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โครงร่างองคก์ร 
 
1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 
 ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ก่อก ำเนิดข้ึนจำกกำรเล็งเห็น
ควำมส ำคัญในงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของผูบ้รหิำรระดับสูงของมหำวิทยำลัย และจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 25 
กุมภำพันธ์ 2552 จำกมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2552 เป็นส่วนรำชกำรภำยในมีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ มีภำรกจิหลักคือ กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมเกณฑ์มำตรฐำนของประเทศไทยและเกณฑ์
มำตรฐำนระดับสำกล 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organization Environment) 

(1) ผลผลิต/บริการ (Product Offerings) 
 ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำมีผลผลิตและบริกำรหลักทีส่ ำคัญ ได้แก่ ระบบและกลไกในกำร
ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้กับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย องค์ควำมรู้ แนว
ปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีวิธีส่งมอบผลผลิตและบรกิำรดงักล่ำวให้แก่
ลูกค้ำ/ผูร้ับบรกิำร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในตำรำง OP.1 
ตำรำง OP.1 ผลผลิตและบรกิำรหลกั และรปูแบบกำรสง่มอบให้แกลู่กค้ำ/ผูร้ับบรกิำร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ผลผลิต/บรกิำรหลกั ลูกค้ำ/ผูร้ับบรกิำร/ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมส ำคัญของผลผลิต/บรกิำร
ต่อควำมส ำเรจ็ขององค์กร 

รูปแบบและวิธีส่งมอบ
ผลผลิต/บรกิำร 

บริกำรสนบัสนุนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ให้กับหน่วยงำน 
มหำวิทยำลัย 

-ผู้บรหิำรมหำวิทยำลัย 
-หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 

- หลักสูตร คณะ และ
มหำวิทยำลัยมีคุณภำพตำม
เกณฑ์มำตรฐำนของประเทศ 
- หน่วยงำนได้แนวปฏิบัติ/เกิด
ควำมสะดวก รวดเร็วในกำร
ท ำงำน 

กำรจัดกำรควำมรู ้

บริกำรสนบัสนุนคุณภำพ
กำรศึกษำให้กบัสถำนศึกษำ
เครือข่ำย 

เครือข่ำยสถำนศึกษำ สถำนศึกษำในเครือข่ำยมี
คุณภำพกำรศึกษำที่พัฒนำข้ึน
ส่งผลให้องค์กรมีช่ือเสียง และ
ได้รับกำรยอมรับระดับชุมชน
และระดบัชำติ 

-ค่ำยวิชำกำร 
-ติวเข้มวิชำกำร 

องค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย 
และแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ 

-หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 

-ต่อยอดควำมคิด 
-ลดรอบระยะเวลำกำร
ปฏิบัติงำน 
-บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้ พฒันำ
งำน พัฒนำตนเอง 

-เวทีน ำเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดีและ
นวัตกรรม 
-คู่มือ เอกสำรสิง่พิมพ์ 
เว็บไซต์ส ำนักประกันฯ 
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(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (MISSION, VISION and VALUE) 
ปรัชญา : ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำองค์กรให้มีคุณภำพมำตรฐำน 

เพื่อรบัใช้ท้องถ่ินและประเทศชำติ 
วิสัยทัศน์ : ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำจะด ำเนินกำรใหม้หำวิทยำลัยมีคุณภำพกำรศึกษำ

ระดับชำติและระดบัสำกล โดยด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงถ้วนทั่วทั้งองค์กร 
พันธกิจ : 1.พัฒนำมหำวิทยำลัยตำมเกณฑ์มำตรฐำน สกอ. สมศ. กพร. และเกณฑ์มำตรฐำนระดบั

สำกล 
 2.บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพแก่หน่วยงำนภำยใน-ภำยนอก 
 3.วิจัยสถำบันเพื่อพฒันำองค์กรควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบตัิที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพ

หรืออื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 เอกลักษณ์ : เป็นหน่วยงำนทีส่ร้ำงควำมร่วมมอือย่ำงเข้มแข็งเพื่อกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำทุก
ระดับของมหำวิทยำลัย  

ค่านิยมองค์กร : PDCA 
 P = Practice on cooperation: เน้นประสำนควำมร่วมมอื 
 D = Driven by quality: ยึดถือกำรขับเคลื่อนด้วยคุณภำพ 
 C = Culture continuous learning: มีวัฒนธรรมเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 A = Alert to innovate and create: กระตอืรือร้นเรื่องนวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ 
 สมรรถนะหลักองค์กร (Core Competencies) : 

1. มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรูเ้กี่ยวกบักำรประกันคุณภำพและมีควำมรู้เรื่องเกณฑก์ำรประกันภำพ
ภำยใน/ภำยนอก และเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำสำกล 

2. สำมำรถพฒันำนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพ โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
3. สำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนประกันคุณภำพกับเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก 

 โดยสมรรถนะหลกัเหล่ำน้ีเป็นสิ่งขับเคลื่อนที่ท ำใหส้ ำนักประกันฯ มีผลกำรด ำเนินงำนทีบ่รรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร ดังแสดงควำมสัมพันธ์ตำมตำรำง OP.2 
ตำรำง OP.2 ควำมเกี่ยวข้อง/สัมพันธ์ระหว่ำงพันธกจิกบัสมรรถนะหลกัของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

พันธกิจ สมรรถนะหลัก 
1.พัฒนำมหำวิทยำลัยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
สกอ. สมศ. กพร. และเกณฑ์มำตรฐำน
ระดับสำกล 

-มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
และมีควำมรูเ้รือ่งเกณฑ์กำรประกันภำพภำยใน/ภำยนอก 
และเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำสำกล 
-สำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนประกันคุณภำพกบัเครอืข่ำย
ทั้งภำยในและภำยนอก 

2.บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพ
แก่หน่วยงำนภำยใน-ภำยนอก  

สำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนประกันคุณภำพกับเครือข่ำย
ทั้งภำยในและภำยนอก 

3.วิจัยสถำบันเพื่อพฒันำองค์กรควำมรู้ สำมำรถพฒันำนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพ โดยใช้
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พันธกิจ สมรรถนะหลัก 
นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกัน
คุณภำพหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้

 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำมีบุคลำกรทั้งสิ้น 7 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภำคม 2559) ได้แบ่ง
ประเภทบุคลำกรตำมสำยกำรปฏิบัตงิำนออกเป็น 2 ประเภท คือ บุคลำกรสำยผูส้อน และบุคลำกรสำย
สนับสนุน นอกจำกนี้ยังมกีำรเปรยีบเทียบสัดส่วนบุคลำกรประเภทตำมวุฒิกำรศึกษำ  อำยุ และระยะเวลำกำร
ปฏิบัติงำน รวมถึงปัจจัยส ำคัญทีส่่งผลท ำให้บุคลำกรปฏิบัติงำนให้องค์กร และควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของบุคลำกร ดังแสดงในตำรำง OP.3 
 
 
ตารางท่ี OP.3 ข้อมูลบุคลำกร ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง และปจัจัยที่ท ำใหบุ้คลำกรปฏิบัติงำนกบัหน่วยงำน 

รายการ สายผู้สอน สายสนับสนุน 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญำเอก 
ปริญญำโท 
ปริญญำตร ี

 
1 
1 
- 

 
- 
2 
4 

อำยุ 
50 ปีข้ึนไป 
30 – 49 ปี 
ต่ ำกว่ำ 30 ปี 
อำยุเฉลี่ย (ปี) 

 
1 
1 
- 

45.5 

 
- 
3 
3 

31.5 
อำยุงำน 

20 ปีข้ึนไป 
15 – 19 ปี 
14 - 10 ปี 
5 – 9 ปี 
ต่ ำกว่ำ 5 ปี 
อำยุงำนเฉลี่ย (ปี) 

 
1 
- 
 
1 
 

21.0 

 
- 
- 
1 
2 
3 

3.8 
ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง - ควำมร่วมมือจำกหลักสูตร 

และคณะในกำรพฒันำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

- สวัสดิกำรบ้ำนพกั 
- ได้รับบรรจุเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย 

ปัจจัยที่ท ำให้บุคลำกรปฏิบัติงำนกบั - กำรก ำหนดต ำแหน่ง - ควำมก้ำวหน้ำและควำม
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รายการ สายผู้สอน สายสนับสนุน 
หน่วยงำน ผู้บริหำรในระดบัผู้อ ำนวยกำร 

และรองผูอ้ ำนวยกำร 
- ควำมภูมิใจในผลงำน 

มั่นคงในสำยอำชีพ 
- กำรได้รบักำรยอมรบัจำก
ผู้บังคับบญัชำและเพื่อน
ร่วมงำน 
- เงินเดือน และค่ำตอบแทน 
- ควำมภูมิใจในผลงำน 

 
(4) สินทรัพย์ (Assets) 

 ส ำนักประกันคุณภำพฯ มีสินทรัพยท์ั้งทีเ่ป็นอำคำร เทคโนโลยี และอปุกรณ์ที่ส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำน 
ได้แก่ 

- ห้องส ำนักงำน ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ จ ำวน 1 ห้อง 
- คอมพิวเตอร ์จ ำนวน 6 เครื่อง 
- เซิรฟ์เวอรส์ ำหรบัเกบ็ข้อมลูด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 1 เซิร์ฟเวอร ์
- ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ระบบ คือ ระบบสำรสนเทศ

ส ำหรับเช่ือมโยงเอกสำรหลักฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และระบบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของหลกัสูตร (มคอ.7) ออนไลน ์

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) 
 ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำต้องปฏิบัตงิำนภำยในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดังแสดงในตำรำง OP.4 
ตำรำง OP.4 กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิงำน 

การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ - พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหง่ชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 
- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑม์ำตรฐำนหลกัสตูรระดบั
ปริญญำตรี พ.ศ.2558 และเรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558 
- เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน-ภำยนอก ซึ่งก ำหนดโดย สกอ. สมศ. 
และ กพร. 
- นโยบำยกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย 

กำรบริหำรจัดกำรองค์กร - ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วยกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส ำหรับพนกังำนมหำวิทยำลัย พ.ศ.2551 
- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร
พลเรือนและบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2551 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organization Relationships) 
(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 

โครงสร้ำงของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วยหน่วยงำนย่อย 3 ฝ่ำย ได้แก่ งำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ งำนบริหำรส ำนักงำน และงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักเป็นผูบ้ังคับบัญชำสูงสุดและส ำนักประกันฯ อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของรองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ และมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักท ำหน้ำทีก่ ำหนดแนวทำง ติดตำมและตรวจสอบ
ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนัก นอกจำกนี้สภำมหำวิทยำลัยไดม้ีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพื่อประเมินกำรบรหิำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักด้วยเช่นกัน ดังแสดงตำมภำพที่ OP.1   

 
ภาพท่ี OP.1 โครงสร้ำงส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภำคม 2559) 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก 

โครงสร้างส านักประกันคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนนัท์ 

 

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล  

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 
น.ส.ชรินรัตน์ บุญมำก  

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำระบบประกนัฯ 
น.ส.สุนันท์ แหวนประดบั  

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
อำจำรย์วรพรรณ ขำวประทมุ  

คณะกรรมการประจ าส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

งำนพฒันำระบบสำรสนเทศ 
นำยธีร์ศิษฏ์ กระตำ่ยทอง 

งำนบริหำรส ำนักงำน และบริกำรวชิำกำร 
น.ส.พนัทิพำ เย็นญำ 

งำนธุรกำร และประชำสัมพนัธ์ 
น.ส.วิวรรณ ธัญญะวนั 

 งำนประกันคุณภำพกำรศกึษำภำยใน-ภำยนอก 

 งำนจดักำรควำมรู้ด้ำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 งำนประสำนเครือขำ่ยอดุมศึกษำ 

 งำนวิจยัสถำบนั และนวัตกรรมด้ำนประกันฯ 

 งำนพฒันำระบบคณุภำพกำรศึกษำ
มำตรฐำนสำกล 

 งำนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 

 งำนนโยบำยและแผนงำน 

 งำนก ำกับติดตำมคณุภำพหลกัสตูร 

 งำนพฒันำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

 งำนพฒันำบุคลำกรด้ำนสำรสนเทศ 

 งำนบริหำรส ำนกังำน 

 งำนเลขำนกุำร กำรเงิน และพสัด ุ

 งำนน ำเสนอแนวปฏิบติัทีดี่ฯ 

 งำนบริกำรวิชำกำร 

 งำนธุรกำร และสำรบรรณ 

 งำนประชำสมัพนัธ์ 

งำนกำรประกนัคณุภำพภำยใน-ภำยนอก 
นำยธีรพงษ์ ยิม้พวนั 

 งำนประสำนงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพระดบั
หลกัสตูรและคณะ 

 งำนเตรียมกำรเพ่ือรองกำรกำรประเมินภำยใน-
ภำยนอก 

 งำนประสำน ติดตำม ตรวจสอบ และเก็บข้อมลู
กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
ภำยนอก ระดบัคณะและมหำวิทยำลยั 
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(2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS) 
กลุ่มลูกค้ำทีส่ ำคัญของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ผู้บริหำร

มหำวิทยำลัย หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย และเครอืข่ำยสถำนศึกษำ ในขณะที่กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่
ส ำคัญ ได้แก่ สกอ. สมศ. กพร. และบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งมีควำมต้องกำรควำมคำดหวังแตกต่ำงกัน
ดังแสดงใน ตำรำง OP.5 
ตำรำง OP.5 ควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของลูกค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง 
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย - ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเกี่ยวกบั
กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
- กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

ช่วยเป็นหน่วยงำนหลักในกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพด้วยเกณฑ์ EdPEx 
และเกณฑ์ AUN-QA 

หน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 

- ให้กำรสนับสนุน ควำมช่วยเหลอืในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

กำรเป็นพี่เลี้ยงในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และเกณฑ์
มำตรฐำนสำกล 

เครือข่ำยสถำนศึกษำ
ภำยนอก 

- จัดบริกำรค่ำยวิชำกำร และกิจกรรมติว
เข้มให้แก่โรงเรียนในเครือข่ำย 1 ช่วย 9 

ให้กำรสนับสนุนและช่วยเหลอืด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจนสำมำรถ
ท ำให้โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินรับรอง
คุณภำพภำยในและภำยนอก 

สกอ.  สมศ.  และ กพร. - กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
- เครือข่ำยกำรท ำงำนที่เข้มแข็ง 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีอย่ำง
ครบถ้วน และมผีลกำรด ำเนินงำนที่ด ี

- กำรน ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้รับรอง
คุณภำพของคณะหรือมหำวิทยำลัย 

บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย 

- ให้ค ำปรึกษำ และค ำแนะน ำเกี่ยวกบั
เกณฑ์ EdPEx และเกณฑ์ AUN-QA 
- ให้ค ำปรึกษำ และสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน
และกำรจัดท ำ SAR  
- กำรให้ข้อมูล ประชำสมัพันธ์ และ
เผยแพร่เอกสำร คู่มือ เกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพภำยในอย่ำงเป็นปัจจุบัน 

- สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำมำเป็นเกณฑ์
พิจำรณำผลงำน หรือเลือ่นข้ันเงินเดือน
ประจ ำป ี
- ช่วยลดภำระงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
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(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS) 

 ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำมีผูส้่งมอบที่ส ำคัญ ได้แก่ ฝ่ำยพัสดุ ร้ำนค้ำ ซึ่งมบีทบำทในกำรสง่มอบ

วัสดุและอปุกรณ์ในกำรใหบ้ริกำรและกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของส ำนัก และมพีันธมิตรทีส่ ำคัญ คือ 

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) และส ำนักพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีบทบำทในกำรสนบัสนุนด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม ส่งเสริม และเผยแพร่กำร

ด ำเนินงำนโครงกำร 1 ช่วย 9 และกำรแลกเปลี่ยนข้อมลูผลกำรปฏิบัตงิำนส ำหรบัใช้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ตำมล ำดับ ส่วนคู่ควำมร่วมมอืทีส่ ำคัญ ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

สถำบันอุดมศึกษำภำคเหนือตอนล่ำง และชุมชนในพื้นที่ใหบ้ริกำร มีควำมร่วมมอืกันทัง้กำรส่งมอบเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพระดับอุดมศึกษำ ให้ควำมรู้เรื่องเกณฑป์ระกนัคุณภำพ สนับสนุนงบประมำณกำรตรวจประเมิน

ระดับหลกัสูตรทีจ่ะได้รับกำรข้ึนบญัชี TQR  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ เพื่อร่วมมอืกัน

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของหลักสูตร คณะ และมหำวิทยำลัย โดยส ำนักประกันฯ มีกำรสื่อสำรติดต่อแบบ

สองทิศทำง และมีข้อก ำหนดที่ส ำคัญกับผู้สง่มอบ พันธมิตร และคู่ควำมร่วมมือ ดังแสดงรำยละเอียดตำม

ตำรำง OP.6 

ตำรำง OP.6 บทบำท กำรสื่อสำร และข้อก ำหนดที่ส ำคัญของผูส้่งมอบและพันธมิตร 
ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 

คู่ความร่วมมือ 
บทบาท การสื่อสาร ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญ 

ฝ่ำยพัสดุ ร้ำนค้ำ ส่งมอบวัสดุ อปุกรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำน 

หนังสือรำชกำร 
โทรศัพท ์
กำรพูดคุย แนะน ำ 

ระเบียบพสัด ุ
 
 

สมศ. วำงแผน ติดตำม ส่งเสรมิ 
และเผยแพรก่ำรด ำเนินงำน
โครงกำร 1 ช่วย 9 

หนังสือรำชกำร 
โทรศัพท ์
จดหมำยอเิล็กทรอนิกส ์

รำยงำนตำม
วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร 

 สกอ. -ส่งมอบเกณฑก์ำรประกัน
คุณภำพระดับอุดมศึกษำ 
-ให้ควำมรู้เรือ่งเกณฑ์
ประกันคุณภำพ 
-ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ CHE 
QA 3D Online 
-บัญชีรำยช่ือผู้ตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ 
-งบประมำณสนบัสนุนกำร

หนังสือรำชกำร 
จดหมำยอเิล็กทรอนิกส ์
กำรประชุม กำรอบรม 
โทรศัพท ์

-พระรำชบญัญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2545 มำตรำ 
47-51 
-ประกำศ
คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพ
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ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ 
คู่ความร่วมมือ 

บทบาท การสื่อสาร ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญ 

ตรวจประเมินระดบั
หลักสูตรที่จะได้รับกำรข้ึน
บัญชี TQR 

ภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ 
เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 
ระดับอุดมศึกษำ 
พ.ศ.2557 

สถำบันอุดมศึกษำ
ภำคเหนือตอนล่ำง 

-เป็นผู้ตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร คณะ 
มหำวิทยำลัย 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ 

หนังสือรำชกำร 
โทรศัพท ์
จดหมำยอเิล็กทรอนิกส ์
ไลน์ (LINE) 
ประชุม อบรม 

- 
 
 
 
 

ชุมชนในพื้นที่ให้บริกำร สนับสนุนทรัพยำกร สถำนที่ 
บุคลำกรในกำรให้บริกำร
วิชำกำรแก่ชุมชน 

หนังสือรำชกำร 
โทรศัพท ์
จดหมำยอเิล็กทรอนิกส ์

- 
 
 

ส ำนักพฒันำคุณภำพ
กำรศึกษำ มช. 

แหล่งเรียนรู้เกณฑ์คุณภำพ
สำกล 

หนังสือรำชกำร 
โทรศัพท ์
จดหมำยอเิล็กทรอนิกส ์

เกณฑ์ EdPEx 

 
2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 
ก. สภาพการแข่งขัน (Competitive Environment) 

(1) ล าดับในการแข่งขัน 
 เนื่องจำกส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำมีภำรกิจในกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ดังนั้นกำรพจิำรณำล ำดับในกำรแข่งขัน จงึใช้ผลคะแนนกำร
ประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกระดบัมหำวิทยำลัยเปน็หลัก โดยอ้ำงอิงจำกฐำนข้อมลูกำรประเมินของ 
สกอ. และ สมศ. ซึง่ปีกำรศึกษำ 2557 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรมผีลกำรประเมินคุณภำพภำยใน (ปี
กำรศึกษำ 2557) เท่ำกับ 3.81 (ระดบัดี) ซึ่งจัดอยู่ในล ำดับที่ 5 ของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง 40 แห่ง และ
มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม เท่ำกับ 4.49 (ระดับดี) ซึ่งจัดอยู่ในล ำดับที่ 4 ของกลุ่ม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้ง 40 แห่ง ถึงอย่ำงไรก็ตำม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ยังคงมุง่มั่นในกำรพัฒนำ
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรก ำหนดคู่เปรียบ ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช (คะแนนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน 3.92) และมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต (3.85) ส่วนคู่เปรียบด้ำนผลงำนนวัตกรรมและ
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แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำคือ ส ำนักพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
(ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ) ดังแสดงข้อมูลคู่เปรียบและปจัจัยควำมส ำเร็จตำมตำรำง OP.7 
ตารางท่ี OP.7 กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำนและปัจจัยควำมส ำเรจ็ 

ประเด็น คู่เปรียบ ผลการด าเนินงานปัจจุบัน ปัจจัยความส าเร็จ 
ผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน ระดับสถำบัน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครศรีธรรมรำช 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภูเก็ต 

3.92 
 

3.85 

ควำมต่อเนื่องและสม่ ำเสมอในกำร
ประกันคุณภำพ และกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของบุคลำกร
ระดับหลกัสูตร คณะ มหำวิทยำลัย 

มรภ.ก ำแพงเพชร 3.81 
ผลงำนนวัตกรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดีด้ำน
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ส ำนักพฒันำคุณภำพ
กำรศึกษำ มช. 

MIS  -บุคลำกรของส ำนักมีควำม
เช่ียวชำญกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศและควำมเข้ำใจกำร
ประกันคุณภำพระดับอุดมศึกษำ 
-นโยบำยของผูบ้รหิำรส ำนักและ
มหำวิทยำลัย 

ส ำนักประกันฯ มรภ.กพ. มคอ.7 online 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 
 กำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคัญทีส่ร้ำงโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ คือ กำรก ำหนดคุณสมบัติของบุคลำกรในส ำนักใหม้ีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์
และสำรสนเทศ โดยในอนำคตส ำนักประกันฯ มีแนวทำงในน ำเกณฑ์คุณภำพสำกล (AUNQA และ EdPEx) มำ
ใช้ในระดับหลักสูตร คณะ และมหำวิทยำลัย ซึง่จะน ำไปสู่ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยนอกในกำรพฒันำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
ข้อมูลกำรเปรียบเทียบได้มำจำกฐำนข้อมลูกำรประเมินของ สกอ. และ สมศ. ทั้งนี้มีข้อจ ำกัดในกำรใช้

แหล่งข้อมูลคือ สกอ.ยงัไม่เปิดเผยข้อมลูผลกำรประเมินในระดับหลักสูตรให้มหำวิทยำลัยต่ำงๆ น ำมำใช้
ประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ 
 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ทีส่ ำคัญของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน คือ น ำเกณฑ์ 
EdPEx มำใช้ในกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำในระดับมหำวิทยำลัยและระดบัคณะ และกำรน ำเกณฑ์ AUN-QA 
มำใช้ในกำรรับรองคุณภำพหลักสูตร ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรบรหิำรคือ มกีำรปรับปรุงพฒันำงำนจน
เกิดแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมคือ กำรสร้ำงรำยได้
เสริมให้แกผู่สู้งอำยุในชุมชนอย่ำงนอ้ย 1 ชุมชน และควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ด้ำนบุคลำกรคือ บุคลำกรเป็น
ผู้ช ำนำญกำร หรือเช่ียวชำญพิเศษในงำน (ตำรำง OP.8) 
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ในขณะที่ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำมีควำมได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ ได้แก่ มีกำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนที่จะน ำระบบคุณภำพต่ำงๆมำใช้, กำรน ำกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภำพ (QCC) มำใช้ในกำรบรหิำรงำนของ
ส ำนัก, ชุมชนให้กำรสนบัสนุนด้ำนทรัพยำกรและบุคลำกรในกำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรม และกำรท ำงำนเป็น
ทีม (ตำรำง OP.8) 
ตารางท่ี OP.8 ควำมท้ำทำยเชิงกลยทุธ์ และควำมได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 

ด้าน ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
กำรปฏิบัตงิำน -มีกำรเตรียมควำมพรอ้มก่อนที่จะน ำระบบ

คุณภำพต่ำงๆมำใช้ 
-มีเส้นทำงกำรด ำเนินงำน (Road Map) พร้อม
ทั้งนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี คู่มือ เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย 

-กำรน ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ในกำรรบัรอง
คุณภำพกำรศึกษำในระดับมหำวิทยำลัย 
และระดบัคณะ 
-กำรส่งเสริม สนับสนุนให้ทกุหลักสูตรข้ึน
บัญชีในฐำนข้อมูล สกอ. (TQR) ภำยในปี 
พ.ศ.2565 
-มหำวิทยำลัยได้รบักำรจัดอันดับคุณภำพ 
1-10 กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ของกำร
จัดอันดับ สกอ. สมศ. 
-กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนทกุงำน 
-มีนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีด้ำน
ประกันคุณภำพทกุป ี

กำรบริหำร -กำรน ำ QCC มำใช้ในกำรบรหิำรงำนของส ำนัก -มีกำรปรับปรงุพัฒนำงำนจนเกิดแนว
ปฏิบัติที่ดี 
-มีพันธมิตร และคู่ควำมร่วมมอืด้ำนกำร
ประกันคุณภำพทีส่ำมำรถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนำงำน 
-มีคู่มือปฏิบัติงำนทุกงำนของส ำนัก 

ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม -ชุมชนให้กำรสนบัสนุนด้ำนทรัพยำกรและ
บุคลำกรในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

กำรสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่ผูสู้งอำยุใน
ชุมชนอย่ำงน้อย 1 ชุมชน 

บุคลำกร -กำรท ำงำนเป็นทมี 
-บุคลำกรของส ำนักสำมำรถปฏิบัตงิำนแทนกัน
ได ้

บุคลำกรเป็นผู้ช ำนำญกำร หรือเช่ียวชำญ
พิเศษในงำน จ ำนวน 2 คน ภำยในปี พ.ศ.
2560 

 
ทิศทางการพัฒนา 

จำกค่ำนิยมหลักและสมรรถนะหลักขององค์กร ด้ำนกำรพฒันำนวัตกรรมจำกกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนัก
ประกันคุณภำพกำรศึกษำจึงก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมี
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เป้ำหมำยจ ำนวน 2 ช้ิน รวมทั้งทิศทำงกำรพฒันำด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร จำกพันธกิจหลกั คือ มีกำรพฒันำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในเครือข่ำย โดยปจัจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรแข่งขัน คือ เกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก ซึ่งก ำหนดโดย สกอ. และสมศ. เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ กำรเป็นหน่วยงำนที่
จะด ำเนินกำรใหม้หำวิทยำลัยมีคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติและระดบัสำกลอย่ำงถ้วนทั่วทั้งองค์กร ดังแสดง
รำยละเอียดไว้ในตำรำง OP.9 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำมีกำรก ำหนดทิศทำงและแผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนตำมวิสัยทัศน์ที่
ได้ก ำหนดไว้ ภำยใต้เส้นทำงยุทศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดบัหลักสูตร คณะ และมหำวิทยำลัย 
แบ่งเป็น 3 ช่วงระยะกำรพฒันำ ดังแสดงรำยละเอียดตำมภำพ OP.4 

พ.ศ. 2556-2560 หลักสูตร คณะ และมหำวิทยำลัยได้รับกำรประเมินโดยเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับอุดมศึกษำ ในระดบัพอใช้-ดี 

พ.ศ. 2561-2565 หลักสูตรมผีลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับด-ีดีมำก และได้รับกำรข้ึนบญัชีใน
ฐำนข้อมูล TQR ของ สกอ. 

พ.ศ. 2566-2570 หลักสูตร คณะ และมหำวิทยำลัยได้รับกำรรบัรองมำตรฐำนสำกล 
ตำรำง OP.9 ผลกำรด ำเนินงำนปัจจุบัน ทิศทำงกำรพฒันำ และเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของส ำนักประกันฯ 

ประเด็นทิศทางการพัฒนา เป้าหมาย ผลการด าเนินงานปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ 
หลักสูตร คณะ และ
มหำวิทยำลัยไดร้ับกำรประเมิน
โดยเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับอุดมศึกษำ ใน
ระดับพอใช้-ดี 

ทุกหลักสูตร คณะ 
มหำวิทยำลัย 

ภำยในปี 2560 

-มีหลักสูตรไดร้ะดับดี จ ำนวน 
2 หลักสูตร 
-คณะระดับดี 4 คณะ (มนุษย์, 
วิทยำกำรจัดกำร,วิทยำศำสตร์
,มรภ.กพ.แม่สอด) 
-มหำวิทยำลัยมผีลกำร
ประเมินระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 
3.81) 

บุคลำกรทุกระดับมีวัฒนธรรม
กำรปฏิบัตงิำนที่มุง่เน้น
คุณภำพ 

หลักสูตรมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในระดับดี-ดีมำก 
และได้รับกำรข้ึนบญัชีใน
ฐำนข้อมูล TQR ของ สกอ. 

ทุกหลักสูตร ภำยในปี 
2565 

ยังไม่ม ี ต้องมีกำรพัฒนำผลกำร
ด ำเนินงำนในทุกประเด็นแต่
ละตัวบ่งช้ีอย่ำงต่อเนื่อง 3 ปี 
ติดต่อกัน 

หลักสูตร คณะ และ
มหำวิทยำลัยไดร้ับกำรรบัรอง
มำตรฐำนสำกล 

หลักสูตร 10% 
คณะ 60% 

 

ยังไม่ได้ด ำเนินกำร -นโยบำยของผูบ้รหิำรระดับ
มหำวิทยำลัย และคณะ 
-องค์ควำมรู้เกณฑ์
มำตรฐำนสำกล 

กำรจัดกำรควำมรูเ้พื่อสร้ำง
นวัตกรรมกำรประกันคุณภำพ 

จ ำนวน 2 ช้ิน จ ำนวน 1 ช้ิน กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนว
ปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม และกำร
วิจัยสถำบัน 



ส ำนกัประกนัคุณภำพกำรศกึษำ มหำวิทยำลยัรำชภัฏก ำแพงเพชร 12 

 

โครงร่ำงองค์กร  (OP) ประจ ำปีกำรศกึษำ 2558 

ประเด็นทิศทางการพัฒนา เป้าหมาย ผลการด าเนินงานปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของโรงเรียนในเครือข่ำย (ผล
กำรสอบ ONET ระดับช้ัน ป.6 
และพัฒนำกำรของระดบัคะแนน 
ONET) 

จ ำนวน 9 แห่ง จ ำนวน 2 แห่ง กำรจัดกำรควำมรูส้ ำหรับ
ครูผูส้อนจ ำนวน 2 รำยวิชำ 

  
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรปรับปรงุผลกำรด ำเนนิงำนในทุกงำนหลกัตำมพันธกิจของส ำนัก 
ด้วยกำรใช้เครื่องมือวงจรคุณภำพ PDCA คือ กำรวำงแผน ลงมอืปฏิบัติตำมแผน ตรวจสอบผลกำรท ำงำน และ
ปรับปรงุกำรท ำงำน ตำมล ำดับ และใช้เครื่องมือส ำหรบัประเมินระดับกำรพัฒนำและกำรเตบิโตขององค์กรด้วย 
ADLI คือ  

Approach – แนวทำงหรอืวิธีกำรที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุผลส ำเรจ็ตำมพันธกจิ 
Deployment – กำรถ่ำยทอดเพือ่น ำไปปฏิบัติอย่ำงคงเส้นคงวำ 
Learning and Integration – กำรเรียนรู้ เพื่อน ำมำปรบัปรุงวิธีกำรปฏิบัติงำนให้ดีข้ึน รวมถึงกำร

แบ่งปันควำมรู้ที่ได้จำกกำรปรับปรุงและกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแกห่น่วยงำน 
และมีกำรบรูณำกำรกับกำรวิจัยสถำบันและบรกิำรให้แก่ลกูค้ำและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ท ำให้เกิดกำรขับเคลื่อน
ด้วยค่ำนิยมหลักและกรอบกระบวนกำร ดังแสดงในภำพที่ OP.2 

 
ภาพท่ี OP.2 ระบบกำรปรับปรงุผลกำรด ำเนินงำน 
 


