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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ของกองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดีได้เริ่มดําเนินการประกันคุณภาพตามนโยบายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่องประจําทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบัน
1. แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผนนั้นได้ยึดหลักการและแนวทางการ
ดําเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกคน และใช้หลักการ PDCA (Plan – Do – Check – Act) มาใช้กับการดําเนินงาน
P = Plan หมายถึง เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนําผลการ
ประเมิ น ปี ก่ อ นหน้ า มาใช้ เ ป็น ข้ อมู ล ในการวางแผนโดยต้ อ งเก็ บข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ เ ดือ นสิง หาคมจนถึ ง เดื อ น
กรกฎาคมของทุกปี
D = Do หมายถึง ดําเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา คือ เดือนที่
1 ถึงเดือนที่ 12 ของปีการศึกษา เริ่มเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปีถัดไป (เฉพาะปีการศึกษา 2557 เก็บ
ข้อมูลจํานวน 14 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2558)
C = Check หมายถึง ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับกอง ระหว่างเดือนสิงหาคมถึง
ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A = Action หมายถึง วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการระดับหน่ วยงานสนั บ สนุ น โดยนําข้ อ เสนอแนะและผลการประเมิ น ของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีถัดไป
ซึ่งแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษากองนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการบดี
2. กําหนดนโยบาย และแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพ
3. พิจารณาตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยต้องเป็นตัวบ่งชี้ที่
เหมาะสมกับภารกิจและการพัฒนางานของกองนโยบายและแผน
4. กํ า หนดให้ มี ผู้ รับผิดชอบการดํา เนินงานในแต่ละตั วบ่งชี้ รวมถึ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
บุคลากรให้มคี วามรู้และความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
5. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งกําหนดกิจกรรม ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน และผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และต้องมีการทบทวนผล
การดําเนินงานในปีที่ผ่านมา
6. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่วางไว้
7. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง
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8. มีระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพ และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพร่วมกันระหว่างบุคคลากรในกองนโยบายและแผน และบุคลากร
จากหน่วยงานอื่นๆ
2. แผนภาพระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กองนโยบายและแผน
INPUT

PROCESS

การเตรียมการ

วางแผนการปฏิบัติงาน (P)

1. เตรียมความพร้อมของบุคลากร
- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
- พัฒนาความรู้และทักษะ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
3. กําหนดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินการประกันคุณภาพ

1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพปีที่ผ่านมา
2. จัดทําแผนการประกันคุณภาพ
3. กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
4. กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
5. กําหนดผู้รับผิดชอบ

OUTPUT
การรายงาน
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองหรือ
รายงานประจําปี
- รวบรวมผลการดําเนินงานและผล
การประเมิน
- วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

ดําเนินการตามแผน (D)
1. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรและสร้างความตระหนักด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
3. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตรวจสอบประเมินผล (C)
1. วางกรอบการประเมิน
2. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
3. ตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งานในรอบปี
การศึ ก ษา โดย คณะกรรมการประเมิ น
คุณภาพ

นําผลการประเมินมาปรับปรุง (A)
1. ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. ปรับปรุงแผน และกระบวนการดําเนินงาน
3. วางแผนในระยะต่อไป
4. จัดทําข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
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3. นโยบายประกันคุณภาพ
กองนโยบายและแผน ได้กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพเพื่อแสดงความมุ่งมั่นว่า กองนโยบาย
และแผน มีความมุ่งมั่นและให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพและให้ได้มาตรฐานอย่าง
แท้จริง ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรทุกคนในกองนโยบายและแผน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทํานโยบายคุณภาพ และเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในกองนโยบาย
และแผน ดังนี้
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัยฯ
2. พัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานให้ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยฯ
กําหนด
3. มี ก ารจั ด ทํ า แผนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามแผน ติ ด ตาม
ตรวจสอบ รายงานผลการดําเนินงาน ทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยให้ถือว่างานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานประจําของทุกคน
5. ส่งเสริมให้นําผลการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนางานและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดําเนินการแล้วเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์คุณภาพของหน่วยงาน
7. ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก
4. แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
1. มีการปรับปรุง พัฒนา การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม การ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
3. มีการกําหนดแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. มีรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
6. มีการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุง และเตรียมความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบและรับการประเมิน
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5. ตัวชี้วัดที่กองนโยบายและแผนรับผิดชอบ
การประเมินคุณภาพภายในสําหรับหน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหน่วยงาน
ภายในระดับกองและเทียบเท่ากอง มีจํานวนตัวบ่งชี้การประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านประสิทธิผล
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ภาวะผู้ นํ า ของคณะกรรมการประจํ า หน่ ว ยงานหรื อ
ผู้บริหารของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 ด้านคุณภาพ
2.1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 การจัดการความรู้ (KM)
3.2 การบริหารความเสี่ยง (RISK)
3.3 การเงินและงบประมาณ (BUDGET)
3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาหน่วยงาน
4.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน
4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตาม ตัวบ่งชี้
คุณภาพของมหาวิทยาลัย (เฉพาะหน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย)

ชนิด
ตัวบ่งชี้

จํานวนตัวบ่งชี้
ในการประเมิน
หน่วยงาน หน่วยงานระดับ
เทียบเท่า
กองหรือ
คณะ
เทียบเท่ากอง

กระบวนการ
ผลผลิต

9
9

9
9

ผลลัพธ์

9

9

ผลผลิต

9

9

ผลผลิต
กระบวนการ

9
9

9
9

กระบวนการ
กระบวนการ
ปัจจัยนําเข้า
ผลผลิต

9
9
9
9

9
9
9
9

กระบวนการ

9

9

ปัจจัยนําเข้า
ผลผลิต

9
9

9
ไม่รับการประเมิน
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6. วงจรการประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน
ปฏิทินการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2558
วงรอบ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรมการดําเนินงาน
กันยายน 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน
ประจําปีงบประมาณ 2557
กันยายน 2558 ประชุมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และกําหนดกรอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีงบประมาณ 2557 และ
มอบหมายผู้รบั ผิดชอบหลักในแต่ละตัวบ่งชี้
กันยายน 2558 จัดทําคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการตามเกณฑ์ในแต่
ละตัวบ่งชี้ ของกองนโยบายและแผน
กันยายน 2558 กองนโยบายและแผน ดําเนินการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปีงบประมาณ 2557
กันยายน 2558 ประชุมผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินการตามเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้
ของกองนโยบายและแผนเพือ่ ชี้แจงรายละเอียดการประเมิน
ตุลาคม 2558 ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน พร้อมกับเขียนรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายใน (SAR)
ตุลาคม 2558 กําหนดส่ง รายงานการประเมินตนเองที่ผู้รับผิดชอบหลักในการ
ดําเนินการตามเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้ ของกองนโยบายและแผนพร้อม
เอกสารหลักฐานโดยงานประกันคุณภาพเป็นผู้รวบรวม
ตุลาคม 2558 บุคลากรทุกท่านร่วมพิจารณาและวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง
ร่วมกันเพื่อตรวจสอบแก้ไข วาระการประชุมประจําเดือนกองนโยบาย
และแผน
ตุลาคม 2558 ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้สํานักมาตรฐานฯ
ตุลาคม 2558
ตุลาคม 2558

ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และบันทึกในระบบ
e-SAR
กองนโยบายและแผนรับการประเมินคุณภาพภายในระดับกอง

ผู้รับผิดชอบ
นางศุกร์พิรา
บุคลากรกอง
นโยบายและแผน
นางศุกร์พิรา
นางศุกร์พิรา
บุคลากรกอง
นโยบายและแผน
บุคลากรกอง
นโยบายและแผน
บุคลากรกอง
นโยบายและแผน
บุคลากรกอง
นโยบายและแผน
บุคลากรกอง
นโยบายและแผน
นางสาวปาริฉัตร
บุคลากรกอง
นโยบายและแผน

***********************
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คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อาจารย์ถนัด บุญชัย
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
นางประไพ ปรีชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน

คณะทํางาน :
บุคลากรกองนโยบายและแผนทุกคน
รวบรวมข้อมูล/เนื้อหา/เรียบเรียง :
นางศุกร์พิรา ทาอินต๊ะ

หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ :
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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