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1รองศาสตราจารย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

บทคัดยอ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครตระหนักวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือ 

ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย 

และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไดดำเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาท้ังการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก สงผลใหมหาวิทยาลัยไดรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปการศึกษา 2551 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา องคกรมหาชน (สมศ.) โดยมีคะแนนเปนอันดับ 1 ในกลุมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง 

Abstract 
  RMUTP concerns that the quality assurance is an important process for the development  

of the educational quality, for achievement of the educational standards, and for the benefit of  

competition in higher education. 

  This paper objects to show RMUTP’s policy, framework, and implementations of quality  

assurance in higher education which consists of internal and external quality assurance systems.  

The performance in educational quality assurance results RMUTP to become the best  

performance in the external quality assurance within the group of 9 RMUTs in academic year  

2008 assessed by The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public  

Organization): ONESQA. 

คำสำคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา 

Keywords : Education Quality Assurance  
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1. º·¹Ó 

 ปจจุบันกระแสการตื่นตัวในเรื่องการประกัน 

คุณภาพการศึกษาไดเกิดข้ึนอยางกวางขวางใน 

แวดวงการศึกษานานาประเทศ อันเปนสาเหตุจาก 

กระแสโลกาภิวัตนที่มีความกาวหนาในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

อยางรวดเร็ว ประกอบกับความคาดหวังของสังคม 

ที่มีตอระบบการศึกษา เปนปจจัยกระตุนใหวงการ

การศึกษาตระหนักถึงความจำเปนและความ

สำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะ 

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความทาทาย 

ดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ก็ไดใหความสำคัญกับการศึกษาที่มี 

คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ 

จัดการศึกษา มีการนำขอมูลผลการประเมินมา 

วิเคราะหจุดเดนจุดดอยเพื่อหาแนวทางปรับปรุง 

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือมุงมั่นสูความเปนเลิศและไดมาตรฐานสากล  

เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยสูสังคมแหง 

การเรียนรู และมีสวนเสริมสรางศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ 

2. ºÃÔº··Õè à ¡Õè ÂÇ¢ŒÍ§áÅ Ð á¹Ç·Ò§¡ÒÃ 
 ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

2.1 ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒμÔ ¾.È.  

 2542 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  

2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด  

6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

มาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ 

ศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกัน 

คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก  

2.2 ¡®¡ÃÐ·ÃÇ§Ç‹Ò´ŒÇÂÃÐºº ËÅÑ¡à¡³±� áÅÐÇÔ¸Õ 

 ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹Ê¶Ò¹ 

 ÈÖ¡ÉÒÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ¾.È. 2546 

 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน 

ศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ขอ 6 ได 

ใหการดำเนินการของระบบและกลไกการประกัน 

คุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ตองคำนึงถึงองคประกอบ 

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 9 ดาน  

ประกอบดวย 

 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนดำเนินงาน 

 2. การเรียนการสอน 

 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

 4. การวิจัย 

 5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 7. การบริหารและการจัดการ 

 8. การเงินและงบประมาณ 

 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ

ศึกษา 

 โดยมาตรา 48 กำหนดใหหนวยงานตนสังกัด 

และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง  

โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวย 

งานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผย 

ตอสาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ 
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และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพภายนอก โดยไดกำหนดให

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาเปนผูประเมิน 

2.3 ÃÐºº¤Ø³ÀÒ¾Ê¶ÒºÑ¹ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ 

 เปนกระบวนการในการจัดการคุณภาพ ที่มี 

การวางแผน การควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน  

และปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อนำไปสูการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยคำนึง 

ถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษา 9 ดาน และ 

จัดระบบและกลไกตลอดจนดัชนีชี้วัดคุณภาพใหมี 

ความสอดคลองกับองคประกอบดังกลาว 

ตารางที่ 1 องคประกอบคุณภาพการศึกษา 

 9 ดาน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

แผนการดำเนินงาน 

การดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
2. การเรียนการสอน 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

4. การวิจัย 

5. การบริการวิชาการแกสังคม 

6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

การบริหารจัดการ 
7. การบริหารและการจัดการ 

8. การเงินและงบประมาณ 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

นำไปสู 
ผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพและได

มาตรฐาน 

 

2.4 ÃÐºº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 ประกอบดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายนอก 

 2.4.1 การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (Internal Quality Assurance)  

 เปนการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการ 

ศึกษา โดยใชวงจร PDCA (Plan–Do–Check– 

Act) เปนเครื่องมือ ดำเนินการประเมินโดย

บุคลากรภายในของสถานศึกษาและหนวยงานที่

มีหนาที่กำกับดูแลสถานศึกษาซึ่งก็คือ สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  

เปนการควบคุมการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม 

หนาที่ความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปจจัย 

ที่สงผลตอคุณภาพ การควบคุมนี้จะเนนที่การ  

กำกับดูแลตนเองในทุกระดับตั้งแตระดับสถาบัน 

การศึกษาไปสูระดับบุคคล 

 2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)  

เปนการตรวจสอบผลการดำเนินการของระบบ  

และกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ที ่

สถาบันการศึกษาไดจัดใหมีขึ้น โดยตรวจสอบวา 

สถาบันการศึกษามีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม มี 

ระบบแลวไดนำมาใชในการพัฒนาคุณภาพการ 

ศึกษาหรือไม และมีขั้นตอนการดำเนินการที่จะทำ 

ใหเชื่อมั่นไดวาจะจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 3. การตรวจประเมินคุณภาพ (Quality  

Assessment) เปนการประเมินระดับคุณภาพของ 

การดำเนินการในแตละกิจกรรม เชน คุณภาพการ 

จัดการศึกษา คุณภาพของนักศึกษาและผูสำเร็จ
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การศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการ

ใหบริการทางวิชาการ เปนตน  

 2.4.2 การประ กัน คุณภาพการ ศึกษา
ภายนอก (External Quality Assurance)  

 เปนการประเมิน การติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการ 

ศึกษาจากภายนอก ซ่ึงไดกำหนดไว คือ สำนักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การตรวจสอบคุณภาพที่ผานกระบวนการ  

ประกันคุณภาพภายใน 

 2. การประเมินคุณภาพ 

 3. การใหการรับรอง 

 จะเห็นไดวาการประกันคุณภาพภายในมี 

ความสัมพันธและสงผลไปยังการประกันคุณภาพ 

ภายนอก 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธเชิงเปรียบเทียบระหวางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

 การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก 

 เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดยบุคลากร เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดย 

 ของสถาบันการศึกษา หรือโดยสำนักงาน หนวยงานภายนอก หรือผูประเมินจากภายนอก 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งมีหนาที่กำกับดูแล  

 มุงเนนการตรวจสอบในดานการดำเนินงาน เชน มุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

 มีการวางระบบงานท่ีมีระบบและกลไกท่ีชัดเจนหรือไม ใหดีขึ้น 

 มีการดำเนินการในดานตางๆ หรือไมและอยางไร 

 มีการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใชสนับสนุนการดำเนินงาน 

 หรือไม 

 มุงเนนการประเมิน ปจจัยนำเขา (Input) และ มุงเนนการประเมิน ผลผลิต (Output) และผลลัพธ 

 กระบวนการ (Process) (Outcome) 
 

 

3. ¡Ã Ð ºÇ¹¡ Ò Ã»Ã Ð ¡Ñ ¹ ¤Ø³À Ò¾¢Í§ 
 ÁËÒÇÔ ·Â ÒÅÑ Â à·¤â¹âÅÂÕ Ã ÒªÁ§¤Å 
 ¾ÃÐ¹¤Ã 

 กระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดกำหนดกระบวนการ  

ดังรูปที่ 1  
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3.1 á¹Ç¤Ô´¢Í§ÃÐºº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ 

 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å¾ÃÐ¹¤Ã 

 มหาวิทยาลัยไดดำเนินกระบวนการประกัน 

คุณภาพน้ีตามหลักการของกฎกระทรวงวาดวย 

ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการ 

ศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  

2546 มาตรา 48 คือ การใหการประกันคุณภาพ 

เปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

ดำเนินการอยางตอเนื่องและไมทำใหผูปฏิบัติรูสึก 

วาเปนภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดยไดวางแนวทางการ 

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยใหเปน 

รูปที่ 1 กระบวนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

กระบวนการที่บุคลากรทุกระดับรวมกันวางแผน

กำหนดเปาหมายและวิธีการ การลงมือปฏิบัติใน

ทุกขั้นตอน มีการบันทึกขอมูลเพ่ือรวมกันตรวจ

สอบผลงาน การคนหาจุดเดนและจุดที่ตอง

ปรับปรุงเพ่ือมุงหวังประสิทธิภาพ 

 แนวคิดที่เปนระบบเชนนี้จะชวยสรางความ 

เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในมหาวิทยาลัย ใหเกิด 

ความรูสึกวาเปนงานปกติ เปนการมองและ 

ประเมินตนเอง ซึ่งทำใหมหาวิทยาลัยมีฐานขอมูล 

ที่มั่นคงและเปนปจจุบัน พรอมเสนอตอการตรวจ 

สอบจากหนวยงานภายนอก ดังแสดงในรูปที่ 2  

นำผลลัพธจากการดำเนินงานตามเปาหมายคุณภาพมาเขียน SAR 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

เตรียมการเพื่อรับตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

กำหนดมาตรฐานและเกณฑการประเมินของสถานศึกษา จัดทำเปาหมายคุณภาพ 
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3.2 ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸� Ã ÐËÇ‹ Ò § á¹Ç¤Ô´¢Í§Ã Ðºº 

 ¡ÒÃ»Ã Ð¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾áÅ Ð á¹Ç¤Ô´μÒÁËÅÑ¡ 

 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

 แนวคิดเกี่ ยวกับระบบประกันคุณภาพ 

ที่ประกอบดวยการควบคุมและการตรวจสอบ 

คุณภาพกับหลักการบริหารที่เปนระบบครบวงจร 

(PDCA) เพื่อนำไปสูการควบคุมคุณภาพและการ 

ตรวจสอบคุณภาพ โดยดำเนินการควบคุมคุณภาพ 

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพตามเปาหมาย 

และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สำหรับการ 

ตรวจสอบคุณภาพเปนการดำเนินการเพื่อพัฒนา 

ปรับปรุงคุณภาพใหไดตามเปาหมายและพัฒนา 

อยางย่ังยืน ดังรูปที่ 3 

รูปที่ 2 แนวคิดของระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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4. ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ 

4.1 ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹μ¹àÍ§¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ 

 ÀÒÂã¹ 

 จากการดำเนินกระบวนการประกันคุณภาพ 

ภายในของมหาวิทยาลัยตามแนวทางที่กำหนดไว  

มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองในปการ- 

ศึกษา 2551 อยู ในระดับคะแนน 2.68 จาก 

คะแนนเต็ม 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. องคประกอบคุณภาพ 9 ดาน มีคะแนน 

เฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณา 

รายดานพบวา ผลการประเมินในระดับดีมาก มี 

อยู 6 ดาน ไดแก ดานกิจกรรมการพัฒนานิสิต 

นักศึกษา ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดาน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหาร

จัดการ ดานการเงินและงบประมาณ และดาน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการ

ประเมินอยูในระดับดี มีอยู 3 ดาน ไดแก ดาน

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการ-

ดำเนินการ ดานการเรียนการสอน และดานการ-

วิจัย เม่ือมองในเชิงระบบพบวา KPI ในดาน

กระบวนการและดานผลผลิตอยูในระดับดีมาก 

สวน KPI ดานปจจัยนำเขาอยูในระดับพอใช 

 2. มาตรฐานอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 

ในภาพรวมอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาราย 

มาตรฐานพบวา ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

ใน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพ 

บัณฑิต มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหาร 

การอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและ 

พัฒนาสังคม ผลการประเมินอยูในระดับดี 1 ดาน 

คือ มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพและแนวคิดตามหลักการบริหาร 

ุ 
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 3. องคประกอบคุณภาพ 9 ดานในมุมมอง 

ของการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 

อยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผล 

การประเมินในระดับดีมากมีอยู 3 ดาน ไดแก 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดาน

กระบวนการภายใน ดานการเงิน ผลการประเมิน

อยูในระดับดี คือ ดานบุคลากร การเรียนรู และ

นวัตกรรม 

 4.1.1 ผลการดำเนินงานองคประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการ 
ดำเนินงาน 

 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด จั ด ท ำ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยฯ โดยไดกำหนดปรัชญา กลยุทธ  

แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติราชการ ที่มี 

ความสอดคลองเชื่อมโยงกัน และสอดคลองกับ 

แผนยุทธศาสตรของประเทศและภารกิจสถาบัน 

อุดมศึกษา มีการกำหนดตัวบงช้ีการดำเนินงาน  

กำหนดเปาหมายการดำเนินงาน และมีการ 

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน  

ซึ่งจากการประเมินผลตัวบงชี้ของการปฏิบัติ

ราชการประจำป 2551 มีตัวบงชี้ทั้งหมด 33 ตัว 

ดำเนินการบรรลุตามเปาหมาย 25 ตัว คิดเปน

รอยละ 75.76  

 นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนการวิเคราะห 

ความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดำเนิน 

งาน เปาประสงค เปาหมาย กับยุทธศาสตรและ 

แผนพัฒนาในระดับตาง ๆ ของรัฐโดยสม่ำเสมอ

ในทุกป 

 4.1.2 ผลการดำเนินงานองคประกอบที่ 2  
การเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยไดกำหนดเปาหมายการรับ 

นักศึกษาและการผลิตบัณฑิตในทุกหลักสูตร 

การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการสำรวจ 

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยทุก

หลักสูตรไดรับการรับรองจากสำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา มีกิจกรรมสนับสนุนการ

เรียนการสอนแทรกอยูในหลักสูตร ใหอาจารย 

ผูสอนออกแบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

และใหมี เหมาะสมและความสอดคลอง กับ  

competency ของหลักสูตร รวมทั้งใหมีการวัด 

ประเมินผลโดยเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล  

นอกจากนี้ มีการฝกปฏิบัติจริง (On the Job 

Training) มีการประเมินผลความพึงพอใจของ 

ผูเรียนตอคุณภาพการสอน พฤติกรรมในการสอน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และความเหมาะสมของ

สื่อและวิธีการใชสื่อ เพ่ือใชขอมูลมาทบทวน

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียน

การสอนตอไป 

 ในดานอาจารยผูสอนมหาวิทยาลัยมีสัดสวน 

คุณวุฒิอาจารยประจำ ปริญญาเอก : โท : ตรี  

เทากับ 3.23 : 76.19 : 20.58 ซึ่งต่ำกวามาตรฐาน 

ของอุดมศึกษา ซึ่งในประเด็นนี้มหาวิทยาลัย

ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรดาน

การเรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยไดจัดแผนพัฒนาอาจารย

ระยะ 15 ป พรอมท้ังจัดสรรงบประมาณใหเปน

ทุนการศึกษา และประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอกตาง ๆ เพื่อขอรับทุนการศึกษาตอใหแก

อาจารย ตลอดจนปรับปรุงแนวทางการสรรหา

บุคลากรใหมใหมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น รวมไปถึงสงเสริม

ใหผูสอนไดพัฒนาตำแหนงทางวิชาการและสราง

ผลงานวิชาการ/วิจัยอยางตอเนื่อง  
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 4.1.3 ผลการดำเนินงานองคประกอบที่ 3  
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยมีการใหบริการนักศึกษาเร่ิม 

ตั้งแต สำรวจความความรูความเขาใจ ความ 

ตองการของนักศึกษาใหม จัดสิ่งอำนวยความ 

สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู การสงเสริมสุขภาพ 

และคุณภาพชีวิต มีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลให 

คำปรึกษาในเร่ืองตาง ๆ มีการสนับสนุนดานทุน 

การศึกษา การหางานทำ จัดโครงการฝกงานเพื่อ 

พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ มีการดำเนิน 

กิจกรรมนักศึกษาครบตามมาตรฐาน 5 ดาน คือ  

กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  

กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสงเสริมศิลป- 

วัฒนธรรมโดยคำนึงถึงการปลูกฝงคุณลักษณะ 

ของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการ 

นักศึกษาใน 5 ดาน ไดแก ดานส่ิงอำนวยความ 

สะดวก ดานกายภาพ ดานการใหคำปรึกษา ดาน 

ขอมูลขาวสาร และโครงการเพื่อพัฒนาประสบ- 

การณทางวิชาชีพ โดยการสำรวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษา และนำผลการประเมินมาปรับปรุง 

และพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

 4.1.4 ผลการดำเนินงานองคประกอบที่ 4  
การวิจัย 
 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาการดำเนินงานดาน 

การวิจัยทั้งระบบ เริ่มจากพัฒนาระบบการบริหาร 

งานวิจัยใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา 

มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยใหแก 

บุคลากรทั้งสายการสอนและสายสนับสนุน พัฒนา 

ระบบและมาตรการในการพัฒนาบุคลากรดานการ 

วิจัยรวมไปถึงระบบการสรางขวัญและกำลังใจ 

และการยกยองนักวิจัยที่มีผลงาน นอกจากน้ี ยัง

ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานงาน

วิจัยเพ่ือใหมีชองทางใหผลงานไดถูกนำไปใช

ประโยชน ตลอดจนไดสรางเครือขายเผยแพร 

ผลงานวิจัยกับทั้งหนวยงานภายในและภายนอก 

ใหการสนับสนุนดานความรวมมือของนักวิจัย

ระหวางหนวยงาน สนับสนุนในการจดสิทธิบัตร 

การซื้อขายทรัพยสินทางปญญา คุมครองสิทธิ

ของงานวิจัยใหแกเจาของผลงาน  

 4.1.5 ผลการดำเนินงานองคประกอบที่ 5  
การบริการวิชาการแกสังคม 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการใหบริการ 

วิชาการแกสังคมโดยถือเปนยุทธศาสตรที่สำคัญ 

ยุทธศาสตรหนึ่งในการพัฒนาการดำเนินงานของ 

มหาวิทยาลัย มีการบูรณาการเขากับภารกิจตาง ๆ 

เชน การเรียนการสอน การฝกปฏิบัตินักศึกษาให

มีทักษะการถายทอดความรู ดำเนินกิจกรรมศูนย

คลินิกเทคโนโลยี เพื่อใหคำปรึกษาบริการขอมูล

และถายทอดเทคโนโลยี จัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจ

เพื่อสรางผูประกอบการใหมและผูประกอบการเต็ม 

รูปแบบ ตรวจสอบมาตรฐาน และงานที่หารายได

เขามหาวิทยาลัย มีนโยบายใหตอยอดผลงานวิจัย

มาสูการใหบริการถายทอดความรูและเทคโนโลยี

ใหแกชุมชน สงเสริม ใหบุคลากรไปเปนที่ปรึกษา 

คณะกรรมการของหนวยงานภายนอก 

 โครงการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งมีกวา 200 โครงการตอป ดำเนินการดวย

ความหลากหลายมุงเนนใหเกิดการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน นอกจากนี้ ยัง 

ไดดำเนินความรวมมือกับหนวยงานภายนอก อาทิ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำนักงาน
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พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

(สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานและ

ทดสอบฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศูนยฟนฟู

สมรรถภาพคนงาน ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ เพื่อใหบริการ

วิชาการที่มีผลกระทบตอการพัฒนาสังคมและ 

การพัฒนาประเทศ 

 4.1.6 ผลการดำเนินงานองคประกอบที่ 6  
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยไดบูรณาการกิจกรรมดานการ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน  

กำหนดเปาหมายผูเขารวมกิจกรรมใหทั้งบุคลากร  

นักศึกษา และชุมชน ไดเขามามีสวนรวมในการ 

ทำนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรม 

เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีและวันสำคัญ 

ตาง ๆ ของประเทศ ยกระดับมาตรฐานการ

ดำเนินงานดานนี้ดวยการจัดแสดงผลงานใน 

ตางประเทศ และไดเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ 

เพ่ือเผยแพรผลงานดวยการจัดทำวารสาร “สาร

รักษวัฒนธรรม” 

 4.1.7 ผลการดำเนินงานองคประกอบที่ 7  
การบริหารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยดำเนินงานภายใตการกำกับ 

ดูแลของสภามหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแตการกำหนด 

ทิศทาง นโยบาย และการจัดทำยุทธศาสตร ไป 

จนถึงการติดตามผลการดำเนินงานโดยใหมีการ 

รายงานผลการดำเนินงานในทุก ๆ ดาน มีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารพรอมมี

แผนพัฒนาศักยภาพผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งได

จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ

เชนกัน และไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

เพื่อการตัดสินใจเพ่ือชวยใหการดำเนินงานในทุก 

ขั้นตอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 มีการดำเนินการเพ่ือมุงสูการเปนองคกร 

แหงการเรียนรูดวยการจัดทำแผนจัดการความรู  

และจัดกิจกรรมการเรียนรู ไมวาจะเปนการสราง 

คลังความรู การใหบุคลากรไดมีกิจกรรมถายทอด/ 

แลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน การสรางชุมชน 

นักปฏิบัติ การสรางเครือขายการแลกเปล่ียน 

เรียนรูทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งเพ่ิมชอง 

ทางการเขาถึงความรู ไดแก การจัดฝกอบรม/ 

สัมมนา การพัฒนาเว็บไซตดาน KM การสนับสนุน 

ใหบุคลากรสราง Web Blog เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร และ

เปนการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหเกิดขึ้น 

 4.1.8 ผลการดำเนินงานองคประกอบที่ 8  
การเงินและงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยมีการวางแผนการใชจายงบ 

ประมาณในทุก ๆ ป ที่โปรงใส ตรวจสอบได มีการ 

จัดสรรงบประมาณเพื่อใหเกิดผลจากการใชจาย 

อยางมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการภายใตการ 

กำกับดูแลของคณะอนุกรรมการดานการเงิน  

ทรัพยสิ น และงบประมาณ คณะผูบริหาร 

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบบัญชีสำเร็จรูป 

ขึ้นเพ่ือบันทึกบัญชี บันทึกขอมูลงบประมาณและ 

จัดทำรายงานงบประมาณ มีการสรางระบบฐาน 

ขอมูลทางการเงินเพ่ือการตัดสินใจ และมีการ 

วิเคราะหสถานะทางการเงินและวิเคราะหคาใชจาย 

มีการเรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม 

เปาหมายท่ีรัฐบาลกำหนด และมีการตรวจติดตาม 
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การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ 

 นอกจากน้ี ยังไดมีการจัดทำแผนการใช 

ทรัพยากรรวมกันทั้งระหวางหนวยงานภายในและ 

ภายนอก โดยไดมีการวิเคราะหความตองการใช

ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยพรอมทั้งไดจัดทำฐาน

ขอมูลทรัพยากรกลางของมหาวิทยาลัยไวเปน

ขอมูล 

 4.1.9 ผลการดำเนินงานองคประกอบที่ 9  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยดำเนินกระบวนการประกัน 

คุณภาพโดยใหเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงาน 

ตามภารกิจปกติอยางตอเนื่องโดยมุงผลสัมฤทธิ์ 

ตามหลัก PDCA ไดจัดทำคูมือการประกันคุณภาพ 

การศึกษาเพื่อชี้แจงใหบุคลากรเขาใจในระบบ 

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และดำเนินการอยางครบถวนในทุก 

ขั้นตอนตั้งแต การควบคุมคุณภาพ การติดตาม  

ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ และไดนำผล 

จากการประเมินมาใชพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนิน 

งานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พรอมทั้งไดจัดทำ 

ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศสนับสนุนการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา และสรางเครือขายการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระหวางหนวยงาน 

ภายในและภายนอก และที่สำคัญคือไดมีการ 

ใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพใหแก 

นักศึกษา และสงเสริมใหนักศึกษาไดนำความรูไป

ใชในกิจกรรมนักศึกษาและมีการประกันคุณภาพ

ภายในของสโมสรและชมรมของนักศึกษา 

4.2 ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂ¹Í¡ 

 จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

ระดับอุดมศึกษา (ระยะคร่ึงวงจร พ.ศ. 2549-  

2551) ของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดย 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร จัดอยู ในกลุมสถาบัน

อุดมศึกษา กลุมที่ 2 ที่เนนการบัณฑิตและพัฒนา

สังคม ปรากฏผลการประเมินของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคะแนนเทากับ 

3.65 จากคะแนนเต็ม 4.00 เปนอันดับที่ 1 ในกลุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง โดยมี

ผลการประเมิน ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ 

 ภายนอกโดย สมศ. 

 การประเมินคุณภาพ ระดับผล 
 ภายนอกในดานตาง ๆ การประเมิน 

 1. ผลการจัดการศึกษาในภาพรวม ดีมาก 

  1.1 การจัดการศึกษาดานคุณภาพ ดีมาก 

   บัณฑิต 

  1.2 การจัดการศึกษาดานงานวิจัย ดี 

   และงานสรางสรรค 

  1.3 การจัดการศึกษาดานการ ดี 

   บริการแกสังคม 

  1.4 การจัดการศึกษาดานการ ดีมาก 

   ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 2. การพัฒนาสถาบันและพัฒนา ดี 
  บุคลากร 

 3. หลักสูตรและการเรียนการสอน ดี 

 4. การประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
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 และเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2552 สำนักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได 

เปดเผยรายช่ือของสถาบันอุดมศึกษาที่ ไดรับ 

คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกจากการประเมินเพ่ือ 

จัดอันดับอุดมศึกษาไทย ปรากฏผลการประเมิน 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เปนอันดับที่ 8 ใน 10 อันดับแรก มีคะแนนเทากับ  

4.2935 ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมาอยาง 

ตอเนื่อง โดยประเมินจากองคประกอบ 4 ดาน 

ไดแก 

 1. ดานประสิทธิผลโดยพิจารณาจากการ 

บริหารมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงคตาม 

แผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว 

 2. ดานคุณภาพที่ใหความสำคัญกับการให 

บริการที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 3. ดานการพัฒนาสถาบันการศึกษา 

 4. ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

4.3 ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾ 

 ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

 1. สะทอนให เห็น จุดเดนและจุดที่ควร

พัฒนาของมหาวิทยาลัย เกิดการวิเคราะหสาเหตุ

ของปญหาที่พบ 

 2. ไดขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 3. มีการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

อยางตอเนื่อง 

 4. มีการใชทรัพยากรในการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. ผูมีสวนเกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา  

ผูปกครอง ผูประกอบการ นายจางงาน และ

สาธารณชนไดรับรูผลการดำเนินงานและผลการ

ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

5. ÊÃØ» 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ตระหนักวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปน 

เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพและ 

มาตรฐานของมหาวิทยาลัย จากผลการดำเนินงาน 

และผลการประเมินที่ผานมาไดเปนการแสดงให

เห็นแลววา มหาวิทยาลัยมีความมุงมั่นที่จะพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 

มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายของยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรการพัฒนา

อุดมศึกษาไทย ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ มี

สวนชวยใหประเทศกาวสูสังคมแหงการเรียนรู 

เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ  

ซึ่งอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุก ๆ คนใน

มหาวิทยาลัย ที่ไดตั้งใจปฏิบัติหนาที่เปนอยางดียิ่ง 

และไดรวมกันกำหนดเงื่อนไขความสำเร็จของการ

ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาไว ดังนี้ 

 1. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ 

ใหการสนับสนุนและใหความเช่ือมั่นในการประกัน 

คุณภาพการศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง 

 2. มีการวางระบบงานที่เหมาะสมและม ี

ประสิทธิภาพเพ่ือเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการ 

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 3. มีการพัฒนาระบบและชองทางเทคโนโลยี 

สารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนทั้งการดำเนินงานและ

การประมวลผลขอมูลเพ่ือการประเมินคุณภาพ 

และสรางระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพและ

เปนปจจุบัน 

 4. ใชประโยชนจากผลการประเมินคุณภาพ 

ในการพัฒนา/ปรับปรุงดานตาง ๆ อยางจริงจัง 
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 5. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

อยางตอเนื่อง และพัฒนาระบบและกลไกการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให 

สมบูรณและเหมาะสมย่ิงข้ึน 
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