๑

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายและแนวทางดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี
**********************
เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
กาแพงเพชร มีคุณภาพตามปรัช ญาและมาตรฐานสากลโดยทั่ว ไป และเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สานักงานอธิการบดี จึงกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
นโยบายข้อที่ ๑ กาหนดให้หน่วยงานจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
๑.๑ กาหนดให้หน่วยงานมีแผนกลยุทธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์ ที่แสดงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสานักงาน ของมหาวิทยาลัย และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ระดับ
พื้นที่ ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัด จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดตาก
๑.๒ กาหนดให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ปี
๑.๓ กาหนดให้หน่วยงานมีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผน
นโยบายข้อที่ ๒ ปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
๒.๑ เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งด้านทรัพยากรและระบบบริหารจัดการ
๒.๒ ดาเนินการให้หน่วยงานเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
นโยบายข้อที่ ๓ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
นักศึกษา
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานดาเนินงานตามกรอบนโยบายที่พึงปฏิบัติต่อนักศึกษา
๓.๒ กาหนดทักษะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บัณฑิต
๓.๓ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้นักศึกษา
๓.๔ จัดโครงการเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษต่าง ๆ
๓.๕ พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานในการบริการ
๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการนาความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการดาเนินกิจการนักศึกษา
๓.๗ จัดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
๓.๘ จัดสวัสดิการและให้บริการด้านต่างๆ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างเหมาะสม

๒
นโยบายข้อที่ ๔ สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร
๔.๑ กาหนดให้การสร้างและพัฒนานักวิจัย โดยสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทาวิจัย
การจัดหาแหล่งทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่ และการจัดหาพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในการทาวิจัย
๔.๒ ส่ งเสริ มงานวิจั ย ที่ท าเป็น คณะบุ คคล งานวิจัยสถาบันที่ก่อ ให้ เกิ ดการพัฒ นางาน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความชานาญและความมั่นใจให้กับนักวิจัยหน้าใหม่
๔.๓ ส่งเสริมการทาวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
๔.๔ สนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติ หรือนานาชาติ
๔.๕ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพใน
วารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
๔.๖ สนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
นโยบายข้อที่ ๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาคน ชุมชนท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข
มีวัฒนธรรม ศีลธรรม อาชีพ พึ่งพาตนเองได้
๕.๑ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นระยะยาว ตามความต้องการการพัฒนาตนเอง
๕.๒ พัฒ นาคุณภาพบุ คลากรด้ว ยการสร้างวิสัยทัศน์ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ความ
ชานาญที่จาเป็นและสร้างค่านิยมและคุณลักษณะที่เหมาะสมด้วยรูปแบบการให้บริการต่าง ๆ
๕.๓ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของหน่วยงาน
๕.๔ กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนาแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ มาเป็นแผนปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
นโยบายข้อที่ ๖ กาหนดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ
๖.๑ ปฏิรูปการดาเนินงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) และใช้การจัดการเรียนรู้ในทุกหน่วยงาน
๖.๒ กาหนดให้นาค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ใช้เป็นหลักคิดร่วมกัน
และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติขององค์กรให้บุคลากรยึดถือในการทางาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณลักษณะ
และเป็นบรรทัดฐานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย
๖.๓ ดาเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากองค์กรสู่หน่วยงาน และจากหน่วยงานสู่บุคคล โดยให้มี
ความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลงานและการพิจารณาความดีความชอบ
๖.๔ กาหนดให้ มีแผนพัฒ นาบุคลากรและดาเนินการให้มีการพัฒ นาบุคลากร โดยเน้น
คุณลักษณะของบุคลากรที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยอมรับและปรับตัวกับการ
เปลี่ ย นแปลง ไม่ ยึ ด ติ ด รู ป แบบเดิ ม ใช้ ป ระโยชน์จ ากเทคโนโลยีส มั ยใหม่ ท างานเชิ ง รุ ก กล้ า คิ ด กล้ าทา
มีทักษะการบริหารจัดการ มุ่งความสาเร็จของงาน มีจิตบริการ และทางานบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม
๖.๕ ส่งเสริมให้มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร
ทุกระดับ
๖.๖ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
๖.๗ จัดทาฐานข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
๖.๘ พัฒนางานด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้วยกรพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาและหน่วยงานในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนและประเทศอื่น ๆ

๓
๖.๙ กาหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยโดย
ทาการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการปฏิบัติงาน ทรัพยากร และบุคลากร
(Operation) ด้านการเงิน (Finance) และด้านการปฏิบัติตามการะเบียบ (Compliance) และโครงการ
การดาเนินของมหาวิทยาลัย มีการดาเนินการตอบสนองความเสี่ยงด้วยกิจกรรมควบคุม รวมถึงมีการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานตามการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน และนาเสนอรายงาน
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
๖.๑๐ กาหนดให้มีการตรวจสอบภายในทุกหน่วยงาน โดยคระกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
๖.๑๑ กาหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยบุคลากรและคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล
๖.๑๒ กาหนดให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของสานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และน าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาปรั บปรุ ง การด าเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่อง
๖.๑๓ กาหนดให้มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
๖.๑๔ กาหนดให้มีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน การวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
นโยบายข้อที่ ๗ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเป็นของตนเอง
๗.๑ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน และเป็ น เครื่ องมือในการรั กษาและพัฒ นามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลั ย เพื่อยกระดั บ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล โดยดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๗.๒ แต่งตัง้ คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน
๗.๓ กาหนดตัวชี้วัดสมรรถนะ (Key Performance Indicator) ที่ส่งผลต่อคุณภาพ ซึ่ง
อาจกาหนดเป็นมาตรฐาน / ปัจจัย / องค์ประกอบ หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมรรถนะสาคัญที่มหาวิทยาลัย
พัฒนาให้เกิดคุณภาพตามอั ตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประเมินของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพื่อดาเนินการที่เป็น เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) สานักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน
(ASEAN University Network Quality Assurance)
๗.๔ กาหนดให้มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน โดยกาหนดเกณฑ์ มาตรฐาน และวิธีการดาเนินงาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗.๕ ดาเนินงานตามกรอบการประเมินของ สมศ. ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
ครอบคลุมหลักเกณฑ์ ได้แก่
๑) ด้านการบริหารและธรรมาภิบาล
๒) ด้านมาตรการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายและความร่วมมือ
๗.๖ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
๗.๗ ด าเนิ น การให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ตระหนั ก ว่ า การประกั น คุ ณ ภาพเป็ น งานประจ า
ที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม ตรวจสอบและประเมินได้

๔
๗.๘ หน่ ว ยงานจั ดทาแผนพัฒ นางานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทาโครงการกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดที่กาหนด
๗.๙ กาหนดให้หน่วยงานมีการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา พัฒนาการทางาน
ของนักศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ P D C A
๗.๑๐ ก าหนดให้ มี ก ารรายงานการประเมิ น เองตามกรอบการประเมิ น ของหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัด ทั้งในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยนาเสนอรายงานภายใน ๓๐
พฤศจิกายน ของทุกปี
๗.๑๑ กาหนดให้หน่วยงาน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษาละ ๑ ครัง้ ทุกปี
๗.๑๒ กาหนดให้หน่วยงาน รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้งทุกปี
๗.๑๓ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงาน รั บ การติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ๑ ครั้ ง
ในทุก ๕ ปี จากสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
๗.๑๔ กาหนดให้มีการจัดทาฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
๗.๑๕ กาหนดให้หน่วยงานมีการนาผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๗.๑๖ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอก
๗.๑๗ ดาเนินการให้มีการนาข้อมูล ข่าวสาร และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเผยแพร่
ต่อสาธารณชน เพื่อให้สังคมภายนอกได้รับทราบถึงคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

