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ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
ทบทวนประจ ำปีงบประมำณ 2562 

วันท่ี 24 กันยำยน 2561 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579 

แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 
 

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐาน AUN-QA 

 

กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษา 
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่คุณภาพเป็นเลิศระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 – 2567) 
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพฒันาท้องถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนกลยุทธ์มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี 2561 - 2565 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 – 2570 (ทบทวนปี 2562) 
ส านักประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และระดบับัณฑติศึกษา พ.ศ.2558 



 
 

 

ค ำน ำ 
 

 ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มีควำมตระหนักในกำรที่จะ
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชำติและระดับสำกล โดยด ำเนินกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงถ้วนทั่วทั้งองค์กร ซึ่งต้องมี
ควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์  กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและอนำคตและด้วยพระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3  ในมำตรำ 14  ได้ก ำหนดให้
ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  4  ปี  เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและก ำหนด
แนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณตอบสนองต่อนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐที่ปรับเปลี่ยน ประกอบกับ
แผนกลยุทธ์ของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2556-2560 ได้สิ้นสุดลง ดังนั้น ส ำนักประกันฯ จึง
ไดจ้ัดท ำแผนกลยุทธ์ปี พ.ศ. 2561-2570 เพ่ือให้มีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำชำติ พ.ศ.2560 
– 2579 แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 แผนอุดมศึกษำรยะยำว ฉบับที่ 2 และ
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พ.ศ. 2561 - 2565 ในยุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้อง สำมำรถใช้เป็น
กรอบแนวทำงที่แสดงถึงยุทธศำสตร์ แผนที่ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ แผนกลยุทธ์นี้จัดท ำขึ้นโดยใช้กระบวนกำรแบบมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับภำยใน
ส ำนักท่ีร่วมกันระดมควำมคิดเห็นผ่ำนกำรประชุม เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2560 
 ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ประจ ำปี พ.ศ. 2561-2570 ขึ้น และได้ท ำ
กำรทบทวนแผนประจ ำปี 2562 เพ่ือส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทิศทำงกำรปฏิบัติและกำรพัฒนำ
หนว่ยงำนและบุคลำกร และเป็นเครื่องมือส ำหรับกำรด ำเนินกำรสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้
มหำวิทยำลัยประสบควำมส ำเร็จตำมควำมมุ่งหวังต่อไป 
 
 
 
 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 
 
 
 

ก 



 

 

ผังควำมเชื่อมโยงสำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 -2570) ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำจะเสริมสร้ำงวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยใหไ้ด้มำตรฐำนคณุภำพระดับชำติและนำนำชำติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพองค์กรสู่มำตรฐำนระดับชำติและนำนำชำติ  ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และบริกำรวิชำกำร 

1. หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนระดับสำกล 

2. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ระบบ
สำรสนเทศ และบุคลำกรใหต้อบสนองต่อ
คุณภำพสู่สำกล 

3. มหำวิทยำลัยมอีงค์ควำมรู้จำกนวัตกรรม แนวปฏบิัติที่ดีด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ และมีเครือขำ่ยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
และบริกำรวิชำกำร 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้
หลักสูตร คณะ และหนว่ยงำน
สนับสนุนมีกำรพัฒนำคุณภำพที่
ได้มำตรฐำนในระดับชำติและ
นำนำชำต ิ

3.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงผลงำน
นวัตกรรมด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำที่น ำไปสู่กำร
พัฒนำคุณภำพสู่สำกล 

2.2 พัฒนำระบบ
สำรสนเทศให้ตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพสู่สำกล 

2.1 กำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรให้พร้อมต่อกำร
พัฒนำคุณภำพสู่สำกล 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนำ
เครือข่ำยกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และบรกิำรวิชำกำร 

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

4) ร้อยละหน่วยงำนที่บุคลำกร
ได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับเกณฑ์
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน และเกณฑ์
มำตรฐำนสำกล 

5) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้
ต่อระบบสำรสนเทศด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6) ผลกำรประเมิน 
Webometrics จำกกำรรำยงำน
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

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

10) จ ำนวนองค์ควำมรู้หรือแนว
ปฏิบัติที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

1. พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับชำติ 
และนำนำชำต ิ

 2. พัฒนำองค์ควำมรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ
บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำในเขตพื้นที่ใหบ้ริกำร 

วิสัยทัศน ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 

พันธกิจ 
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สำรบัญ 
                     หน้ำ 
ค ำน ำ           ก 
ผังควำมเชื่อมโยงสำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ส ำนักประกันฯ พ.ศ. 2561-2570  ข 
สำรบัญ           ค   
ส่วนที่ 1 บทน ำ            

หลักกำรและเหตุผล        1 
ข้อมูลองค์กร         1 
โครงสร้ำง อัตรำก ำลังของหน่วยงำน และงบประมำณ    2 
ผลกำรด ำเนินงำน        3 

ส่วนที่ 2 นโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง        
1) แผนกำรศึกษำชำติ พ.ศ. 2560 - 2579      7 
2) แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 10 
3) กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)   11 
4) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี  13 

และระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558    
5) กรอบกำรประเมินสถำบันอุดมศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด   15 
6) เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำน AUN-QA  17 
7) เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx)    18 
8) ทิศทำง นโยบำย เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์ เพ่ือกำรยกคุณภำพมำตรฐำน 18 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ สู่คุณภำพเป็นเลิศระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 – 2567) 
9) ยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำย  19 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
10) แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2565 19 

ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน        24 

 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก       25 
 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์        26 
ส่วนที่ 4 ยุทธศำสตร์ของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ.2561-2570   

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์   27  
 ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์    29 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ และโครงกำร     32 
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สำรบัญ (ต่อ) 
                     หน้ำ  
ภำคผนวก 
 ภำคผนวก ก TOWS Matrix       38 

ภำคผนวก ข แผนผังควำมเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 42 
กับแผนกลยุทธ์ของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 ภำคผนวก ค กำรวิเครำะห์มิติตำม Balance Scorecard เพ่ือจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ 43 
 ภำคผนวก ง ตำรำงสรุปผลกำรทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำร  44 

เปรียบเทียบปีงบประมำณ พ.ศ.2561 และ 2562 
 

 

ง 



ส่วนที ่1 
บทน ำ 

 
 หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ส าหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่  เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  
สอดคล้องกับสถานภาพภายใต้บริบทแวดล้อมทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  เทคโนโลยี  และอ่ืนๆ  ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง  เป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นกรอบการก าหนดทิศทางการปฏิบัติและการพัฒนา
องค์กร  และเป็นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป 
 สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. 2546 หมวด 3   มาตรา 14  ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือแปลงเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง  ประกอบกับแผนกลยุทธ์ของส านักประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.2552-2555  ได้สิ้นสุดลง ดังนั้น ส านักประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความจ าเป็นต้องปรับแผนกลยุทธ์ 
เพ่ือใช้ระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 -2560   เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กระทรวง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-
2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ.2551-2565)  ตลอดจนยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา และช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินงาน 
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะส่งผลให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษาและ
มหาวิทยาลัย ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
ข้อมูลองค์กร 

1. อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ก่อก าเนิดขึ้นจากการเล็งเห็น

ความส าคัญในงานประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารระดับสูง และจัดตั้งขั้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2552 จากมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ครั้งที่ 2/2552 เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ เป็นหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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2. โครงสร้ำง อัตรำก ำลังของหน่วยงำน และงบประมำณ 
โครงสร้างของส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ ฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารส านักงาน และฝ่ายวิจัย 
นวัตกรรมและบริการวิชาการ โดยมีผู้อ านวยการส านักเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและส านักประกันฯ อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และมีคณะกรรมการประจ า
ส านักท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานของส านัก ดังแสดงตามภาพ
ต่อไปนี้ 

 
 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษามีบุคลากรทั้งสิ้น 7 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2561) 
แบ่งเป็นบุคลากรสายผู้สอนจ านวน 2 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 4 คน ดังนี้ 

1) ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อ านวยการ 
2) ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
3) นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4) นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
5) นางสาวพันทิพา เย็นญา หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
6) นายธีศิษฎ์ กระต่ายทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7) นางสาววิวรรณ ธัญญะวัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ซ่ึงบุคลากรมีวุฒิการศึกษา อายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานดังแสดงตามตารางต่อไปนี้ 

รำยกำร สำยผู้สอน สำยสนับสนุน 
คุณวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

 
2 
- 
- 

 
- 
3 
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

อายุ 
50 ปีขึ้นไป 
30 – 49 ปี 
ต่ ากว่า 30 ปี 

 
- 
2 
- 

 
- 
5 
- 

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

 
1 
- 
1 
- 
- 

 
- 
- 
- 
3 
2 

 
 จ านวนงบประมาณที่ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ระหว่างปี 2556 – 2561 

ปีงบประมำณ งบประมำณ (บำท) 
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 

 
3. ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีการศึกษา 2551 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 13 

สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย รศ.ธวัช วีระศิริวัฒน์  ผศ.สุรชัย  โกศิ
ยะกุล  ผศ.ชาลี  ตระกูล และอาจารย์ปรียานุช  พรหมภาสิต มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
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คะแนน  2.53  จ าแนกรายองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 
2.50 องค์ประกอบที่ 7  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 2.63 องค์ประกอบที่ 8  มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 2.50 และองค์ประกอบที่ 9 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 3.00 

ปีการศึกษา  2552 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 19  
สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย ผศ.วิสิฐ ธัญญะวัน  ผศ.ธวัช   วีระศิ
ริวัฒน์   ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์  และอาจารย์สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส มีผลการประเมินภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก คะแนน 2.76 จ าแนกรายองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี คะแนน 2.50  องค์ประกอบที่ 5 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 3.00 องค์ประกอบที่ 7 มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 2.63 องค์ประกอบที่ 8 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนน 3.00 และองค์ประกอบที่ 9 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 3.00  

ปีการศึกษา 2553 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 4   
สิงหาคม พ.ศ. 2554  โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ ผศ.ศรีรัตน์ 
เจิงกลิ่นจันทร์  ผศ.ชาลี  ตระกูล และ นางสาวนาตยา พลับเกลี้ยง (เลขานุการ) มีผลการประเมินภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.89 จ าแนกรายองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก  คะแนน 5.00 องค์ประกอบที่  2 มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 
องค์ประกอบที่ 5 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 4.00  องค์ประกอบที่ 7 มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก คะแนน 5.00 องค์ประกอบที่ 8 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 และ
องค์ประกอบที่ 9 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00  

ปีการศึกษา 2554 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 10  
สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์   ผศ.ศรีรัตน์ 
เจิงกลิ่นจันทร์  ผศ.ชาลี  ตระกูล ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส  และนางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (เลขานุการ) 
มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนน  4.90 จ าแนกรายองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  คะแนน 5.00 องค์ประกอบที่ 2  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
คะแนน 5.00 องค์ประกอบที่ 5 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 องค์ประกอบที่ 7 มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 องค์ประกอบที่ 8 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 
4.00 และองค์ประกอบที่ 9 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00  

ปีการศึกษา 2555 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส  ผศ.
ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  ผศ.ชาลี  ตระกูล และนางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (เลขานุการ) มีผลการประเมินภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนน  5.00 จ าแนกรายองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก  คะแนน 5.00 องค์ประกอบที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  คะแนน 5.00 
องค์ประกอบที่ 5 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 องค์ประกอบที่ 7 มีผลการประเมินอยู่
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ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 องค์ประกอบที่ 8 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 และ
องค์ประกอบที่ 9 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 5.00 

ปีการศึกษา 2556 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส  ผศ.ดร.
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง  ผศ.ชาลี  ตระกูล และนางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช (เลขานุการ) มีผลการประเมินภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย  4.78 (องค์ประกอบที่ 1 คะแนน 4.00, องค์ประกอบที่ 2 คะแนน 
5.00, องค์ประกอบที่ 5 คะแนน 5.00, องค์ประกอบที่ 7 คะแนน 5.00, องค์ประกอบที่ 8 คะแนน 4.00 
และองค์ประกอบที่ 9 คะแนน 5.00) 

ปีการศึกษา 2557 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย ดร.
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส (ประธาน)  ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (กรรมการ) ผศ.ชาลี  ตระกูล (กรรมการ) 
รศ.ดร.ปาจารีย์ ผลประเสริฐ (กรรมการ) และนางสาวชรินรัตน์ บุญมาก (เลขานุการ) มีผลการประเมินภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย  4.93 โดยผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผน, ตัวบ่งชี้
ที่ 2 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน, ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน, ตัวบ่งชี้ที่ 4 
การบริการวิชาการแก่สังคม, ตัวบ่งชี้ที่ 5 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน, ตัวบ่งชี้ที่ 6 การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน, ตัวบ่งชี้ที่ 7 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้, ตัวบ่งชี้
ที 9 ระบบบริหารความเสี่ยง, ตัวบ่งชี้ที่ 10 ระบบและกลการเงินและงบประมาณ, ตัวบ่งชี้ที่ 11 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา, ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม, ตัว
บ่งชี้ที่ 13 นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน และตัวบ่งชี้ที่ 14 ระบบบริหารคุณภาพ ได้ผลการ
ประเมินเท่ากับ 5.00 (ระดับดีมาก) ส่วนตัวบ่งชี้ที่ 8 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ มี
ผลการประเมินเท่ากับ 4.00 (ระดับดี) 
 ปีการศึกษา 2558 ส านักประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย ดร.
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส (ประธาน)  ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผศ.ชาลี  ตระกูล ผศ.รัชนี นิธากร 
(กรรมการ) และนางสาวชรินรัตน์ บุญมาก (เลขานุการ) มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย  4.88 โดยผลการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การพัฒนาแผนและภาวะผู้น าของผู้บริหาร มี
ผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 (ระดับดีมาก) องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.83 
(ระดับดีมาก) และองค์ประกอบที่ 3 การด าเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงาน มีผลการ
ประเมินเฉลี่ย 4.50 (ระดับดี) 
 ปีการศึกษา 2559 ส านักประกันคุณภาพการศึกษารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญโอภาส (ประธาน) ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล ผศ.ชาลี ตระกูล ผศ.รัชนีวรรณ นิธากร และ นางสาว
ชรินรัตน์ บุญมาก (เลขานุการ) มีผลการประเมินภาพรวมในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.91) โดยผลการ
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ประเมินแบ่งเป็นองค์ประกอบที่ 1 ผลการประเมินเฉลี่ย 4.50 องค์ประกอบที่ 2 ผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 
องค์ประกอบที่ 3 ผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 เช่นกัน 
 ปีการศึกษา 2560 ส านักประกันคุณภาพการศึกษารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย อาจารย์
เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ กรรมการคนนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ประธาน) ผศ.ชาลี ตระกูล 
ผศ.รัชนีวรรณ นิธากร และนางสาวชรินรัตน์ บุญมาก (เลขานุการ) มีผลการประเมินภาพรวมในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.73) โดยผลการประเมินแบ่งเป็นองค์ประกอบที่ 1 ผลการประเมินเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ 2 
ผลการประเมินเฉลี่ย 4.83 และองค์ประกอบที่ 3 ผลการประเมินเฉลี่ย 4.33 
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ส่วนที่ 2 
นโยบำยและยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้ก้าวไป

ข้างหน้าและบรรลุเป้าหมายนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในด้านนโยบาย สถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ ดังต่อไปนี้ 

1. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
2. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
5. กรอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
6. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน AUN-QA   
7. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)   
8. ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ สู่คุณภาพเป็นเลิศระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 – 2567) 
9. ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 
10. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565 

1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ทั้ งที่อยู่ ใน
กระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ 
การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้าง
งานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดับประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายในกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ประชากรทุกคน
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ (Quality) 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
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ประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็น
พลวัตและบริบททีเ่ปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 หลักกำรกำรจัดกำรศึกษำ :  

1) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้

ประชาชนทุคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยท างาน และผู้สูงอายุมีโอกาสในการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตามความพร้อมและความสามารถ มีความรู้ ทักษะ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการท างาน

เพ่ือการประกอบอาชีพตามความถนัดสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) เป็น

การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนกลุ่มปกติ กลุ่มด้อยโอกาสที่มีความ

ยากล าบากและขาดโอกาสเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจและภูมิสังคม ซึ่งรัฐต้องดูแลจัดสรรทรัพยากรทางการ

ศึกษาสนับสนุนผู้เรียนกลุ่มนี้ให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพและความพร้อมอย่างเท่าเทียม กลุ่มที่มีความ

ต้องการจ าเป็นพิเศษซึ่งหมายรวมกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม อารมณ์ การ

สื่อสารและการเรียนรู้ รวมทั้งบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล รัฐต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมี

สิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาร่วมกับเด็กปกติในกรณีที่สามารถเรียนได้ หรือจัดให้เป็นพิเศษตามระดับ

ความบกพร่อง 

3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด ารงชีวิตและการประพฤติ

ปฏิบัติตนอย่างพอเพียง เท่าทันและเป็นสุข การศึกษาจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีทักษะพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก โดยยึดหลักควำมพอประมำณ 

ที่เป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  มีการตัดสินใจที่มี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับ

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่

คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลโดยใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน เพ่ือ
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ประกอบการวางแผนและคามระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

อดทน พากเพียร และใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) การจัดการ
ศึกษาที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน เนื่องจากรัฐต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมากในการจัด
การศึกษาที่ต้องครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่ มเป้าหมายด้วยรูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย สนองความต้องการและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล และสนองยุทธศาสตร์ชาติและความ
จ าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐจึงต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วชิาชีพ  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนในการจัดการศึกษา โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมจัดการศึกษา เสนอแนะ ก ากับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
ตามความพร้อมเพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม 
 ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยสุดท้ำย : 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมายสุดท้าย 
1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมายสุดท้าย 
1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น

เลิศเฉพาะด้าน 
3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมายสุดท้าย 
1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมายสุดท้าย 
1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายสุดท้าย 
1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้  ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมายสุดท้าย 
1) โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษา มีความคล่องตัว ชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได้ 
2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพ้ืนฐาน 
4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
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5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

2. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) โดยเป้ำหมำยหลักของการจัดท าแผนฉบับนี้เพื่อ 

1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2) ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3) มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4) คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน 
 วิสัยทัศน์ :  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” โดย 
 ผู้ เรียน หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 มีความรู้คู่คุณธรรม หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน 
 มีความสุข หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี ปรองดอง 
 สังคม หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ : 
1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
2) ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3) มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4) คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 
ตัวช้ีวัดตำมเป้ำหมำยหลัก : 

1) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จากการทดสอบระดับชาติ 
3) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
4) ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
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5) สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปลายประเภทชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
6) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาท่ีท างานให้ 
7) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
8) ร้อยละของผู้งานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
9) ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ปรดโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
10) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี 
11) ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
12) ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 – 17 ปี 
13) สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
14) จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ : 
1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2) ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3) ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4) ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาระดับประเทศ เป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
โลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทยโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาลการเงิน การก ากับ
มาตรฐานและเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการความหลากหลายและเอกภาพเชิง
ระบบ” ทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ฉบับที ่2 ประกอบด้วย 
    3.1 รอยต่อกับกำรศึกษำระดับอ่ืน 
       ปรับปรุงและทบทวนกระบวนการผลิตครู สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เต็มความสามารถ รัฐบาลส่งเสริมการสร้างโรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียนเฉพาะในโรงเรียนทั่วไป  ส่งเสริม
การศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษ ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพ่ีเลี้ยงในการท าโครงการ ผู้ส าเร็จ
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การศึกษาจากสถาบันอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความยืดหยุ่น เช่น ระบบ Credit Bank และ LLL (Life-
Long-Learning Education) การเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกให้ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้า
เรียนเพ่ือเก็บหน่วยกิตให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
       3.2 กำรแก้ไขปัญหำอุดมศึกษำในปัจจุบัน 

    ปัญหาหลักของสถาบันอุดมศึกษา คือ การไร้ทิศทางในการบริหาร การปฏิบัติงานมีความ
ซ้ าซ้อน การขาดคุณธรรมและขาดประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกการก ากับ เพ่ือลดเลิกหลักสูตรที่
ไม่เป็นที่ต้องการ ลดเลิกคณะและสถาบันที่มีปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบโดยศูนย์
ข้อมูลสถิติ มีการปรับปรุงกลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประโยชน์ ระบบการรับรองวิทยฐานะการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม  ประกอบด้วย 

     (1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา มีอาจารย์
ปริญญาเอก 10% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 20 : 80 

     (2) กลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอน (Liberal Art) ที่เน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท มีอาจารย์ปริญญาเอก 50% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน    
40 : 60 

     (3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและสมบูรณ์แบบ (Comprehensive) มหาวิทยาลัยเฉพาะ
ทาง (Specialized) ที่เน้นจัดการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 70% และ
สัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เป็นสัดส่วน 60 : 40 

     (4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและบัณฑิตศึกษา (Research and Graduate) ที่เน้นจัดการศึกษา
และวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มีอาจารย์ปริญญาเอก 100% และสัดส่วนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อ
สังคมศาสตร์เป็น 90 : 10 
      3.3 ธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำรอุดมศึกษำ 
              การให้ความส าคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”การจัดตั้งองค์กรกลไกการพัฒนาผู้ก ากับนโยบาย
และผู้บริหารในลักษณะ Institute of Director (IOD) โดยองค์การดังกล่าวให้ความรู้เยี่ยมชมเปิดเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ มีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย การ
ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย/อธิการบดี และการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
       3.4 บทบำทของมหำวิทยำลัยในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
          มหาวิทยาลัยต้องเชื่อมต่อกับภาคการผลิต สร้างความรู้และนวัตกรรม พัฒนาระบบการ
ประเมิน “การวิจัย” เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรและวางต าแหน่งของมหาวิทยาลัย เสริมศูนย์แห่งความเป็น
เลิศให้มีการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และชุมชน 
ตลอดจนผลักดันให้เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ” 
        3.5 กำรเงินอุดมศึกษำ 

    ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ โดยยังคง Supply-Side Financing ตาม 
Performance Based และสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  โดยยังคงกองทุน กยศ.  ตามความ
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จ าเป็น เพ่ิมกองทุนประเภท Contribution Scheme  การจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาในด้านการ
พัฒนาอาจารย์ การวิจัย และสร้างความร่วมมือภาคการผลิต  
        3.6 กำรพัฒนำบุคลำกรในอุดมศึกษำ 

    ปรับระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีความหลากหลายทั้งเชิงวิชาการ ความเป็นครูตามช่วงวัย  จัด
ให้มีกระบวนการ Mentoring เน้นการพัฒนาจากการท างานจริง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในประเทศ 
มหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือทั้ง 2 ระบบ ตามความจ าเป็น และให้ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยใหม่ 
        3.7 กำรพัฒนำอุดมศึกษำ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต ้

    ส่งเสริมการท างานในลักษณะเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาตามพ้ืนที่น าไปสู่การควบรวมใน
มิติต่างๆ ช่วยยกระดับคุณภาพ สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาชุมชนและเครือข่ายวิชาการ 
        3.8 เครือข่ำยอุดมศึกษำ 

    ต้องมองหลายมิติและมุ่งแก้ปัญหาหลายระดับ หลายระยะ มีการพัฒนาเด็ก เยาวชนและ
พัฒนาครู สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ และพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคม ASEAN 
        3.9 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรเรยีนรู้ 
การให้ความส าคัญกับ “ศิลปวิทยาศาสตร์” เน้นการเรียนแบบกว้างเพื่อแก้ปัญหาได้ ต้นแบบในการจัด
การศึกษาจากภูมิภาคตะวันตก  ใช้ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือการเรียนรู้  สร้างฐานข้อมูล
อุดมศึกษาที่ทันสมัย สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมส าหรับคนวัยท างาน 
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดและการเรียนรู้ 

4. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2558 
- เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีจุดมุ่งหมายให้หลักสูตรมีการผลิตบัณฑิต
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บน
ฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยา
อันดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล  

จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ได้แก่ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  และเป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
 3) อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและท า หน้าที่อาจารย์
ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 
 ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ 

1) การก ากับมาตรฐาน 
2) บัณฑิต 
3) นักศึกษา 
4) อาจารย์ 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน และรายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให้ถือค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

5. กรอบกำรประเมินสถำบันอุดมศึกษำจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 
สกอ. แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 5.1 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 5.2 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 
ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับ

คณะ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ของคณะ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 5.3 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 
ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการ

ในระดับสถาบัน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม

สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

6. เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำน AUN-QA 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นความร่วมมือของ สถาบันอุดมศึกษา ระหว่างประเทศสมาชิก 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน มีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งเพ่ือส่งเสริมความ
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ร่วมมือทางด้านการศึกษา อันเป็นกลไกส าคัญในการสร้างรากฐานให้กับสังคมและความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในภูมิภาค ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 รวม 13 สถาบัน ต่อมาได้ขยายความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนเพ่ิมมากขึ้นท าให้สมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพ่ิมจ านวนเป็น 26 สถาบัน 
จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดย ส านักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ( AUN 
Secretariat) ตั้งอยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เข้าเป็นสมาชิก มี 4 สถาบัน 
คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหิดล 

การประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน AUN-QA แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับ
สถาบัน ระดับการประกันคุณภาพภายใน และระดับหลักสูตร ซึ่งปัจจุบัน มีเพียงเกณฑ์การประเมินระดับ
หลักสูตรเท่านั้นที่ได้รับการเผยแพร่และใช้งาน การประเมินระดับหลักสูตร (version 3.0) ประกอบด้วย
เกณฑ์ 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 

7. เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: 
EdPEx) 

EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทาง
ของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ท าให้มอง/คิดและบริหารองค์กร
ในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จาก
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย เกณฑ์นี้ได้น ามาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2545 โดยปรับเป็นภาษาไทย และใช้
ชื่อว่าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ชี้แนะว่าเรื่องใดมีความส าคัญต่อการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศขององค์กร ในการประเมินจะใช้ข้อค าถามโดยระบุตัวบ่งชี้ และไม่บังคับให้ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพราะ
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บริบทขององค์กร/สถาบันแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกัน เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หมวดกระบวนการ 
และ 1 หมวดผลลัพธ์ มีคะแนนรวม 1,000 คะแนน ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การน าองค์กร     110 คะแนน 
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์    90 คะแนน 
หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า    100 คะแนน 
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 90 คะแนน 
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร    100 คะแนน 
หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ   110 คะแนน 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์     400 คะแนน 

8. ทิศทำง นโยบำย เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์ เพื่อกำรยกคุณภำพมำตรฐำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สู่คุณภำพเป็นเลิศระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 – 2567) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 จากการได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2547 จึงเป็นวาระส าคัญที่จะต้องมีการปรับทิศทางและเป้าหมายใหม่ ให้มีจุดเน้น จุดเด่น และการก้าวสู่
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นเลิศในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การยกคุณภาพชีวิต การ
ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าทางสังคม และการสร้างประชาชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้  
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว 
ทันสมัย ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based economy) และสู่การก ากับและดูแลตนเอง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูอย่างมืออาชีพ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และการยกคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย
และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน้อมน าแนวพระราชด าริและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้สนองตอบกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 การยกคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7 การสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย และความร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 
ท้องถิ่นและสถานประกอบการ 
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9. ยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระรำโชบำย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) 

 วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย พ.ศ. 2560 – 2579 
มียุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยหลัก ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

2) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาศักยภาพครู การผลิตครูระบบปิด/เปิด และการพัฒนานวัตกรรมการ

ผลิตครูและพัฒนาครู 
3) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การพัฒนาอาจารย์และ
คุณภาพบัณฑิต 

4) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งในเรื่องการแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ระบบ

ฐานข้อมูล การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การพัฒนาเครือข่าย และการจัดระบบงานความเป็นเลิศและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

10. แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประจ ำปี พ.ศ. 2561 - 2565 
วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ : 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมแก่
ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยในการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม 
4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธ

กิจและสร้างเครือข่าย 
 1.2 ยกระดับความสามารถของก าลังแรงงานและผู้สูงวัยในท้องถิ่น 
 1.3 เพ่ือประสิทธิภาพระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น 
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 1.4 ขับเคลื่อนการน างานวิจัยให้ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ และใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1.5 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ให้เป็นผู้น าทางวิชาการด้านการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.2 พัฒนากระบวนการผลิตครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
  2.3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มีสมรรถนะ

สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

สร้างสรรค์สังคม 
กลยุทธ์ 

3.1 พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้พัฒนาชุมชน 
3.2 สร้างเครือข่ายการผลิตบัณฑิต 
3.3 พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอาสา 

สร้างสรรค์สังคม 
3.4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มี
ธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
4.2 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี 
4.3 พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับ

การเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
4.4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งสู่การเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4.5 พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 

University) 
4.6 สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด : 
1) จ านวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้น า แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น 
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2) ร้อยละก าลังแรงงานและผู้สูงวันกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
3) ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมขอว

ชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
4) ร้อยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่องบประมาณ

ทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 
5) จ านวนชุมชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศที่ร่วม

ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย 
6) ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ต่อจ านวน

งานวิจัยทั้งหมด 
7) จ านวนผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
8) จ านวนชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
9) จ านวนนวัตกรรม/มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
10) ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพครู 
12) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นโปรแกรม

วิชาภาษาอังกฤษ) 
13) ร้อยละของอาจารย์ในสถาบันผลิตครูที่มีการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 
14) ร้อยละของนักศึกษาครูที่ผ่านการประเมินระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

ตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืน 

15) ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโครงการพิเศษ 

16) ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
17) จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่น าไปใช้แก้ปัญหาหรือ

พัฒนาการเรียนการสอน 
18) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ/ครูพ่ีเลี้ยง) ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีดและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

19) จ านวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันที่ผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

20) จ านวนหลักสูตรที่มีผลงานด้านการวิจัยและผลิตนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมหรือชุมชน 
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21) จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการความรู้ที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

22) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตในระดับดี 
23) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF 

โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5 
24) ร้อยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
25) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
26) ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
27) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
28) ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
29) ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่ได้รับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
30) ร้อยละของหน่วยงาน/หลักสูตรที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ 
31) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

อิเล็กทรอนิกส์ 
32) จ านวนสื่อและนวัตกรรมที่เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ 
33) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
34) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
35) ผลการประเมินภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
36) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของมหาวิทยาลัย 
37) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏตามเกณฑ์ Webometric 
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ส่วนที ่3 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และทิศทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักประกันคุณภาพการศึกษาด้านต่าง  ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้สามารถเข้าใจบริบท
ของส านักประกันคุณภาพการศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
การวิเคราะห์ศักยภาพ อันประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  (Internal and external 
factors) เป็นองค์ประกอบส าคัญของความส าเร็จ เพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางด าเนินการ 

กรอบการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาส านักประกันคุณภาพการศึกษา คือ การวิเคราะห์ปัจจัย      
แวดล้อมรอบด้าน (SWOT Analysis) ซึ่งได้แก่ 
     1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (สามารถก ากับได้-ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) 
           - จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ปัจจัยที่เป็นบวก ซึ่งเป็นจุดเด่น ความเข้มแข็ง ส่วนที่ส่งเสริม
ความส าเร็จ  
           - จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง ปัจจัยที่เป็นลบ คือ จุดด้อย ความไม่พร้อม  
     2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถก ากับได้-เตรียมตัวรับมือ) 
           - โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นโอกาสขององค์กร 
          - อุปสรรค/ภาวะคุกคาม (Threats) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่เป็นลบ ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่
เป็นอุปสรรคเป็นภาวะคุกคามต่อการพัฒนาองค์กร 

1) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1 มีกระบวนการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกันอย่างต่อเนื่อง  

W1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญน้อยเก่ียวกับเกณฑ์
ประกันคุณภาพระดับสากล และไม่สามารถสอบ
เป็นผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ดังกล่าวได้ 

S2 มีการจัดท านวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ และ
เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ทั้งในและนอกองค์กร 

W2 ระบบสารสนเทศยังไม่สามารถตอบสนองการ
จัดการคุณภาพสู่สากลได้ 

S3 มีคู่มือการปฏิบัติงานหลักของส านักประกันฯ ทุกงาน W3 ระบบฐานข้อมูลที่เอ้ืออ านวยในการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพยังไม่เชื่อมโยงกัน 
(โดยเฉพาะข้อมูลด้านบุคลากรและการวิจัย) 

S4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้าน
ประกันคุณภาพ บริการวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม และ

W4 ระบบกลไกการส่งเสริมให้หลักสูตรน าเกณฑ์ 
AUN-QA มาใช้พัฒนาคุณภาพหลักสูตรยังไม่
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
การพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนและสายผู้สอน
อย่างต่อเนื่อง 

ชัดเจน 

S5 บุคลากรมีความสามารถในการประสานงานและสร้าง
เครือข่ายด้านการบริการวิชาการและด้านการประกันคุณภาพ 

W5 ระบบกลไกการส่งเสริมให้คณะน าเกณฑ์ 
EdPEx มาใช้พัฒนาคุณภาพยังไม่ชัดเจน 

S6 มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงานสู่บุคลากรทุก
ระดับ 

W6 ระบบและกลไกการส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรให้
เผยแพร่บนฐาน TQR ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 

S7 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

 
2) กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก  

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1 ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการ
ยกคุณภาพมาตรฐานม.ราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ.2558-2567) มียุทธศาสตร์ที่2 การยกคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล (ยุทธวิธีที่ 3 ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับนานาชาติมากกว่า1สาขา/ต่อกลุ่มวิชา) 

T1 เกณฑ์และรายละเอียดขององค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเป็นระยะส่งผลให้
ต้องสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง 

O2 สกอ. เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเลือกใช้เกณฑ์คุณภาพ
สากลแทนเกณฑ์คุณภาพภายในที่ สกอ. ก าหนด 

T2 ต้นแบบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
เกี่ยวกับเกณฑ์AUN-QA ที่มีบริบทใกล้เคียงกับ
มหาวิทยาลัยยังมีน้อย 

O3 หน่วยงานภายนอกทั้งชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย จึงเอื้อต่อการพัฒนาระบบการการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

T3 ต้นแบบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx ยังมีน้อย 

O4 หน่วยงานภายนอกแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการมากข้ึนรวมทั้ง
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

T4 เส้นทางความก้าวหน้าของการท างานของ
หน่วยงานภายนอกต่างๆ เป็นแรงจูงใจให้บุคลากร
เปลี่ยนงานบ่อยส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

O5 มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพในทุก
หน่วยงาน 

T5 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยยังไม่มีแนวคิด
การน าเกณฑ์มาตรฐานสากล EdPEx/ AUN-QA ไป
ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

O6 มีผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานและ  
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โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ระดับมหาวิทยาลัย 
O7 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มีโอกาสขยายความ
ร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้มากข้ึน 

 

O8 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561 เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามบริบทและความพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

 

ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาตกอยู่ในต าแหน่งยุทธศาสตร์ SO หรือตกอยู่ในลัคนาราศีมีนดังนั้น

กลยุทธ์ของส านักประกันควรก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก-ลุย หรือการเร่งขยายงาน 
รำยกำร น้ ำหนัก คะแนน น้ ำหนักคะแนน % 

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

รวม   7.65 100 
 

รำยกำร ต ำแหน่งองค์กร 
SO Strategies X 
WO Strategies   
ST Strategies   
WT Strategies   

 
 
 
 
 
 
 
 
TOWS Matrix 
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ส่วนที ่4 
ยุทธศำสตร์ของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2561-2570 

(ทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2562) 
 
ปรัชญำ 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจะเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร เพ่ือขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 

 
พันธกิจ (Mission) 

1.พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
2.พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และบริการ

วิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 
 
เอกลักษณ์ : เป็นหน่วยงานที่สร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาคุณภาพทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น  
 
ค่ำนิยมองค์กร : PDCA 
 P = Practice on cooperation: เน้นประสานความร่วมมือ 
 D = Driven by quality: ยึดถือการขับเคลื่อนด้วยคุณภาพ 
 C = Culture continuous learning: มีวัฒนธรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 A = Alert to innovate and create: กระตือรือร้นเรื่องนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
 
สมรรถนะหลักองค์กร (Core Competencies) : 

1. มีความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและมีความรู้เรื่องเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสากล 

2. สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 
3. สามารถสร้างความร่วมมือด้านประกันคุณภาพกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 

 



28 
 

ยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) เป้ำประสงค์ (Goals) และกลยุทธ์ (Strategy) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

เป้ำประสงค์ 1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์ : 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุนมีการพัฒนา

คุณภาพที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้ำประสงค์ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ และบุคลากรให้ตอบสนอง
ต่อคุณภาพสู่สากล 

กลยุทธ์ : 
2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมต่อการพัฒนาคุณภาพสู่สากล 

2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพสู่สากล 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ และ
บริการวิชาการ 

เป้ำประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้จากนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 

 กลยุทธ์ : 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 
3.2 ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่น าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพสากล 
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ควำมเชื่อมโยงประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ มำตรกำร ตัวชี้วัด 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพ
องค์กรสู่มาตรฐาน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัไดร้ับ
การรับรองมาตรฐาน
ระดับสากล 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้หลักสตูร คณะ และ
หน่วยงานสนับสนุนมี
การพัฒนาคุณภาพที่
ได้มาตรฐานใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

1.1.1 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้หลักสตูรมผีลการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับด-ีดีมาก เพื่อ
ขึ้นฐาน TQR 
1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้คณะและหลักสตูรน า
แนวคิดของเกณฑ์
มาตรฐานสากลมาใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กร 

1) ร้อยละของหน่วยงานท่ีน า
แนวคิดเกณฑ์มาตรฐานสากล
มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร 
2) ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย 
3) ร้อยละของหลักสตูรทีม่ผีล
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับดีขึ้นไป 

2. การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ และ
บุคลากรให้
ตอบสนองต่อ
คุณภาพสู่สากล 
 

2.1 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรให้พร้อมต่อ
การพัฒนาคุณภาพสู่
สากล 

2.1.1 พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.1.2 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถด าเนินงาน
จัดการคณุภาพสู่สากล 

4) ร้อยละหน่วยงานที่
บุคลากรไดร้ับการพัฒนา
เกี่ยวกับเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
และเกณฑ์มาตรฐานสากล 

2.2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาคุณภาพสู่สากล 

 

2.2.1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้สามารถ
ตอบสนองต่อการพัฒนา
คุณภาพสู่สากล 

5) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
6) ผลการประเมิน 
Webometrics จากการ
รายงานของส านักวิทยบริการฯ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
การพัฒนาองค์
ความรู้ นวัตกรรม 
แนวปฏิบัติที่ดีดา้น
การประกันคณุภาพ 
และบริการวิชาการ 

3. มหาวิทยาลัยมีองค์
ความรู้จากนวัตกรรม 
แนวปฏิบัติที่ดีดา้น
ประกันคณุภาพ
การศึกษา และมี
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
บริการวิชาการ 

3.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาและบริการ
วิชาการ 

 

3.1.1 ส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนาการเครือข่าย
บริการวิชาการและ
เครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7) จ านวนโครงการ/กิจกรรม/
ผลงานท่ีเกิดจากการร่วมมือ
กับเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
8) จ านวนโครงการ/กิจกรรม/
ผลงานท่ีเกิดจากการร่วมมือ
กับเครือข่ายบริการวิชาการ 
9) ร้อยละของโรงเรยีน
เครือข่ายที่มีคะแนน
พัฒนาการ NT และ O-NET 
เฉลี่ยเพิม่ขึ้น 

3.2 ส่งเสริมการสร้าง
ผลงานนวัตกรรมด้าน

3.2.1 ใช้กระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อให้เกดิ

10) จ านวนองค์ความรู้หรือ
แนวปฏิบัติที่ด/ีแนวปฏิบัติที่
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ ์ มำตรกำร ตัวชี้วัด 
การประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพสากล 

องค์ความรู้ในการใช้
เกณฑ์ EdPEx ในคณะ
และมหาวิทยาลัย 
3.2.2 ส่งเสริมการสร้าง
ผลงานนวัตกรรมด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ที่น าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพสากล 

เป็นเลิศเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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แผนที่ยุทธศำสตร์ ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2561 – 2570 (ทบทวนปี 2562) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา และบริการวิชาการ 

วิสัยทัศน์ : ส านักประกันคณุภาพการศึกษาจะเสรมิสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลยัให้ไดม้าตรฐานคณุภาพระดับชาติและนานาชาต ิ
ปร
ะสิ
ทธิ

ผล
 

ตา
มพ

นัธ
กจิ

 

คุณ
ภา
พก

าร

ให้
บริ
กา
ร 

ปร
ะส
ิทธิ
ภา
พข

อง

กา
รป
ฏิบ

ัตกิ
าร

ชก
าร

 

พัฒ
นา

อง
ค์ก
ร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดบัดี – ดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตร อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยน า

แนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานสากลมา

ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

ความพึงพอใจของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
ผู้บริหารน าผลการวิจัยสถาบันด้านประกัน

คุณภาพการศึกษามาใช้ประกอบการ

ตัดสินใจในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 คณะ และมหาวิทยาลัยผ่านการประเมิน

คุณภาพภายในและได้รับรองคุณภาพ 

 เกิดนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี/วิจัยสถาบัน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เกิดเครอืข่ายความร่วมมือกบัโรงเรียน

และชุมชน ด้านการบริการวิชาการ 

 หลักสูตร (เฉพาะทีม่ี มคอ.1) 

ได้รับการรับรองคุณภาพ 

 อาจารย์ที่ไดร้ับการข้ึนบญัชีเป็นผู้ตรวจ

ประเมินคุณภาพระดบัหลักสูตร 

 ระบบสารสนเทศทีร่องรับการบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม ่/ 

การพัฒนาองค์กรสูส่ากล 

 การประชาสัมพันธ์

ข้อมูล/ข่าวสาร 

 ความพึงพอใจของ

ผู้รบับริการบรกิารวิชาการ 

การพัฒนาองค์ความรู้และระบบ

บรหิารจัดการองค์กรที่มาจาก

นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี วิจัย

สถาบันด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ 

และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การพัฒนาการจัดการความรู้และ

วัฒนธรรมการมสี่วนร่วม 

 มหาวิทยาลัยมีเครอืข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

 ระบบและกลไก/ 
เครือข่ายเช่ือมโยง 

โรงเรียนในทอ้งถ่ิน 60 โรงเรียน เข้าร่วมกจิกรรมตาม

แผนที่ก าหนด/ มีผลการสอบ NT และ O-NET สูงข้ึน 

สมรรถนะบุคลากรสาย

สนับสนุนสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

และการพัฒนาคุณภาพสูส่ากล 

บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง

ช านาญการ 

มีคู่มือปฏิบัตงิานทุกงาน

หลักของหน่วยงาน 

ผลงานนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี วิจัยสถาบัน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบสารสนเทศที่ตอบสนอง

ต่อการพฒันาคุณภาพสู่สากล 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ

การประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการจัดอันดับ 

Webometric 
 องค์ความรู้ที่มาจากผลงาน

นวัตกรรม แนวปฏิบัติทีดีฯ 

 หลักสูตร คณะ/ส านัก และมหาวิทยาลัย 

ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีข้ึน จากการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม 

แนวปฏิบัติทีดี วิจัยสถาบัน มาใช้ประโยชน์หรอืต่อยอด 

 หลักสูตรได้ข้ึนบญัชีบนฐานข้อมลู TQR ของ สกอ.  เกิดเครอืข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และโครงกำร 
 
พันธกิจที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุนมีการพัฒนาคุณภาพที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 
มำตรกำร : 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้หลักสูตรมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี-ดีมาก เพื่อขึ้นฐาน TQR 

2) ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะและหลักสูตรน าแนวคิดของเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำ 

หนัก 
เป้ำหมำย 

2562 
ข้อมูลพ้ืนฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ โครงกำร/กิจกรรม 
2559 2560 2561 1 2 3 4 5 

1 ร้อยละของหน่วยงานท่ีน าแนวคิด
เกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการ
บริหารจดัการองค์กร 

10 14.00 
(ร้อยละ) 

0 7.14 14.28 4 7 10 13 16 น.ส.สุนันท์ 
แหวนประดับ 

- โครงการการจดัการคุณภาพสูส่ากล-อบรมเกณฑ ์
- โครงการพัฒนาหน่วยงานน าร่องในการใช้เกณฑ์
มาตรฐานสากล (กิจกรรมจัดส่งผูบ้ริหารไปอบรม
เกณฑ์ TQA) 

2 ผลการประเมินคณุภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลยั 

10 4.10 
(ค่าเฉลี่ย) 

3.81 4.11 4.38 0.00-
1.50 

1.51-
2.50 

2.51-
3.50 

3.51-
4.50 

4.51-
5.00 

น.ส.ชรินรตัน ์
บุญมาก 

- โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ส านัก สถาบัน กอง และมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

3 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ผีลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับด ี

10 60.00 
(ร้อยละ) 

34.69 
(17จาก49
หลักสูตร) 

60.00 
(33จาก50
หลักสูตร) 

88.00 
(44จาก50
หลักสูตร) 

≤54 55-59 60-64 65-69 ≥70 น.ส.ชรินรตัน ์
บุญมาก 

- โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2561 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศกึษาตามกรอบ
การประกันคณุภาพการศึกษาระดบัหลักสตูร 
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พันธกิจที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
เป้ำประสงค์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรให้ตอบสนองต่อคุณภาพสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมต่อการพัฒนาคุณภาพสู่สากล 
มำตรกำร : 

1) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด าเนินงานจัดการคุณภาพสู่สากล 
2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำ 

หนัก 
เป้ำหมำย 

2562 
ข้อมูลพ้ืนฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ โครงกำร/กิจกรรม 
2559 2560 2561 1 2 3 4 5 

4 ร้อยละหน่วยงานท่ีบุคลากรได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน และเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

10 80.0 
(ร้อยละ) 

- 42.86 42.86 60.0 70.0 80.0 90.0 100 น.ส.ชรินรตัน์ บุญมาก 
น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ 
น.ส.วิวรรณ ธัญญะวัน 

- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (สายสนับสนุน) 
- โครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคณุภาพภายใน
ระดับหลักสตูร 
- โครงการพัฒนาหน่วยงานน าร่องในการใช้
เกณฑ์มาตรฐานสากล (กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู้การเขียน OP) 
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พันธกิจที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
เป้ำประสงค์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรให้ตอบสนองต่อคุณภาพสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพสู่สากล 
มำตรกำร : 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพสู่สากล 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำ 

หนัก 
เป้ำหมำย 

2562 
ข้อมูลพ้ืนฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ โครงกำร/กิจกรรม 
2559 2560 2561 1 2 3 4 5 

5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

10 3.50 ขึ้นไป 
(ค่าเฉลี่ย) 

3.99 3.99 4.00 2.50-
2.99 

3.00-
3.49 

3.50-
3.99 

4.00-
4.49 

4.50 
ขึ้นไป 

นายธีศิษฏ์ กระต่ายทอง โครงการบริหารงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

6 ผลการประเมิน Webometrics จาก
การรายงานของส านักวิทยบริการฯ 

10 12 
(อันดับที่) 

- 14 
(มี 14 

หน่วยงาน) 

14 
(มี 14 

หน่วยงาน) 

อันดับ 
14 

อันดับ 
13 

อันดับ 
12 

อันดับ 
11 

อันดับ
10 

ขึ้นไป 

นายธีศิษฏ์ กระต่ายทอง 
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
ให้บริการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ 
เป้ำประสงค์ที่ 3 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้จากนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพและบริการวิชาการ 
มำตรกำร : 

1) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการและเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำ 

หนัก 
เป้ำหมำย 

2562 
ข้อมูลพ้ืนฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ โครงกำร/กิจกรรม 
2559 2560 2561 1 2 3 4 5 

7 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่
เกิดจากการร่วมมือกับเครือข่ายการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

10 30 
(โครงการ/
กิจกรรม/
ผลงาน) 

2 
โครงการ 2 
กิจกรรม- 
ผลงาน- 

30 
โครงการ 2 
กิจกรรม 4 
ผลงาน 24 

33 
โครงการ 2 
กิจกรรม 31 

ผลงาน - 

≤10 11-20 21-30 31-40 ≥35 น.ส.ชรินรตัน์ บุญมาก 
น.ส.วิวรรณ ธัญญะวัน 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงาน 

8 จ านวนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่
เกิดจากการร่วมมือกับเครือข่าย
บริการวิชาการ 

10 30 
(โครงการ/
กิจกรรม/
ผลงาน) 

2 
โครงการ 2 
กิจกรรม 0 
ผลงาน 0 

49 
โครงการ 2 
กิจกรรม 29 
ผลงาน 18 

55 
โครงการ 2 
กิจกรรม 42 
ผลงาน 11 

≤24 25-29 30-34 35-39 ≥40 น.ส.พันทิพา เย็นญา - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะที่ 2 

9 ร้อยละของโรงเรียนเครือข่ายทีม่ี
คะแนนพัฒนาการ NT และ O-NET 
เฉลี่ยเพิม่ขึ้น 

10 60 
(ร้อยละ) 

- 35 
(7 จาก 20 
โรงเรียน) 

66.67 
(40 จาก 60 
โรงเรียน) 

50 55 60 65 70 น.ส.พันทิพา เย็นญา 
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
ให้บริการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ 
เป้ำประสงค์ที่ 3 มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้จากนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพสู่สากล 
มำตรกำร : 

1) ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพสู่สากล 
2) ใช้กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในการใช้เกณฑ์ EdPEx ในคณะและมหาวิทยาลัย 
 

ที ่ ตัวชี้วัด 
น้ ำ 

หนัก 
เป้ำหมำย 

2562 
ข้อมูลพ้ืนฐำน เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ผู้รับผิดชอบ โครงกำร/กิจกรรม 
2559 2560 2561 1 2 3 4 5 

10 จ านวนองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัตทิี่
ดี/แนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

10 30 
(องค์ความรู้) 

36 58 41 ≤19 20-
29 

30-
39 

40-
49 

≥50 น.ส.พันทิพา เย็นญา 
น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ 
 

- โครงการน าเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่
ดีของหน่วยงานภายในฯ 
- โครงการวิจัยสถาบันด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสีย่ง 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก



ภำคผนวก ก : TOWS Matrix 
 

 



39 
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ภำคผนวก ข : แผนผังควำมเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร กับ แผนกลยุทธ์ของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1. การพัฒนาทอ้งถ่ินด้วย
พันธกิจสมัพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสงัคมท้องถ่ิน 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ไดม้าตรฐาน  

มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 

 3. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพ สร้างสรรค์สังคม 

3. บัณฑิตมีคุณภาพที่
สร้างสรรค์สังคม 

1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความ

เหลื่อมล้ าทางสังคมแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
ภายใต้บริบทของท้องถ่ินโดยบูรณาการ
พันธกิจสมัพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถ่ิน 

เป้าประสงค ์

1. พัฒนาศักยภาพการใหบ้รกิารวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน โดยการบรูณาการพันธกิจ ฯ 

2. ยกระดับความสามารถของก าลงัแรงงาน
และผูสู้งวัยในท้องถ่ิน 

3. เพิ่มประสทิธิภาพระบบและกลไกการ
บรหิารจัดการงานวิจัยพัฒนาท้องถ่ิน 

4. ขับเคลื่อนการน างานวิจัยให้ตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ และใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชนและทอ้งถ่ินอย่างยัง่ยืน 

5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
ท้องถ่ิน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจะเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
ให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์1 การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่มาตรฐานระดับชาติและ
นานาชาติ 

 ยุทธศำสตร์2 การพฒันาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ 

1. หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้รับการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล 

2. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ และบุคลากรให้
ตอบสนองต่อคุณภาพสู่สากล 

3. มหาวิทยาลัยมอีงค์ความรู้จาก
นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมี
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และบริการวิชาการ 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้หลักสูตร คณะ และ
หน่วยงานสนับสนุน มี
การพัฒนาคุณภาพที่ได้
มาตรฐานในระดับชาติ
และนานาชาติ 

3.2 ส่งเสริมการ
สร้างผลงาน
นวัตกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่น าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพ
สู่สากล 

2.2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้
ตอบสนองต่อการ
พัฒนาคุณภาพสู่
สากล 

2.1 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้
พร้อมต่อการพัฒนา
คุณภาพสู่สากล 

3.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่าย
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา และ
บริการวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 1-10 ตัวชี้วัดที่ 1 - 3 ตัวชี้วัดที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 5 - 6 ตัวชี้วัดที่ 7 - 9 

1. พัฒนาบัณฑิตใหม้ีทักษะ
การวิจัยและนวัตกรรมที่
น าไปพัฒนาชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 20 - 27 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอ้ือ
ต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

2. พัฒนาองค์การให้มีระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ตัวช้ีวัดท่ี 28 - 37 

4.ระบบบริหารจัดการทีท่ันสมัยตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแหง่นวัตกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวช้ีวัด 

พันธกิจ 
1.สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนท้องถ่ิน 

2. ผลิตและพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

4. บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย ฯ 

 2. การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพฒันาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ และมี

สมรรถนะตามมาตรฐาน 

1. พัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 
ให้เป็นผู้น าทางวิชาการด้าน
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. พัฒนากระบวนการผลิต
ครูให้ได้ครูดีมีคุณภาพสูง 
เพื่อเสรมิสร้างการพฒันา
ประเทศที่ยัง่ยืน 

ตัวชี้วัดที่ 11 - 19 

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา 

การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ฯ 
1. การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการด้านการประกนัคุณภาพ

การศึกษาแก่สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีให้บริการ 

3. การสร้างนวัตกรรมการพฒันา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ 

2. สร้างเครือข่ายการ
ผลิตบัณฑิต 

3. พัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการและพัฒนานกัศึกษาฯ 
4. พัฒนาและปรับปรงุ
หลักสูตรให้มมีาตรฐานเป็นที่
ยอมรบั 
5. พัฒนาศักยภาพอาจารย ์

3. พัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพโดยน าเทคโนโลยี ฯ 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรมุ่งการ
เรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรมฯ 

5. พัฒนามหาวิทยาลัยทางกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม ฯ 

6. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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ภำคผนวก ค : กำรวิเครำะห์มิติตำม Balanced Scorecard เพื่อจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
มิติ 

ประสิทธิผลตำมพันธกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร กำรพัฒนำองค์กร 
1. การพัฒนาคุณภาพ
องค์กรสู่มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

- ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
- ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
- หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยน าแนวคิด
ของเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กร 
- ระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองต่อการ
พัฒนาคุณภาพสู่สากล 
- บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ 
- มีคู่มือปฏิบัติงานทุกงานหลักของ
หน่วยงาน 

- ความพึงพอใจของบัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ผลการจัดอันดับ Webometric 
 

- คณะ และมหาวิทยาลัยผ่านการประเมิน
คุณภาพภายในและได้รับรองคุณภาพ 
- หลักสูตร (เฉพาะท่ีมี มคอ.1) ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 
- หลักสูตร คณะ/ส านัก และมหาวิทยาลัย 
ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
- ระบบสารสนเทศท่ีรองรับการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ / การพัฒนาองค์กรสู่สากล 
ได้แก่ ระบบบริหารจัดการที่ดี ระบบบริหาร
ความเสี่ยง และระบบตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล 

- อาจารย์ท่ีได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
- หลักสูตรได้ขึ้นบัญชีบนฐานข้อมูล TQR ของ 
สกอ. 
- สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ และการพัฒนาคุณภาพสู่สากล 
- พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดี
ด้านการประกันคุณภาพ 
และบริการวิชาการ 

- มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
- โรงเรียนในท้องถิ่นจ านวน 60 โรงเรียน 
เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนด 
- ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT และ O-NET) 
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้า 
- ผลงานนวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดี 
ผลงานวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
บริการวิชาการ 
- องค์ความรู้ท่ีมาจากผลงาน
นวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดีด้าน
ประกันคุณภาพ 
- ผู้บริหารน าผลการวิจัยสถาบันมา
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

- ระบบและกลไก/เครือข่ายเชื่อมโยง 
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร 

-  เกิดนวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดี และ
ผลงานวิจัยสถาบัน ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- การบริหารจัดการองค์กรท่ีดีขึ้น จากการน า
องค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติทีดี วิจัย
สถาบัน มาใช้ประโยชน์หรือต่อยอด 
 

- เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชน 
ด้านการบริการวิชาการ 
- เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาองค์ความรู้และระบบบริหารจัดการ
องค์กรท่ีมาจากนวัตกรรม แนวปฏิบัติท่ีดี วิจัย
สถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 



44 
 

ภำคผนวก ง : ตำรำงสรุปผลกำรทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำร เปรียบเทียบปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ 2562 
 

ก่อนกำรทบทวน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) หลงักำรทบทวน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 
วิสัยทัศน์ : 
ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจะเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
ให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 

 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจะเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
ให้ได้มาตรฐานคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 

พันธกิจ : 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และบริการ
วิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ
บริการวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : 
1. การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
2. การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ
บริการวิชาการ 

 
1. การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
2. การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ
บริการวิชาการ 

เป้ำประสงค์ : 
1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรให้ตอบสนองต่อคุณภาพสู่สากล 
3. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้จากนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
และมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ 

 
1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรให้ตอบสนองต่อคุณภาพสู่สากล 
3. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้จากนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ : 
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน มีการพัฒนาคุณภาพที่ได้

 
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุน มีการพัฒนาคุณภาพที่ได้
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ก่อนกำรทบทวน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) หลงักำรทบทวน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 
มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 

2.1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมต่อการพัฒนาคุณภาพสู่สากล 
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพสู่สากล 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ 
3.2 ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่น าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพสู่สากล 

มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 
2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้พร้อมต่อการพัฒนาคุณภาพสู่สากล 
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพสู่สากล 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ 
3.2 ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่น าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพสู่สากล 
ตัวช้ีวัด : มีจ านวนตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละของหน่วยงานที่น าแนวคิดเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
2) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
3) ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
4) ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
6) ผลการประเมิน Webometrics จากการรายงานของส านักวิทยบริการฯ 
7) จ านวนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่เกิดจากการร่วมมือกับเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
8) จ านวนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่เกิดจากการร่วมมือกับเครือข่ายบริการวิชาการ 
9) ร้อยละของโรงเรียนเครือข่ายที่มีคะแนนพัฒนาการเพ่ิมขึ้น และโรงเรียนที่ผ่าน O-NET 
10) จ านวนองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตัวช้ีวัด : มีจ านวนตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละของหน่วยงานที่น าแนวคิดเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
2) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
3) ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี 
4) ร้อยละหน่วยงานที่บุคลากรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และเกณฑ์มาตรฐานสากล 
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
6) ผลการประเมิน Webometrics จากการรายงานของส านักวิทยบริการฯ 
7) จ านวนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่เกิดจากการร่วมมือกับเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
8) จ านวนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานที่เกิดจากการร่วมมือกับเครือข่ายบริการวิชาการ 
9) ร้อยละของโรงเรียนเครือข่ายที่มีคะแนนพัฒนาการ NT และ O-NET เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
10) จ านวนองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ก่อนกำรทบทวน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) หลงักำรทบทวน (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 
โครงกำร : มีจ านวน 14 โครงการ 
1) โครงการการจัดการคุณภาพสู่สากล – อบรมเกณฑ์ EdPEx/TQA-AUN-QA 
2) โครงการการจัดการคุณภาพสู่สากล – จัดส่งผู้บริหารไปอบรม 
3) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส านัก มหาวิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา 2560 
4) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
5) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
6) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (สายสนับสนุน) 
7) โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
8) โครงการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
9) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน 
10) โครงการนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 
11) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12) โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น 
13) โครงการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง 
14) โครงการน าเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ 

โครงกำร : มีจ านวน 14 โครงการ 
1) โครงการการจัดการคุณภาพสู่สากล 
2) โครงการพัฒนาหน่วยงานน าร่องในการใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล 
3) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส านัก สถาบัน กอง และ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 
4) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
5) โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร 
6) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
7) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (สายสนับสนุน) 
8) โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
9) โครงการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
10) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะท่ี 2 
11) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หน่วยงาน 
12) โครงการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง 
13) โครงการน าเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏก าแพงเพชร 
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