพข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล        

พระนคร ได้พิจารณาเลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป 

 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครนี้ภายใต้บริบทแนวคิดที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (RMUTP Model)  
 
RMUTP Modelเป็นระบบการบริหารคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีด าเนินการในงานปกติเป็ นประจ า บนหลักการของ PDCA  และมีกลไกการเชื่อมโยงการ
ด าเนินงานคุณภาพเป็นเครือข่ายทั้งระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดย ผู้บริหารระดับสูง ทุกระดับให้
ความส าคัญ ในการ ก ากับดูแล และมีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบเป็นรายบุคคลชัดเจน และด าเนินงานเป็นหนึ่ง
เดียว ทิศทางเดียวกัน  บนพื้นฐานของการใช้ เทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินงาน  ตลอดจนการน าผลลัพธ์มา
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
Responsibility   ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

Management   การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

Unity    ความเป็นหนึ่ง/ใช้มาตรฐานเดียวกัน 

Technology  การใช้เทคโนโลยี 

Practice   การปฏิบัติจริง 
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ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 
 

จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 

ก าหนดตัวบ่งชี้ /ค่าเป้าหมายและถ่ายทอด 

วางระบบกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน 

จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 

ด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละระบบ 

ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับด าเนินงานตามแผนงาน 

รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที ่1 ก าหนดนโยบายคุณภาพ 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งม่ันว่า
มหาวิทยาลัยฯได้ให้ความส าคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประโยชน์โดยตรงแก่รับบริการ  โดยนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ  ก าหนด
ดังน้ี  " ในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง บนพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

ขั้นตอนที ่2 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 
       มหาวิทยาลัยฯได้จัดต้ังคณะกรรมการจัดต้ังส านักประกันคุณภาพรับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ
โดยมีคณะท างานของมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการของคณะ ท าหน้าที่อ านวยการด้านการจัดท าระบบ
คุณภาพสนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน าฝึกอบรม เพื่อท าให้การด าเนินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที ่3 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมาย 
        เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีกรอบแนวทางในการด าเนินงานจึงมีการก าหนดตัวบ่งชี้และก าหนดค่าเป้าหมาย
ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระดับหน่วยงานสามารถก าหนดค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานได้ โดยใช้มาตรฐานตัว
บ่งชี้ของ สกอ . และ ก.พ.ร. เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด ซ่ึงเกณฑ์การประเมิน  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  
คือ 1) ระดับหลักสูตร  มี  6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้  
     2) ระดับคณะ  มี 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ . 13 ตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์ ก .พ.ร. ปีงบประมาณ พ .ศ. 
2559 11 ตัวบ่งชี้ 
     3) ระดับสถาบัน มี 6 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ .ศ. 
2559 11 ตัวบ่งชี้ 
           ถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพื่อจัด ท าเป้าหมายของระดับหน่วยงานและ
ถ่ายทอดเป็นระดับจากระดับมหาวิทยาลัย สู่ระดับคณะ ส านัก สถาบัน และสู่ระดับหลักสูตร 

ขั้นตอนที ่4 วางระบบกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพให้ครอบคลุมทุกด้าน 
          การด าเนินงานประกันคุณภาพประกอบด้วย กิจกรรมการควบคุม การก ากับติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมิน  ขั้นตอนนี้ เช่นการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละด้าน  หรือก าหนดผู้รับผิดชอบงาน 
การจัดท าแผนการด าเนินงาน  การจัดท าปฏิทินงาน จัดท าโครงการ เพื่อสนับสนุนการด า เนินงาน วางระบบ
การก ากับติดตาม วางแผนการประเมิน เป็นต้น  ซ่ึงส านักประกันคุณภาพจะเป็นผู้จัดท าแผนด าเนินงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงานน าแผนจากส่วนกลางไปเป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนระดับ
หน่วยงานให้มีความสอดคล้องมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินงานตามแผนงานในแต่ละระบบ 
         หน่วยงาน ทุกระดับจัดเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย และด าเนินงานตาม
แผนแต่ละด้าน  พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตามการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้
ตามก าหนด ซ่ึงมหาวิทยาลัยก าหนดการติดตามโดยวิธีรายงานในที่ประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามแต่
ที่หน่วยงานก าหนด 
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ขั้นตอน กิจกรรม 
ขั้นตอนที ่6 จัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกระดับ 

       คณะวิชาก าหนดให้แต่ละหลักสูตรจัดท ารายงานการด าเนินงานตามแบบ มคอ .7 ทุกหลักสูตร ผ่าน
ระบบ CHE QA Online  และคณะน าผลการประเมินหลักสูตรมาจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะ  
และสถาบันจะน าผลการประเมินระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online     

ขั้นตอนที7่ ด าเนินการประเมินคุณภาพทุกระดับ 
       การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแต่ละระดับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนด  ดังนี้.- 
      1) ระดับหลักสูตร   ต้องจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน โดยผู้เป็นประธานต้องเป็น
บุคคลภายนอก  และ กรรมการเป็นบุคคลภายนอก 1 คน  อีก 1 คนเป็นบุคลากรภายในได้  ทั้งนี้ต้องมี
คุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่ประเมิน 1 คน และทุกคนต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนจาก สกอ. 
          หลักสูตรป .ตรี กรรมการ มีคุณวุฒิป .โท หรือผศ . ขึ้นไป , หลักสูตร ป .โท กรรมการมีวุฒิ ป .เอก 
หรือรศ.ขึ้นไป  ,หลักสูตรป.เอก กรรมการมีวุฒิ ป.เอก หรือ ศ. ขึ้นไป 
      2) ระดับคณะวิชา  สกอ.ไม่มีเกณฑ์ระบุ  ดังนั้นคณะวิชาสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ ได้ตามความ
เหมาะสม  
      3) ระดับสถาบัน  มีผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกย่างน้อยร้อยละ 50  
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินจากสกอ. ส่วนกรรมการภายใน ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร สกอ .ที่จัด
โดยสถาบัน ซ่ึงก าหนดคุณสมบัติดังนี้ 
          - ประธานต้องมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ.ขึ้นไป เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่สกอ .พิจารณาแล้วว่ามี
ความเหมาะสม   
          - กรรมการ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี /กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุนต้อง
ท าหน้าที่ระดับผู้อ านวยการขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ขั้นตอนที ่8 รายงานผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       การรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรให้รายงานต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการคณะ  ผลการ
ประเมินระดับคณะและสถาบันรายงานให้ผู้บริหารสถาบัน และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวางแผน
พัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป   
       และมหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านการประเมินแล้ว ผ่านระบบ QA Online    
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา  

ขั้นตอนที่ 9 น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
         โดยผู้บริหารสถาบันน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่สถาบันแต่งตั้ง มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ ์


