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ผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำจะเสริมสร้ำงวัฒนธรรมคณุภำพในองค์กร เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมมำตรฐำนคณุภำพระดับชำติและนำนำชำต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำมหำวิทยำลยัตำมมำตรฐำนคุณภำพระดับชำติและนำนำชำติ 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 กำรส่งเสริมกำรน ำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติ
ที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และบริกำรวิชำกำร มำใช้ในกำร

พัฒนำหน่วยงำน 

1. หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยน ำแนวคิด
ของมำตรฐำนคุณภำพระดับชำตแิละ
นำนำชำติมำใช้ในกำรพัฒนำหนว่ยงำน 

2. มหำวิทยำลัยมีระบบกำรบริหำรจัดกำร และ
กำรพัฒนำบุคลำกรทีต่อบสนองตอ่กำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนคุณภำพระดับชำติและนำนำชำติ 

3. มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและบริกำร
วิชำกำร ในกำรแลกเปลี่ยนองค์
ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี 

1.1 ส่งเสริมสนับสนนุให้หลักสูตร 
คณะ และหน่วยงำนสนับสนนุมกีำร
พัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำน
คุณภำพระดับชำตแิละนำนำชำต ิ

4.1 ส่งเสริมกำรน ำหรอืสร้ำง
นวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศกึษำทีน่ ำไปสู่กำรพฒันำคุณภำพ
สำกล 

2.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศที่
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพือ่
พัฒนำคุณภำพสู่สำกล 

2.1 พัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรให้พรอ้มตอ่กำร
พัฒนำคุณภำพสู่สำกล 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำย
กำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำและ
บริกำรวิชำกำร 

1) ร้อยละของหน่วยงำนที่น ำ
แนวคิดเกณฑ์มำตรฐำนสำกลมำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
2) ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ระดับมหำวิทยำลัย 
3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลกำร
ประเมินคุณภำพระดับดีข้ึนไป 

4) ร้อยละหน่วยงำนที่บุคลำกร
ได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับเกณฑ์
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน และเกณฑ์
มำตรฐำนสำกล 

5) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ต่อระบบสำรสนเทศด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6) ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักตำม
เกณฑ์ Webometrics 

7) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนที่
เกิดจำกกำรร่วมมือกับเครือข่ำยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
8) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนที่
เกิดจำกกำรร่วมมือกับเครือข่ำยบริกำร
วิชำกำร 
9) ร้อยละของโรงเรียนเครือข่ำยที่มี
คะแนนพัฒนำกำร NT และ O-NET 
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

10) จ ำนวนองค์ควำมรู้หรือแนวปฏิบัติ
ที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

1. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับชำต ิ
และนำนำชำต ิ

 2. พัฒนำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ
บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่สถำนศกึษำในเขตพื้นที่ใหบ้ริกำร 

วิสัยทัศน ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 

พันธกิจ 

4. มหำวิทยำลัยมีองค์ควำมรู้  
นวัตกรรม แนวปฏิบัตทิี่ดีด้ำนกำร
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำและ
บริกำรวิชำกำร 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 – 2565 (ปรับปรุงประจ าปี 2563) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กำรพัฒนำคุณภำพองค์กรสู่มำตรฐำนระดับชำติและนำนำชำต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี ด้ำนกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ และบริกำรวิชำกำร 

วิสัยทัศน์ : ส ำนักประกันคณุภำพกำรศึกษำจะเสรมิสร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนมหำวิทยำลยัให้ไดม้ำตรฐำนคณุภำพระดับชำติและนำนำชำต ิ
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของ

มหำวิทยำลัยอยู่ในระดบัดี – ดีมำก 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับ

หลักสูตร อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยน ำ

แนวคิดของเกณฑ์มำตรฐำนสำกลมำ

ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

ควำมพึงพอใจของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ 
ผู้บริหำรน ำผลกำรวิจัยสถำบันด้ำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำมำใช้ประกอบกำร

ตัดสินใจในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 

 คณะ และมหำวิทยำลัยผ่ำนกำรประเมิน

คุณภำพภำยในและได้รับรองคุณภำพ 

 เกิดนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี/วิจัยสถำบัน

ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 เกิดเครอืข่ำยควำมร่วมมือกบัโรงเรียน

และชุมชน ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

 หลักสูตร (เฉพำะทีม่ี มคอ.1) 

ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

 อำจำรย์ที่ไดร้ับกำรข้ึนบญัชีเป็นผู้ตรวจ

ประเมินคุณภำพระดบัหลักสูตร 

 ระบบสำรสนเทศทีร่องรับกำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม ่/ 

กำรพัฒนำองค์กรสูส่ำกล 

 กำรประชำสัมพันธ์

ข้อมูล/ข่ำวสำร 

 ควำมพึงพอใจของ

ผู้รบับริกำรบรกิำรวิชำกำร 

กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และ

ระบบบริหำรจัดกำรองค์กรทีม่ำ

จำกนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี 

วิจัยสถำบันด้ำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ  

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรจัดกำร 

และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 กำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้และ

วัฒนธรรมกำรมสี่วนร่วม 

 มหำวิทยำลัยมีเครอืข่ำยพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำและด ำเนินกิจกรรมร่วมกัน 

 ระบบและกลไก/ 
เครือข่ำยเช่ือมโยง 

โรงเรียนในทอ้งถ่ิน 60 โรงเรียน เข้ำร่วมกจิกรรมตำม

แผนที่ก ำหนด/ มีผลกำรสอบ NT และ O-NET สูงข้ึน 

สมรรถนะบุคลำกรสำย

สนับสนุนสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

และกำรพัฒนำคุณภำพสูส่ำกล 

บุคลำกรเข้ำสู่ต ำแหน่ง

ช ำนำญกำร 

มีคู่มือปฏิบัตงิำนทุกงำน

หลักของหน่วยงำน 

ผลงำนนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี วิจัยสถำบัน

ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ระบบสำรสนเทศที่ตอบสนอง

ต่อกำรพฒันำคุณภำพสู่สำกล 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เว็บไซต์ของส ำนัก

พัฒนำตำมเกณฑ์ 

Webometric 

 องค์ควำมรู้ที่มำจำกผลงำน

นวัตกรรม แนวปฏิบัติทีดีฯ 

 หลักสูตร คณะ/ส ำนัก และมหำวิทยำลัย 

ได้รับกำรรับรองตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล 

 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีข้ึน จำกกำรน ำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม 

แนวปฏิบัติทีดี วิจัยสถำบัน มำใช้ประโยชน์หรอืต่อยอด 

 หลักสูตรได้ข้ึนบญัชีบนฐำนข้อมลู TQR ของ สกอ.  เกิดเครอืข่ำยควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 



ก 
 

ค าน า 

 
ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  มีควำมตระหนักในกำรที่จะพัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เพ่ือ

ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและระดับสำกล  ดังนั้น ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำจึงจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.  2563 ที่สอดรับกับแผนกลยุทธ์ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) ขึ้น โดยกำรใช้
กระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมโดยระดมควำมคิดเห็นของผู้บริหำรและบุคลำกร และน ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักพิจำรณำ  แผนปฏิบัติรำชกำรนี้จะช่วยส่งเสริมควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรปฏิบัติ  กำรพัฒนำ และเป็นเครื่องมือส ำหรับกำรด ำเนินกำรกำรประกันคุณภำพสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่ งผลให้มหำวิทยำลัยประสบ
ควำมส ำเร็จตำมมุ่งหวังต่อไป 

 
ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ประวัติความเป็นมา 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรได้พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  และกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยนอก โดยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในด ำเนินกำรควบคุมคุณภำพ  กำรตรวจสอบคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ ในระยะแรกได้ใช้แนวทำงกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 10 มำตรฐำน  ระยะต่อมำ พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2556 ไดเ้ปลี่ยนมำใช้แนวทำงปัจจัยคุณภำพ  9 องค์ประกอบตำมที่ส ำนักงำนสภำสถำบัน
รำชภัฏก ำหนด โดยสถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชร สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ประกำศนโยบำยและแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำนี้ เมื่อวันที่ 23 
กันยำยน พ.ศ. 2539 ต่อมำ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กำรประกันคุณภำพภำยในได้แบ่งกำรประเมินคุณภำพออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับ

 มหำวิทยำลัย โดยกำรประเมินคุณภำพแต่ละระดับจะก ำหนดองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินแตกต่ำงกันไป  

 ในปี พ.ศ. 2541-2542  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรได้รับกำรเยี่ยมติดตำมงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำสถำบันรำชภัฏภำยใต้โครงกำรเยี่ยมติดตำมสถำบัน
รำชภัฏด้ำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (ปีงบประมำณ 2542) สืบเนื่องจำกนโยบำยและแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันรำชภัฏก ำแพงเพช รที่
ประกำศใช้เมื่อวันที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2539 เป็นต้นมำ ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏและสถำบันรำชภัฏทั้ง 36 แห่ง จึงได้ร่วมกันจัดด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะส่งเสริมให้สถำบันรำชภัฏและบุคลำกรทุกระดับ ทุกคน ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่น
แก่สังคมท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ    
 ในระยะที่ 1 เป็นกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่สถำบันรำชภัฏทั้ง 36 แห่งได้ด ำเนินกำรแล้ว ที่ก ำลังด ำเนินกำรและมี แผนที่จะ
ด ำเนินกำรต่อไปโดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน และเพ่ิมพูนควำมรู้ประสบกำรณ์งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรของสถำบันรำชภัฏ 36 แห่ง ท ำควำม
เข้ำใจในปัญหำ อุปสรรคของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันรำชภัฏ และเพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันรำชภัฏ ตำมแนวทำง
กำรเยี่ยมติดตำมงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรได้รับกำรเยี่ยมติดตำม ในวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2542 ผู้เยี่ยมติดตำมประกอบ  ด้วย 
ผศ.ดร.โกสินทร์ รังสยำพันธ์  ดร.สำยหยุด จ ำปำทอง และ ผศ.ดร.ม.ร.ว.กลัล ติงศภัทย์ (รำยงำนผลกำรตรวจเยี่ยมติดตำมงำนประกันคุณภำพกำรศึ กษำสถำบันรำชภัฏ 
ระยะที่ 1/2541-2542) 
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ปีกำรศึกษำ 2545  สถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชรได้จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำตนเอง (Self Study  Report) และจัดส่งให้ผู้ประเมินศึกษำ จ ำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับ
แรกเป็นรำยงำนกำรศึกษำตนเองของปีกำรศึกษำ 2544 มหำวิทยำลัยฯ ได้ศึกษำตนเองตำมแนวทำง 9 องค์ประกอบ ส่ วนฉบับที่ 2  ได้จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำตนเอง
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2545  โดยรำยงำนตำมมำตรฐำนกำรประเมินภำยนอกของ สมศ. คณะผู้ประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
ประกอบด้วย รศ.นรนิติ  เศรษฐบุตร รศ.ดร.ณรงค์  เทียนส่ง  รศ.ดร.พนำรัตน์  ปำนมณี และ รศ.ดร.เรณู  เวชรัชต์พิมล ได้ศึกษำรำยงำนทั้งสองฉบับ และเข้ำตรวจเยี่ยม
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกรอบแรกใน  วันจันทร์ที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2546  วันพุธที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2547 และวันเสำร์ที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2547 -วันจันทร์ที่ 
26 มกรำคม พ.ศ. 2547  ซึ่งท ำให้เห็นภำพกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยได้ดีขึ้น พร้อมนี้มหำวิทยำลัยฯ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยตำมข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมิน เพ่ือให้มหำวิทยำลัยเป็นสถำบันอุดมศึกษำที่มีคุณภำพ ต่อมำสถำบันรำชภัฏก ำแพงเพชรยกฐำนะเป็น “มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏก ำแพงเพชร” โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน  พ.ศ. 2547 จึงมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15  มิถุนำยน พ.ศ. 
2547 ท ำให้สถำบันรำชภัฏทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศมีสถำนภำพเป็น “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ” มีควำมเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคลเป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
   ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2548 มหำวิทยำลัยฯ ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกรอบสอง  ในระหว่ำงวันที่ 10-14 กันยำยน พ.ศ. 2549 โดยมหำวิทยำลัยฯ 
จัดอยู่ในกลุ่มสถำบันที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำสังคม คณะผู้ประเมินภำยนอก ประกอบด้วย ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนำนิกร  รศ.เทื้อน  ทองแก้ว ผศ.ดร. เรืองเ ดช  วงศ์
หล้ำ  รศ.ดร.พนำรัตน์  ปำนมณี  และคุณฟองจันทร์  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยำ จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) คณะผู้ประเมินด ำเนินกำร
ประเมินโดยวิเครำะห์ข้อมูล เอกสำร  ตรวจเยี่ยมเก็บข้อมูลจริง และสัมภำษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ เป็นจุดเด่น จุดแข็ง  จุดอ่อน 
พร้อมข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงและพัฒนำ โดยมหำวิทยำลัยมีผลกำรประเมินภำยนอกรอบ 2 ภำพรวมคะแนนเฉลี่ย 3.99 หรือผลกำรประเมินระดับดี รับรอง ซึ่งจ ำแนก
ตำมกลุ่มสำขำ ดังนี้  (1) กลุ่มสำขำวิชำกำรบริหำร/กำรบัญชี คะแนนที่ได้คือ 3.99 ผลกำรประเมินดี รับรอง (2) กลุ่มสำขำวิชำครุศำสตร์ คะแนนที่ได้คือ 3.95  ผลกำร
ประเมินดี รับรอง (3) กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์/สังคมศำสตร์ คะแนนที่ได้คือ 3.79 ผลกำรประเมินดี รับรอง (4) กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพและชีวภำพ 
คะแนนที่ได้คือ 4.01 ผลกำรประเมินดี รับรอง 

ตั้งแตป่ีกำรศึกษำ 2549 – ปัจจุบัน มหำวิทยำลัยฯ จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ 
 
 



3 
 

2. ข้อมูลองค์กร 
 ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ได้ก่อก ำเนิดขึ้นจำกกำรเล็งเห็นควำมส ำคัญในงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของผู้บริ หำร
ระดับสูง และจัดตั้งขั้นเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2552 จำกมติสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฎก ำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2552 เป็นส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ เป็นหน่วยงำน
กลำงที่ท ำหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และด้ำนบริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 

จ ำนวนงบประมำณที่ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำได้รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ระหว่ำงปี 2556 – 2561 
ปีงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 

2563 3,785,600 
2562 3,812,000 
2561 9,435,000 
2560 3,425,000 
2559 1,120,000 
2558 1,100,279 
2557 1,127,740 
2556 1,138,310 

 
โครงสร้ำงของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วยหน่วยงำนย่อย 4 ฝ่ำยงำน ได้แก่ ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยพัฒนำระบบประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน และฝ่ำยวิจัย นวัตกรรมและบริกำรวิชำกำร โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุดและส ำนักประกันฯ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ และมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักท ำหน้ำที่ก ำหนดแนวทำง ติดตำมและตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของส ำนัก ดัง
แสดงตำมภำพต่อไปนี้ 
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ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำมีบุคลำกรทั้งสิ้น 7 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยำยน 2561) แบ่งเป็นบุคลำกรสำยผู้สอนจ ำนวน 2 คน และบุคลำกรสำยสนับสนุน
จ ำนวน 4 คน ดังนี้ 

1) ผศ.ดร.ขวัญดำว แจ่มแจ้ง ผู้อ ำนวยกำร 
2) ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัย นวัตกรรมและบริกำรวิชำกำร 
3) นำงสำวสุนันท์ แหวนประดับ รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
4) นำงสำวชรินรัตน์ บุญมำก รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
5) นำงสำวพันทิพำ เย็นญำ หัวหน้ำส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6) นำยธีศิษฎ์ กระต่ำยทอง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
7) นำงสำวจันทนี น้อยเอ่ียม เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 
ซึ่งบุคลำกรมีวุฒิกำรศึกษำ อำยุ และระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนดังแสดงตำมตำรำงต่อไปนี้ 

รายการ สายผู้สอน สายสนับสนุน 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญำเอก 
ปริญญำโท 
ปริญญำตรี 

 
2 
- 
- 

 
- 
4 
1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

อำยุ 
50 ปีขึ้นไป 
30 – 49 ปี 
ต่ ำกว่ำ 30 ปี 
 

 
- 
2 
- 

 
- 
4 
1 
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รายการ สายผู้สอน สายสนับสนุน 
อำยุงำน 

20 ปีขึ้นไป 
15 – 19 ปี 
14 - 10 ปี 
5 – 9 ปี 
ต่ ำกว่ำ 5 ปี 

 
1 
- 
1 
- 
- 

 
- 
- 
- 
4 
1 

 
3. นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

กำรขับเคลื่อนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำและบรรลุเป้ำหมำยนั้น จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพิจำรณำปัจจัย
ต่ำง ๆ ในด้ำนนโยบำย สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ ดังต่อไปนี้ 

3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศำสตร์ระยะยำวส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ

กำรศึกษำของประเทศ ทั้งท่ีอยู่ในกระทรวงศึกษำธิกำรและนอกกระทรวงศึกษำธิกำร ได้น ำไปใช้เป็นกรอบและแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ส ำหรับพลเมือง
ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญของแผนคือ กำรมุ่งเน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ
และสร้ำงงำนได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทย
สำมำรถก้ำวข้ำมกับดับประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว  

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายสุดท้าย : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
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เป้ำหมำยสุดท้ำย 
1) คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
3) คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
เป้ำหมำยสุดท้ำย 

1) ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2) สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
3) กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
เป้ำหมำยสุดท้ำย 

1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำม

ศักยภำพ 
3) สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้ มีคุณภำพและมำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและ

สถำนที ่
5) ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
6) ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
7) ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
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เป้ำหมำยสุดท้ำย 
1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
2) กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
3) ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำม 

ประเมิน และรำยงำนผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้ำหมำยสุดท้ำย 
1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
3) กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำหมำยสุดท้ำย 

1) โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ มีควำมคล่องตัว ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้ 
2) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
3) ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนฐำน 
4) กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลัง

แรงงำนของประเทศ 
5) ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรม สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็ม

ตำมศักยภำพ 
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3.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเป้าหมายหลักของกำรจัดท ำแผนฉบับนี้เพื่อ 

1) คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต 
2) ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
3) มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
4) คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

วิสัยทัศน์ :  “มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม” โดย 
  ผู้เรียน หมำยถึง เด็ก เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ และประชำชน ที่ได้รับบริกำรจำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
  มีควำมรู้คู่คุณธรรม หมำยถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญำ แบ่งปัน 
  มีควำมสุข หมำยถึง ควำมอยู่ดีมีสุข สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงเอ้ืออำทร มีควำมสำมัคคี ปรองดอง 
  สังคม หมำยถึง สังคมไทย ภูมิภำคอำเซียน และสังคมโลก 

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ : 
1) คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต 
2) ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
3) มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
4) คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

ยุทธศาสตร์ : 
1) พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
2) ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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3) ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
4) ขยำยโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
6) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
3.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จัดท ำกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำร
อุดมศึกษำระดับประเทศ เป้ำหมำยของกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ “ยกระดับคุณภำพอุดมศึกษำไทย เพ่ือผลิตและพัฒนำ
บุคลำกรที่มีคุณภำพสำมำรถปรับตัวส ำหรับงำนที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนำศักยภำพอุดมศึกษำในกำรสร้ำงควำมรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศในโลกำภิวัฒน์ สนับสนุนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมำภิบำลกำรเงิน กำรก ำกับมำตรฐำนและเครือข่ำยอุดมศึกษำบนพ้ืนฐำนของ
เสรีภำพทำงวิชำกำรควำมหลำกหลำยและเอกภำพเชิงระบบ” ทิศทำงนโยบำยของกรอบแผนอุดมศึกษำ ฉบับที ่2 ประกอบด้วย 

1. รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน 
        ปรับปรุงและทบทวนกระบวนกำรผลิตครู สถำบันอุดมศึกษำพึงสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเต็มควำมสำมำรถ รัฐบำลส่งเสริมกำรสร้ำงโรงเรียนเฉพำะ
หรือห้องเรียนเฉพำะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริมกำรศึกษำของผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ระบบกำรเรียนล่วงหน้ำ กำรเป็นพ่ีเลี้ยงในกำรท ำโครงกำร ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
สถำบันอำชีวะเข้ำศึกษำต่อด้วยควำมยืดหยุ่น เช่น ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-Long-Learning Education) กำรเป็นสถำบันกำรศึกษำทำงเลือกให้ผู้ที่ขำดโอกำส
ทำงกำรศึกษำได้เข้ำเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตให้ครบตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

2. การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
     ปัญหำหลักของสถำบันอุดมศึกษำ คือ กำรไร้ทิศทำงในกำรบริหำร กำรปฏิบัติงำนมีควำมซ้ ำซ้อน กำรขำดคุณธรรมและขำดประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นต้อง

สร้ำงกลไกกำรก ำกับ เพ่ือลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องกำร ลดเลิกคณะและสถำบันที่มีปัญหำคุณภำพอย่ำงรุนแรง จัดกลไกกำรตรวจสอบโดยศูนย์ข้อมูลสถิติ มีกำร
ปรับปรุงกลไกกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยน ำผลกำรประเมินมำใช้ประโยชน์ ระบบกำรรับรองวิทยฐำนะกำรจัดสถำบันอุดมศึกษำเป็น 4 กลุ่ม  
ประกอบด้วย 
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      (1) กลุ่มวิทยำลัยชุมชน (Community) ที่เน้นจัดกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ มีอำจำรย์ปริญญำเอก 10% และสัดส่วนนักศึกษำวิทยำศำสตร์ต่อ
สังคมศำสตร์เป็นสัดส่วน 20 : 80 

      (2) กลุ่มมหำวิทยำลัยที่เน้นกำรสอน (Liberal Art) ที่เน้นจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำโท มีอำจำรย์ปริญญำเอก 50% และสัดส่วน
นักศึกษำวิทยำศำสตร์ต่อสังคมศำสตร์เป็นสัดส่วน    40 : 60 

      (3) กลุ่มมหำวิทยำลัยเฉพำะทำงและสมบูรณ์แบบ (Comprehensive) มหำวิทยำลัยเฉพำะทำง (Specialized) ที่เน้นจัดกำรศึกษำและวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษำ มีอำจำรย์ปริญญำเอก 70% และสัดส่วนนักศึกษำวิทยำศำสตร์ต่อสังคมศำสตร์เป็นสัดส่วน 60 : 40 

      (4) กลุ่มมหำวิทยำลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษำ (Research and Graduate) ที่เน้นจัดกำรศึกษำและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ มีอำจำรย์ปริญญำเอก 100% 
และสัดส่วนนักศึกษำวิทยำศำสตร์ต่อสังคมศำสตร์เป็น 90 : 10 

3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
               กำรให้ควำมส ำคัญกับ “สภำมหำวิทยำลัย”กำรจัดตั้งองค์กรกลไกกำรพัฒนำผู้ก ำกับนโยบำยและผู้บริหำรในลักษณะ Institute of Director (IOD) โดย
องค์กำรดังกล่ำวให้ควำมรู้เยี่ยมชมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์ มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรธรรมำภิบำลในมหำวิทยำลัย กำรได้มำซึ่งนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย/อธิกำรบดี และกำรจัดตั้งส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           มหำวิทยำลัยต้องเชื่อมต่อกับภำคกำรผลิต สร้ำงควำมรู้และนวัตกรรม พัฒนำระบบกำรประเมิน “กำรวิจัย” เพ่ือกำรจัดสรรทรัพยำกรและวำงต ำแหน่ง
ของมหำวิทยำลัย เสริมศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศให้มีกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย กลุ่มมหำวิทยำลัย ภำคอุตสำหกรรม ภำคสังคม และชุมชน ตลอดจนผลักดันให้
เกิด “ระบบวิจัยแห่งชำติ” 

5. การเงินอุดมศึกษา 
     ปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตำม Performance Based และสอดคล้องเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ  โดย

ยังคงกองทุน กยศ.  ตำมควำมจ ำเป็น เพ่ิมกองทุนประเภท Contribution Scheme  กำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำอุดมศึกษำในด้ำนกำรพัฒนำอำจำรย์ กำรวิจัย และสร้ำง
ควำมร่วมมือภำคกำรผลิต 
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6. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
     ปรับระบบกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมหลำกหลำยทั้งเชิงวิชำกำร ควำมเป็นครูตำมช่วงวัย  จัดให้มีกระบวนกำร Mentoring เน้นกำรพัฒนำจำกกำร

ท ำงำนจริง พัฒนำโดยมหำวิทยำลัยในประเทศ มหำวิทยำลัยต่ำงประเทศหรือทั้ง 2 ระบบ ตำมควำมจ ำเป็น และให้ควำมส ำคัญกับมหำวิทยำลัยใหม่ 
7. การพัฒนาอุดมศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

     ส่งเสริมกำรท ำงำนในลักษณะเครือข่ำยของสถำบันอุดมศึกษำตำมพ้ืนที่น ำไปสู่กำรควบรวมในมิติต่ำงๆ  ช่วยยกระดับคุณภำพ สร้ำงเครือข่ำยเพ่ือพัฒนำ
ชุมชนและเครือข่ำยวิชำกำร 

8. เครือข่ายอุดมศึกษา 
     ต้องมองหลำยมิติและมุ่งแก้ปัญหำหลำยระดับ หลำยระยะ มีกำรพัฒนำเด็ก เยำวชนและพัฒนำครู สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันอุดมศึกษำในพ้ืนที่ และ

พัฒนำเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชำคม ASEAN 
9. โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ 

กำรให้ควำมส ำคัญกับ “ศิลปวิทยำศำสตร์” เน้นกำรเรียนแบบกว้ำงเพื่อแก้ปัญหำได้ ต้นแบบในกำรจัดกำรศึกษำจำกภูมิภำคตะวันตก  ใช้ศักยภำพ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) เพ่ือกำรเรียนรู้  สร้ำงฐำนข้อมูลอุดมศึกษำที่ทันสมัย สร้ำงระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถำบันอุดมศึกษำที่เหมำะสมส ำหรับคนวัยท ำงำน 
พัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดและกำรเรียนรู้ 
 

3.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 มีจุดมุ่งหมำยให้หลักสูตรมีกำรผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของ
ชำติ ปรัชญำของกำรอุดมศึกษำ ปรัชญำของสถำบันอุดมศึกษำ และมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพที่เป็นสำกล ให้กำรผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษำอยู่บนฐำนควำมเชื่อว่ำ
ก ำลังคนที่มีคุณภำพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส ำนึกของควำมเป็นพลเมืองดีที่สร้ำงสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภำพในกำรพ่ึงพำตนเองบนฐำนภูมิปัญญำไทย ภำยใต้
กรอบศีลธรรมจรรยำอันดีงำม เพ่ือน ำพำประเทศสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและทัดเทียมมำตรฐำนสำกล 
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จ ำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอำจำรย์ที่ก ำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี ได้แก่ 
1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำหรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และต้องมีผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ

กำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ และเป็นผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย  1 
รำยกำร ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

2) อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชำเอก
มำกกว่ำ 1 วิชำเอก ให้จัดอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปิดสอนไม่น้อยกว่ำวิชำเอกละ  3 คน กรณีที่มีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งส ำหรับสำขำวิชำที่ไม่สำมำรถสรรหำอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตำมจ ำนวน ทำงสถำบันอุดมศึกษำต้องเสนอจ ำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำพิจำรณำเป็นรำยกรณี 

3) อำจำรย์ผู้สอน อำจเป็นอำจำรย์ประจ ำหรืออำจำรย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือมีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้น
หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือในสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน ในกรณีที่มีอำจำรย์ประจ ำ  ที่มีคุณวุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำและท ำ หน้ำที่อำจำรย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 จะประกำศใช้ ให้สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์ผู้สอนต่อไปได ้

ในกรณีของอำจำรย์พิเศษอำจได้รับกำรยกเว้นคุณวุฒิปริญญำโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ  และมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่
เกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ทั้งนี ้อำจำรย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

กำรประกันคุณภำพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก ำหนดระบบกำรประกันคุณภำพของหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพอย่ำงน้อย 6 ด้ำน คือ 
1) กำรก ำกับมำตรฐำน 
2) บัณฑิต 
3) นักศึกษำ 
4) อำจำรย์ 
5) หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
6) สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
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3.5 กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
สกอ. แบ่งกำรประเมินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัยของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรรับนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 

องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 

องค์ประกอบที่ 5หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรในระดับคณะ จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ของคณะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
3. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วยผลกำรด ำเนินงำนระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด ำเนินกำรในระดับสถำบัน จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของสถำบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลกำรบริหำรงำนของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
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3.6 เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน AUN-QA 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำน AUN-QA แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับสถำบัน ระดับกำรประกันคุณภำพภำยใน และระดับหลักสูตร ซึ่ง

ปัจจุบัน มีเพียงเกณฑ์กำรประเมินระดับหลักสูตรเท่ำนั้นที่ได้รับกำรเผยแพร่และใช้งำน กำรประเมินระดับหลักสูตร (version 3.0) ประกอบด้วยเกณฑ์ 15 ข้อ ได้แก่ 
1. Expected Learning Outcomes 
2. Program Specification 
3. Program Structure and Content 
4. Teaching and Learning Approach 
5. Student Assessment 
6. Academic Staff Quality 
7. Support Staff Quality 
8. Student Quality and Support 
9. Facilities and Infrastructure 
10. Quality Enhancement 
11. Output 

3.7 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
EdPEx ย่อมำจำก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand 
Quality Award: TQA)  เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ท ำให้มอง/คิดและบริหำรองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในกำรพัฒนำอย่ำงก้ำว
กระโดดและยั่งยืน จำกจุดเน้นของมหำวิทยำลัย เกณฑ์นี้ได้น ำมำใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2545 โดยปรับเป็นภำษำไทย และใช้ชื่อว่ำเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ  ซึ่ง
เป็นเกณฑ์ที่ชี้แนะว่ำเรื่องใดมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศขององค์กร ในกำรประเมินจะใช้ข้อค ำถำมโดยระบุตัวบ่งชี้ และไม่บั งคับให้ต้องใช้เครื่องมือใดๆ 
เพรำะบริบทขององค์กร/สถำบันแต่ละแห่งย่อมแตกต่ำงกัน เกณฑ์กำรประเมินแบ่งออกเป็น 6 หมวดกระบวนกำร และ 1 หมวดผลลัพธ์ มีคะแนนรวม 1,000 คะแนน ดังนี้ 
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หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กร     110 คะแนน 
หมวดที่ 2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์    90 คะแนน 
หมวดที่ 3 กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ    100 คะแนน 
หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 90 คะแนน 
หมวดที่ 5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร    100 คะแนน 
หมวดที่ 6 กำรมุ่งเน้นกำรปฏิบัติกำร   110 คะแนน 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์     400 คะแนน 

 
3.8 ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่คุณภาพเป็นเลิศระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 – 2567) 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก้ำวสู่ทศวรรษที่ 2 จำกกำรได้ยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จึงเป็นวำระส ำคัญท่ีจะต้องมีกำรปรับทิศทำงและเป้ำหมำยใหม่ 
ให้มีจุดเน้น จุดเด่น และกำรก้ำวสู่กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพเป็นเลิศในฐำนะมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรยกคุณภำพชีวิต กำรลดช่องว่ำงและควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงสังคม และกำรสร้ำงประชำชนท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็งยั่งยืน และมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน มีควำมคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมำภิบำล ให้ทันกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ (Knowledge-based economy) และสู่กำรก ำกับและดูแลตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรยกคุณภำพมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติกำรอย่ำงมืออำชีพ ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกำรผลิตและพัฒนำครูอย่ำงมืออำชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรยกคุณภำพและมำตรฐำนกำรวิจัยและพัฒนำสู่มำตรฐำนสำกล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรยกมำตรฐำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริและกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม ให้สนองตอบกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรยกคุณภำพและมำตรฐำนอำจำรย์และบุคลำกรสู่มำตรฐำนสำกล 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ เครือข่ำย และควำมร่วมมือกับภำคธุรกิจ อุตสำหกรรม ท้องถิ่นและสถำนประกอบกำร 
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3.9 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

วิสัยทัศน์ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏเน้นกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเป็นเลิศ โดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นให้มีควำม
เข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำย พ.ศ. 2560 – 2579 มียุทธศาสตร์ และเป้าหมายหลัก ดังนี้ 
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

เป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นทั้งด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 
2) ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำครู 

เป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพครู กำรผลิตครูระบบปิด/เปิด และกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรผลิตครูและพัฒนำครู 
3) ยุทธศำสตร์ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

เป้ำหมำยเพื่อกำรยกระดับควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ กำรพัฒนำอำจำรย์และคุณภำพบัณฑิต 
4) ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

เป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทั้งในเรื่องกำรแบ่งพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบ ระบบฐำนข้อมูล กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน กำรพัฒนำเครือข่ำย 
และกำรจัดระบบงำนควำมเป็นเลิศและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล 

 
3.10 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2565  (ฉบับปรับปรุงปี 2562) 
วิสัยทัศน์ : เป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมพร้อมในกำรเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : 

1. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ สร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมแก่ชุมชนและท้องถิ่น ภำยใต้บริบทของท้องถิ่นโดยในกำรบูรณำ
กำรพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพ และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
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3. บัณฑิตมีคุณภำพที่สร้ำงสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: กำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศำสตร์พระรำชำ 
กลยุทธ์ 

1.1 ยกระดับศักยภำพชุมชนให้พ่ึงพอตนเองได้ 
1.2 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยพัฒนำท้องถิ่น 
1.3 ยกระดับกำรตีพิมพ์เผยแพร่และกำรใช้ประโยชน์งำนวิจัยหรือทรัพย์สินทำงปัญญำ 
1.4 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเสริมพลังปัญญำของแผ่นดิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ 

  2.1 พัฒนำอำจำรย์ในหลักสูตรครุศำสตร์บัณฑิต ให้เป็นผู้น ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  2.2 พัฒนำกระบวนกำรผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภำพสูง เพ่ือเสริมสร้ำงกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืน 
  2.3 สร้ำงนวัตกรรมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจ ำกำรให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนในสถำนศึกษำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคม 

กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะกำรวิจัยและนวัตกรรมที่น ำไปใช้พัฒนำชุมชน 
1.2 ผลิตบัณฑิตได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตท้ังด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประกำร คือ มีทัศนคติที่ดี

และถูกต้อง มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอำชีพ มีงำนท ำ และมีควำมเป็นพลเมืองดี มีวินัย 
1.3 ปรับปรุงกลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนำหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยำกำรที่ตอบสนองกำรพัฒนำท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำ

ประเทศ 
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1.4 พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้บูรณำกำรกับกำรท ำงำนและเสริมสร้ำงทักษะและจิตส ำนักในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1.5 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้เป็นมืออำชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้ทันสมัย ได้มำตรฐำน มีธรรมำภิบำล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
กลยุทธ์ 

4.1 พัฒนำระบบและกลไกกำรจัดหำรำยได้ที่เป็นรูปธรรม 
4.2 พัฒนำกระบวนกำรสร้ำงควำมผูกพันและลูกค้ำและบุคลำกร 
4.3 พัฒนำองค์กำรให้มีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 
4.4 พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพโดยกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
4.5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลที่เอื้อต่อกำรรักษำคนดี คนเก่ง และพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ 

สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรภำยในและต่ำงประเทศเพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
 
 
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis) 

กรอบกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ คือ กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมรอบด้ำน (SWOT Analysis) ซึ่งได้แก่ 
1) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (สำมำรถก ำกับได-้ปรับเปลี่ยนให้เหมำะสม) 

- จุดแข็ง (Strengths) หมำยถึง ปัจจัยที่เป็นบวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ควำมเขม้แข็ง ส่วนที่ส่งเสริมควำมส ำเร็จ  
- จุดอ่อน (Weaknesses) หมำยถึง ปัจจัยที่เป็นลบ คือ จุดด้อย ควำมไม่พร้อม  

2) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (ไม่สำมำรถก ำกับได-้เตรียมตัวรับมือ) 
- ปัจจัยภำยนอกที่เป็นบวกหรือกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ ก่อให้เกิดสถำนกำรณ์ที่เป็นโอกำส (Opportunities) 
- ปัจจัยภำยนอกที่เป็นลบ ก่อให้เกิดสถำนกำรณ์ที่เป็นอุปสรรคเป็นภำวะคุกคำมต่อกำรพัฒนำ (Threats) 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันอย่ำงต่อเนื่อง  W1 บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญน้อยเก่ียวกับเกณฑ์ประกันคุณภำพระดับ
สำกล และไม่สำมำรถสอบเป็นผู้ประเมินคุณภำพตำมเกณฑ์ดังกล่ำวได้ 

S2 มีกำรจัดท ำนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพ และเผยแพร่สู่กำรใช้ประโยชน์
ทั้งในและนอกองค์กร 

W2 ระบบสำรสนเทศยังไม่สำมำรถตอบสนองกำรจัดกำรคุณภำพสู่สำกลได้ 

S3 มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนหลักของส ำนักประกันฯ ทุกงำน W3 ระบบฐำนข้อมูลที่เอ้ืออ ำนวยในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ยังไม่เชื่อมโยงกัน (โดยเฉพำะข้อมูลด้ำนบุคลำกรและกำรวิจัย) 

S4 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้ำนประกันคุณภำพ บริกำร
วิชำกำร วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และกำรพัฒนำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนและ
สำยผู้สอนอย่ำงต่อเนื่อง 

W4 กำรส่งเสริมให้หลักสูตรน ำเกณฑ์ AUN-QA มำใช้พัฒนำคุณภำพ
หลักสูตรยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ 

S5 บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรและด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

W5 ระบบกลไกกำรส่งเสริมให้คณะน ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้พัฒนำคุณภำพ
ยังไม่ชัดเจน 

S6 มีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงำนสู่บุคลำกรทุกระดับ W6 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมคุณภำพหลักสูตรให้เผยแพร่บนฐำน TQR 
ยังไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 

S7 มีกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้มีผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 ทิศทำง นโยบำย เป้ำหมำยและแผนยุทธศำสตร์เพ่ือกำรยกคุณภำพมำตรฐำนม.รำชภัฏ
สู่คุณภำพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558-2567) มียุทธศำสตร์ที่2 กำรยกคุณภำพ
มำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติกำรอย่ำงมืออำชีพที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล 
(ยุทธวิธีที่ 3 ได้รับรองมำตรฐำนวิชำชีพระดับนำนำชำติมำกกว่ำ1สำขำ/ต่อกลุ่มวิชำ) 

T1 เกณฑ์และรำยละเอียดขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มีกำรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
เป็นระยะส่งผลให้ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจกับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
อย่ำงต่อเนื่อง 

O2 สกอ. เปิดโอกำสให้มหำวิทยำลัยเลือกใช้เกณฑ์คุณภำพสำกลแทนเกณฑ์คุณภำพ
ภำยในที่ สกอ. ก ำหนด 

T2 ต้นแบบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ เกี่ยวกับเกณฑ์
AUN-QA ที่มีบริบทใกล้เคียงกับมหำวิทยำลัยยังมีน้อย 

O3 หน่วยงำนภำยนอกทั้งชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ให้ควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย จึงเอื้อต่อกำรพัฒนำระบบกำรกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

T3 ต้นแบบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้วย
เกณฑ์ EdPEx ยังมีน้อย 

O4 หน่วยงำนภำยนอกแสวงหำเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรส่งผลให้เกิดควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรมำกข้ึนรวมทั้งด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำด้วย 

T4 เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำยนอก
ต่ำงๆ เป็นแรงจูงใจให้บุคลำกรเปลี่ยนงำนบ่อยส่งผลกระทบต่อกำร
ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

O5 มีบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพในทุกหน่วยงำน T5 หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยยังไม่มีแนวคิดกำรน ำเกณฑ์
มำตรฐำนสำกล EdPEx/ AUN-QA ไปใช้ประโยชน์อย่ำงชัดเจน 

O6 มีผู้ก ำกับและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในระดับหน่วยงำนและระดับมหำวิทยำลัย  
O7 กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนท ำให้มีโอกำสขยำยควำมร่วมมือกับประเทศอำเซียนใน
กำรพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำได้มำกขึ้น 

 

O8 กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ.2561 เปิดโอกำสให้
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จุดแขง็ (S) 

อุปสรรค 
(T)  

จุดอ่อน 
(W) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
สถำบันอุดมศึกษำพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทและควำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
O9 กลุ่มเครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีกำรรวมตัวกันเพ่ือพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำร่วมกัน 

 

 
ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านัก 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำตกอยู่ในต ำแหน่งยุทธศำสตร์ SO หรือตกอยู่ในลัคนำรำศีมีนดังนั้นกลยุทธ์ของส ำนักประกันควรก ำหนดกลยุทธ์เชิงรุก-ลุย หรือกำร
เร่งขยำยงำน 

รายการ น้ าหนัก คะแนน น้ าหนัก
คะแนน 

% 

จุดแข็ง (Strength) 0.55 3.74 2.08 27.19 
จุดอ่อน (Weakness) 0.45 4.08 1.85 24.18 
โอกำส (Opportunity) 0.60 4.04 2.17 28.37 
ภำวะคุกคำม/อุปสรรค (Threat) 0.40 3.83 1.55 20.26 

รวม    100 
 

 
 
 
 
 
 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก-ลุย (ดาวรุ่ง) 
Prospector (interactive) 
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 ทั้งนี้ โดยในสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ฉบับนี้ท ำขึ้น
โดยพิจำรณำจำกแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นส ำคัญ รวมถึงพิจำรณำแผนกำรศึกษำชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 
แผนพัฒนำนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี
และระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558 และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนต้นสังกัดสนับสนุน ทั้งเกณฑ์ระดับชำติและเกณฑ์ระดับสำกล ซึ่งแผนปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้
เป็นแผนที่ครอบคลุมตำมพันธกิจของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ คือ 1) พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับชำติและนำนำชำติ 2) พัฒนำองค์
ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ให้บริกำร และได้มีกำร
วิเครำะห์ควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2565 โดยทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย และ
พัฒนำหน่วยงำนทุกระดับ ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ 2 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมมำตรฐำนคุณภำพระดับชำติและนำนำชำติ 
2. กำรส่งเสริมกำรน ำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และบริกำรวิชำกำร มำใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 ปรัชญา 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีควำมมุ่งม่ันในกำรพัฒนำองค์กรให้มีคุณภำพมำตรฐำนเพื่อพัฒนำท้องถิ่นและประเทศชำติ 
 วิสัยทัศน์ 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำจะเสริมสร้ำงวัฒนธรรมคุณภำพในองค์กร เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมมำตรฐำนคุณภำพระดับชำติและนำนำชำติ 
 พันธกิจ 

1. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับชำติและนำนำชำติ 
2. พัฒนำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำใน

เขตพ้ืนที่ให้บริกำร 
 เอกลักษณ์ : 

เป็นหน่วยงำนที่สร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงเข้มแข็งเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพทุกระดับของมหำวิทยำลัย และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของท้องถิ่น  
 ค่านิยมองค์กร : PDCA 

  P = Practice on cooperation: เน้นประสำนควำมร่วมมือ 
  D = Driven by quality: ยึดถือกำรขับเคลื่อนด้วยคุณภำพ 
  C = Culture continuous learning: มีวัฒนธรรมเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
  A = Alert to innovate and create: กระตือรือร้นเรื่องนวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ 

 สมรรถนะหลักองค์กร (Core Competencies) : 
1. มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพและมีควำมรู้เรื่องเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน/ภำยนอก และเกณฑ์คุณภำพ

กำรศึกษำสำกล 



27 
 

2. สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพ โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
3. สำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนประกันคุณภำพกับเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก 

 ยุทธศาสตร์ 
1. กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมมำตรฐำนคุณภำพระดับชำติและนำนำชำติ 
2. กำรส่งเสริมกำรน ำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และบริกำรวิชำกำร มำใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน 

 เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยน ำแนวคิดของมำตรฐำนคุณภำพระดับชำติและนำนำชำติมำใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน 
2. มหำวิทยำลัยมีระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำบุคลำกรที่ตอบสนองต่อกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนคุณภำพระดับชำติและนำนำชำติ 
3. มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำและบริกำรวิชำกำร ในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี 
4. มหำวิทยำลัยมีองค์ควำมรู้  นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและบริกำรวิชำกำร 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  และผู้รับผิดชอบ ตามยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
ตำมมำตรฐำนคณุภำพ
ระดับชำติและนำนำชำต ิ

1. หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยน ำ
แนวคิดของมำตรฐำนคณุภำพระดบัชำติ
และนำนำชำตมิำใช้ในกำรพัฒนำ
หน่วยงำน 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนใหห้ลักสูตร 
คณะ และหน่วยงำนสนับสนุนมีกำร
พัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำน
คุณภำพระดับชำติและนำนำชำต ิ

1) ร้อยละของหน่วยงำนท่ีน ำแนวคิดเกณฑ์
มำตรฐำนสำกลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
 

น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ 

   2) ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย น.ส.ชรินรตัน์ บุญมำก 
   3) ร้อยละของหลักสตูรที่มผีลกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำระดับดีขึ้นไป 
น.ส.ชรินรตัน์ บุญมำก 

 2. มหำวิทยำลัยมีระบบกำรบรหิำร
จัดกำร และกำรพัฒนำบุคลำกรที่
ตอบสนองต่อกำรด ำเนินงำนตำม

2.1 พัฒนำสมรรถนะบคุลำกรให้
พร้อมต่อกำรพัฒนำคณุภำพสู่สำกล 

4) ร้อยละหน่วยงำนที่บุคลำกรไดร้ับกำรพัฒนำ
เกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ
เกณฑ์มำตรฐำนสำกล 

น.ส.ชรินรตัน์ บุญมำก 
น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ 
น.ส.จันทนี  น้อยเอี่ยม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
มำตรฐำนคุณภำพระดับชำติและ
นำนำชำติ 

 

  2.2 พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ี
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำ
คุณภำพสู่สำกล 

5) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสำรสนเทศด้ำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

นำยธีศิษฎ์ กระต่ำยทอง 

   6) ระดับควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนัก
ตำมเกณฑ์ Webometric 

นำยธีศิษฎ์ กระต่ำยทอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กำรส่งเสริมกำรน ำองค์
ควำมรู้ นวัตกรรม แนว
ปฏิบัติที่ดดี้ำนกำร
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ และบริกำร
วิชำกำร มำใช้ในกำร
พัฒนำหน่วยงำน 

3. มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำและบริกำรวิชำกำร ในกำร
แลกเปลีย่นองค์ควำมรู้ นวัตกรรม แนว
ปฏิบัติที่ด ี

3.1 ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำและ
บริกำรวิชำกำร 

 

7) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนท่ีเกิดจำกกำร
ร่วมมือกับเครือข่ำยกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
 

น.ส.ชรินรตัน์ บุญมำก 
น.ส.จันทนี  น้อยเอี่ยม 

   8) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนท่ีเกิดจำกกำร
ร่วมมือกับเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 

   9) ร้อยละของโรงเรยีนเครือข่ำยทีม่ีคะแนนพัฒนำกำร 
NT และ O-NET เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 

 4. มหำวิทยำลัยมีองค์ควำมรู้  นวตักรรม 
แนวปฏิบัติที่ดีดำ้นกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำและบริกำรวิชำกำร 

4.1 ส่งเสริมกำรน ำหรือสรำ้ง
นวัตกรรมด้ำนกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำท่ีน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพสำกล 

10) จ ำนวนองค์ควำมรู้หรือแนวปฏิบัติทีด/ีแนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศเกี่ยวกับกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 
น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ 
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 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2561 - 2565 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
1. หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยน ำแนวคิดของ
มำตรฐำนคุณภำพระดับชำติและนำนำชำติมำใช้
ในกำรพัฒนำหน่วยงำน 

1) ร้อยละของหน่วยงำนท่ีน ำแนวคิดเกณฑ์มำตรฐำนสำกลมำใช้ในกำร
บริหำรจดักำรองค์กร 

14.0 
(ร้อยละ) 

14.0 15.0 21.0 28.0 

 2) ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย 4.00 
(ค่ำเฉลี่ย) 

4.10 4.40 4.40 4.50 

 3) ร้อยละของหลักสตูรที่มผีลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับดี
ขึ้นไป 

60.0 
(ร้อยละ) 

60.0 90.0 90.0 95.0 

2. มหำวิทยำลัยมีระบบกำรบรหิำรจัดกำร และ
กำรพัฒนำบุคลำกรที่ตอบสนองตอ่กำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนคณุภำพระดับชำติและนำนำชำต ิ

4) ร้อยละหน่วยงำนที่บุคลำกรไดร้ับกำรพัฒนำเกี่ยวกับเกณฑ์ประกนั
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน และเกณฑ์มำตรฐำนสำกล 

75.0 
(ร้อยละ) 

80.0 
 

85.0 
 

90.0 
 

95.0 
 

 5) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสำรสนเทศด้ำนประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

3.50 ขึ้นไป 
(ค่ำเฉลี่ย) 

3.50 ขึ้นไป 3.75 ขึ้นไป 3.75 ขึ้นไป 3.75 ขึ้นไป 

 6) ระดับควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักตำมเกณฑ์ 
Webometric 

- - ระดับ
คะแนน 4 

ระดับ
คะแนน 5 

ระดับ
คะแนน 5 

3. มหำวิทยำลัยมีเครือข่ำยประกนัคุณภำพ
กำรศึกษำและบริกำรวิชำกำร ในกำรแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบตัทิี่ดี 

7) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนท่ีเกิดจำกกำรร่วมมือกับเครือข่ำย
กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
 

25 
(โครงกำร/
กิจกรรม/
ผลงำน) 

25 30 30 35 

 8) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนท่ีเกิดจำกกำรร่วมมือกับ
เครือข่ำยบริกำรวิชำกำร 

35 
(โครงกำร/
กิจกรรม/

35 40 40 45 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ผลงำน) 

 9) ร้อยละของโรงเรยีนเครือข่ำยทีม่ีคะแนนพัฒนำกำร NT และ O-
NET เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

60 
(ร้อยละ) 

60 70 80 90 

4. มหำวิทยำลัยมีองค์ควำมรู้  นวตักรรม แนว
ปฏิบัติที่ดดี้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำและ
บริกำรวิชำกำร 

10) จ ำนวนองค์ควำมรู้หรือแนวปฏิบัติทีด/ีแนวปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ
เกี่ยวกับกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำ 

40 
(องค์ควำมรู้) 

40 40 40 40 
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 ตัวช้ีวัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
เป้าหมาย 

2563 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561 2562 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของหน่วยงำนท่ีน ำแนวคิดเกณฑ์
มำตรฐำนสำกลมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร 
 

10 15.0 
(ร้อยละ) 

7.14 14.28 14.28 4 7 10 13 16 น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ - โครงกำรพัฒนำหลักสูตรน ำร่องตำม
เกณฑ์ AUN-QA 
- โครงกำรพัฒนำผู้ประเมิน Internal 
AUN-QA Assessors 

- โครงกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือให้
สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล (AUN-QA) 

2 ผลกำรประเมินคณุภำพภำยในระดับ
มหำวิทยำลยั 

10 4.40 
(ค่ำเฉลี่ย) 

4.11 4.38 4.65 0.00-
1.50 

1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

3.51-
4.50 

4.51-
5.00 

น.ส.ชรินรตัน์ บุญมำก - โครงกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับ  ส ำนัก สถำบัน กอง คณะ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

3 ร้อยละของหลักสูตรที่มผีลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับดขีึ้น
ไป 

10 90.0 
(ร้อยละ) 

60.0 
(33จำก50
หลักสูตร) 

88.00 
(44จำก50
หลักสูตร) 

96.08 
(49จำก51
หลักสูตร) 

≤54 55-59 60-64 65-69 ≥70 น.ส.ชรินรตัน์ บุญมำก - โครงกำรตรวจประเมินคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูรและ
มหำวิทยำลยั  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 

4 ร้อยละหน่วยงำนท่ีบุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน และเกณฑ์
มำตรฐำนสำกล 

10 85.0 
(ร้อยละ) 

42.86 42.86 100 60.0 70.0 80.0 90.0 100 น.ส.ชรินรตัน์ บุญมำก 
น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ 
น.ส.จันทนี น้อยเอี่ยม 

- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ (สำยสนับสนุนภำยใน
หน่วยงำน) 
- โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรหลักสตูรเพื่อทะเบียน TQR 
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ที ่ ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
เป้าหมาย 

2563 
ข้อมูลพ้ืนฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561 2562 1 2 3 4 5 

5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ
สำรสนเทศด้ำนประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

10 3.75 ขึ้นไป 
(ค่ำเฉลี่ย) 

3.99 4.00 4.02 2.50-
2.99 

3.00-
3.49 

3.50-
3.99 

4.00-
4.49 

4.50 ขึ้น
ไป 

นำยธีศิษฏ์ กระต่ำยทอง - โครงกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

6 ระดับควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุง
เว็บไซต์ของส ำนักตำมเกณฑ์ 
Webometric 

10 ระดับ
คะแนน 4 

- คะแนน 
3 

คะแนน 
3 

คะแนน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5 

นำยธีศิษฏ์ กระต่ำยทอง 

7 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนที่เกิด
จำกกำรร่วมมือกับเครือข่ำยกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
 

10 30 
(โครงกำร/
กิจกรรม/
ผลงำน) 

30 
โครงกำร 2 
กิจกรรม 4 
ผลงำน 24 

33 
โครงกำร 2 
กิจกรรม 31 

ผลงำน - 

21 
โครงกำร 3 
กิจกรรม 12 

ผลงำน - 

≤10 11-20 21-30 31-40 ≥41 น.ส.ชรินรตัน์ บุญมำก 
น.ส.จันทนี น้อยเอี่ยม 

-  โครงกำรก ำกับติดตำมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหน่วยงำน 

8 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนที่
เกิดจำกกำรร่วมมือกับเครือข่ำย
บริกำรวิชำกำร 

10 40 
(โครงกำร/
กิจกรรม/
ผลงำน) 

49 
โครงกำร 2 
กิจกรรม 29 
ผลงำน 18 

55 
โครงกำร 2 
กิจกรรม 42 
ผลงำน 11 

42 
โครงกำร 1 
กิจกรรม 41 

ผลงำน - 

≤24 25-29 30-34 35-39 ≥40 น.ส.พันทิพำ เย็นญำ - โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในเขตพื้นท่ีบริกำร
จังหวัดก ำแพงเพชรและจังหวดัตำก ระยะ
ที่ 3 

9 ร้อยละของโรงเรียนเครือข่ำยทีม่ี
คะแนนพัฒนำกำร NT และ O-NET 
เฉลี่ยเพิม่ขึ้น 

10 70.0 
(ร้อยละ) 

35 
(40 จำก 60 
โรงเรียน) 

66.67 
(40 จำก 60 
โรงเรียน) 

78.33 
(47 จำก 60 
โรงเรียน) 

50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 

10 จ ำนวนองค์ควำมรู้หรือแนวปฏิบัตทิีดี/
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกีย่วกับกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

10 40 
(องค์ควำมรู้) 

58 41 53 ≤19 20-
29 

30-
39 

40-
49 

≥50 น.ส.พันทิพำ เย็นญำ 
น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ 
 

- โครงกำรน ำเสนอนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดรีะดับชำต ิ
- โครงกำรวิจัยสถำบันด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 



33 
 

ส่วนที่ 3 

ค าอธิบายตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
ตัวชี้วัดที่  1 ร้อยละของหน่วยงำนที่น ำแนวคิดเกณฑ์มำตรฐำนสำกลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

 (โครงกำรพัฒนำหลักสูตรน ำร่องตำมเกณฑ์ AUN-QA / โครงกำรพัฒนำผู้ประเมิน Internal AUN-QA Assessors / โครงกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือให้
สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล (AUN-QA)) 

น้ ำหนัก ร้อยละ 10 
เป้ำหมำย ร้อยละ 15.0 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 4 ร้อยละ 7 ร้อยละ 10 ร้อยละ 13 ร้อยละ 16 

เกณฑ์มำตรฐำน พิจำรณำหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย (14 หน่วยงำน) ที่น ำแนวคิดเกณฑ์มำตรฐำนต่ำงๆ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในระดับภูมิภำคอำเซียนและ
นำนำชำติ เช่น EdPEx/ TQA/ AUN-QA/ AACSB/ ISO/ Green Office/ Green University ฯ 

คะแนน ผลกำรประเมิน 
1 ร้อยละ 4 (ของหน่วยงำนที่น ำแนวคิดเกณฑ์มำตรฐำนสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรองค์กร) 
2 ร้อยละ 7 (ของหน่วยงำนที่น ำแนวคิดเกณฑ์มำตรฐำนสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรองค์กร) 
3 ร้อยละ 10 (ของหน่วยงำนที่น ำแนวคิดเกณฑ์มำตรฐำนสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรองค์กร) 
4 ร้อยละ 13 (ของหน่วยงำนที่น ำแนวคิดเกณฑ์มำตรฐำนสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรองค์กร) 
5 ร้อยละ 16 (ของหน่วยงำนที่น ำแนวคิดเกณฑ์มำตรฐำนสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรองค์กร) 
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ตัวชี้วัดที่  2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย 

 (โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ  ส ำนัก สถำบัน กอง คณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562) 
น้ ำหนัก ร้อยละ 10 

เป้ำหมำย ค่ำเฉลี่ย 4.40 
เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

0.00-1.50 15.1-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 
เกณฑ์มำตรฐำน พิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

คะแนน ผลกำรประเมิน 
1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในเฉลี่ย 0.00 – 1.50 (ต้องปรับปรุงเร่งด่วน) 
2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในเฉลี่ย 1.51 – 2.50 (ต้องปรับปรุง) 
3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในเฉลี่ย 2.51 – 3.50 (ระดับพอใช้) 
4 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในเฉลี่ย 3.51 – 4.50 (ระดับดี) 
5 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในเฉลี่ย 4.51 – 5.00 (ระดับดีมำก) 
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ตัวชี้วัดที่  3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับดี 
 (โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและมหำวิทยำลัย  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562) 

น้ ำหนัก ร้อยละ 10 
เป้ำหมำย ร้อยละ 90.0 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
≤ ร้อยละ 54 ร้อยละ 55 - 59 ร้อยละ 60 - 64 ร้อยละ 65 - 69 ≥ ร้อยละ 70 

เกณฑ์มำตรฐำน พิจำรณำหลักสูตรที่มีผลกำรประเมินในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 5.00) 
คะแนน ผลกำรประเมิน 

1 หลักสูตรที่มีผลกำรประเมินระดับดี ≤ ร้อยละ 54.0 
2 หลักสูตรที่มีผลกำรประเมินระดับดี ร้อยละ 55.0 – 59.0 
3 หลักสูตรที่มีผลกำรประเมินระดับดี ร้อยละ 60.0 – 64.0 
4 หลักสูตรที่มีผลกำรประเมินระดับดี ร้อยละ 65.0 – 69.0 
5 หลักสูตรที่มีผลกำรประเมินระดับดี ≥ ร้อยละ 70.0 
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ตัวชี้วัดที่  4 ร้อยละหน่วยงำนที่บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และเกณฑ์มำตรฐำนสำกล 
 ( โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ/  โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (สำยสนับสนุนภำยใน

หน่วยงำน) /  โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเพื่อทะเบียน TQR) 
น้ ำหนัก ร้อยละ 10 

เป้ำหมำย ร้อยละ 85.0 
เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 60.0 ร้อยละ 70.0 ร้อยละ 80.0 ร้อยละ 90.0 ร้อยละ 100 
เกณฑ์มำตรฐำน พิจำรณำจ ำนวนหน่วยงำนที่บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน/เกณฑ์มำตรฐำนสำกล 

คะแนน ผลกำรประเมิน 
1 หน่วยงำนที่บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หรือเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ร้อยละ 60.0 
2 หน่วยงำนที่บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หรือเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ร้อยละ 70.0 
3 หน่วยงำนที่บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หรือเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ร้อยละ 80.0 
4 หน่วยงำนที่บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หรือเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ร้อยละ 90.0 
5 หน่วยงำนที่บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หรือเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดที่  5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 (โครงกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ) 

น้ ำหนัก ร้อยละ 10 
เป้ำหมำย ค่ำเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ค่ำเฉลี่ย 2.50-2.99 ค่ำเฉลี่ย 3.00-3.49 ค่ำเฉลี่ย 3.50-3.99 ค่ำเฉลี่ย 4.00-4.49 ค่ำเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป 

เกณฑ์มำตรฐำน พิจำรณำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
คะแนน ผลกำรประเมิน 

1 ควำมพึงพอใจเฉลี่ย 2.50 – 2.99 
2 ควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.00 – 3.49 
3 ควำมพึงพอใจเฉลี่ย 3.50 – 3.99 
4 ควำมพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 – 4.49 
5 ควำมพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป 
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ตัวชี้วัดที่  6 ระดับควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักตำมเกณฑ์ Webometrics 
 (โครงกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ) 

น้ ำหนัก ร้อยละ 10 
เป้ำหมำย ระดับคะแนน 4 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

เกณฑ์มำตรฐำน พิจำรณำระดับควำมส ำเร็จในกำรผลด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน ผลกำรประเมิน 

1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำร 
2 ก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ประเมิน Webometric 
3 ด ำเนินกำรพัฒนำตำมตัวชี้วัดและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4 มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร   
5 มีผลกำรพัฒนำ Webometric ที่สูงขึ้น 
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ตัวชี้วัดที่  7 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำน ที่เกิดจำกกำรร่วมมือกับเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 (โครงกำรก ำกับติดตำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน) 

น้ ำหนัก ร้อยละ 10 
เป้ำหมำย 30 โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำน 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
≤ 10 11-20 21-30 31-40 ≥ 41 

เกณฑ์มำตรฐำน พิจำรณำโครงกำร กิจกรรม และผลงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ที่เกิดจำกควำมร่วมมือของเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

คะแนน ผลกำรประเมิน 
1 ≤ 10 โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2 11 - 20 โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3 21 - 30 โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
4 31 - 40 โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
5 ≥ 41 โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ตัวชี้วัดที่  8 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำน ที่เกิดจำกกำรร่วมมือกับเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร 
 (โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่บริกำรจังหวัดก ำแพงเพชรและจังหวัดตำก ระยะที่ 3) 

น้ ำหนัก ร้อยละ 10 
เป้ำหมำย 40 โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำน 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
≤ 29 30-34 35-39 40-44 ≥ 45 

เกณฑ์มำตรฐำน พิจำรณำโครงกำร กิจกรรม และผลงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร ที่เกิดจำกควำมร่วมมือของเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 

คะแนน ผลกำรประเมิน 
1 ≤ 29 โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร 
2 30 - 34 โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร 
3 35 - 39 โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร 
4 40 - 44 โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร 
5 ≥ 45 โครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนบริกำรวิชำกำร 
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ตัวชี้วัดที่  9 ร้อยละของโรงเรียนเครือข่ำยที่มีคะแนนพัฒนำกำร NT และ O-NET เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

 (โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่บริกำรจังหวัดก ำแพงเพชรและจังหวัดตำก ระยะที่ 3) 
น้ ำหนัก ร้อยละ 10 

เป้ำหมำย ร้อยละ 70.0 
เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 60.0 ร้อยละ 65.0 ร้อยละ 70.0 ร้อยละ 75.0 ร้อยละ 80.0 
เกณฑ์มำตรฐำน พิจำรณำผลคะแนน NT และคะแนน O-NET ของนักเรียน ป.3 และ ป.6 โดยเฉลี่ย 

คะแนน ผลกำรประเมิน 
1 โรงเรียนเครือข่ำยที่มีคะแนนพัฒนำกำร NT และ O-NET เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60.0 
2 โรงเรียนเครือข่ำยที่มีคะแนนพัฒนำกำร NT และ O-NET เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 65.0 
3 โรงเรียนเครือข่ำยที่มีคะแนนพัฒนำกำร NT และ O-NET เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70.0 
4 โรงเรียนเครือข่ำยที่มีคะแนนพัฒนำกำร NT และ O-NET เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 75.0 
5 โรงเรียนเครือข่ำยที่มีคะแนนพัฒนำกำร NT และ O-NET เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80.0 
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ตัวชี้วัดที่  10 จ ำนวนองค์ควำมรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 (โครงกำรน ำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชำติ/ โครงกำรวิจัยสถำบันด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรควำมเสี่ยง) 

น้ ำหนัก ร้อยละ 10 
เป้ำหมำย 40 องค์ควำมรู้ 

เกณฑ์กำรประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
≤ 19 องค์ควำมรู้ 20-29 องค์ควำมรู้ 30-39 องค์ควำมรู้ 40-49 องค์ควำมรู้ ≥ 50 องค์ควำมรู้ 

เกณฑ์มำตรฐำน พิจำรณำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ งำนวิจัยทำงวิชำกำร งำนวิจัยสถำบัน ของหลักสูตร คณะ และ
หน่วยงำนสนับสนุน ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

คะแนน ผลกำรประเมิน 
1 นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ≤ 19 องค์ควำมรู้ 
2 นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 20 – 29 องค์ควำมรู้ 
3 นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 30 – 39 องค์ควำมรู้ 
4 นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 40 – 49 องค์ควำมรู้ 
5 นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ≥ 50 องค์ควำมรู้ 
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ส่วนที่ 4 
โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / โครงการ 
แหล่งงบประมาณ 

แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยตำมมำตรฐำนคณุภำพระดับชำติและนำนำชำติ 
1) โครงกำรพัฒนำหลักสูตรน ำร่องตำมเกณฑ์ AUN-QA 190,000 - - 
2) โครงกำรพัฒนำผู้ประเมิน Internal AUN-QA Assessors  100,000 - 
3) โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ  ส ำนัก สถำบัน กอง คณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 253,840 - - 
4) โครงกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและมหำวิทยำลัย  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562 - 850,000 - 
5) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 50,000 - - 
6) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (สำยสนับสนุนภำยในหน่วยงำน) 12,000 - - 
7) โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเพ่ือทะเบียน TQR 100,000 - - 
8) โครงกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 130,000 - - 
9) โครงกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือให้สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล (AUN-QA) 223,600 - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมกำรน ำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และบริกำรวิชำกำร มำใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน 
10) โครงกำรก ำกับติดตำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำน 246,160 - - 
11) โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่บริกำรจังหวัดก ำแพงเพชรและจังหวัดตำก ระยะที่ 3 1,500,000 - - 
12) โครงกำรน ำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชำติ - 100,000 - 
13) โครงกำรวิจัยสถำบันด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 30,000 - - 

รวม 2,735,600 1,050,000 - 



44 
 

ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผลปฏิบัติราชการ 

 
 กำรติดตำมประเมินผลยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจ โดยสนับสนุนให้บุคลำกรมีอ ำนำจและบทบำทอย่ำงเต็มที่ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย และ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำร โดยก ำหนดเจ้ำหน้ำที่เฉพำะในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือจัดท ำรำยงำนน ำเสนอต่อผู้บริหำรหน่วยงำนและ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักต่อไป 
 4.1 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ 
2) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดโครงกำร/แผนงำน 
3) ติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 

 4.2 ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรติดตำมและประเมินผลจำกบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ และตำมตัวชี้วัดโครงกำร/แผนงำน เป็นรำย

ไตรมำส หรือติดตำมและประเมินผลทุกๆ 3 เดือน ดังนี้ 
1) ติดตำมและประเมินผล ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 31 ธันวำคม 2562 ภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2563 
2) ติดตำมและประเมินผล ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 31 มีนำคม 2563  ภำยในวันที่ 15 เมษำยน 2563 
3) ติดตำมและประเมินผล ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 มิถุนำยน 2563 ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2563 
4) ติดตำมและประเมินผล ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563 ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2563 
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 4.3 การรายผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าส านัก 
ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก แบ่งเป็น 3 เรื่อง คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ตำมตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ (2) 

ผลสัมฤทธิ์ตำมตัวชี้วัดโครงกำร/แผนงำนประจ ำปี (3) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี โดยเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจะจัดท ำรำยงำนน ำเสนอฯ ทั้งหมด 2 ครั้งต่อ
ปีงบประมำณ ได้แก่ 

1) รำยงำนครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน และ 6 เดือน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 31 มีนำคม 2563 ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2563 
2) รำยงำนครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563 ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


