วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย
เปาหมาย ยุทธศาสตร วัตถุประสงคและมาตรการ
ศูนยการจัดการความรูสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
วิสัยทัศน

: พัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพใหมีความเชี่ยวชาญดานการพัฒนามาตรฐานและประเมิน
คุณภาพ บนพื้นฐานแหงการเรียนรู และมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

: 1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพ
ที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของหนวยงานตนสังกัด
พัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน ใหส ามารถรองรับการตรวจ
2. ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกทุ ก ระบบ พั ฒ นาระบบและกลไกการกํ า กั บ ดู แ ลและกํ า หนด
มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
พัฒนาและจัดฝกอบรมผูประเมินภายใน จัดทําหลักสูตรการพัฒนาฝกอบรมและสนับสนุนให
3. องคกรเอกชน องค กรวิ ชาชีพหรื อวิช าการ เข ามามีส ว นร วมในการพัฒ นาและฝ กอบรมผู
ประเมินภายในอยางมีประสิทธิภาพ
เสนอรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาประจํ า ป ต อ ต น สั ง กั ด และ
4. หนวยงานที่เกี่ยวของประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา และการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพรรายงานดังกลาวตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชน

เปาประสงค : 1. มุงเนนพัฒนาทรัพยากรและองคความรูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ใหเปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความเขมแข็งดานวิชาการ
ตามมาตรฐานการศึกษาสากลเปนที่พึ่งของสังคมทั้งในและตางประเทศที่สามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต
3. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการในเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจสัมพันธสูระดับนานาชาติ
และผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณและมีศักยภาพในการทํางานสูง
นโยบาย

: 1. พัฒนาระบบคุณภาพที่เนนมาตรฐานสากล
2. ปลูกจิตสํานึกและการทํางานรวมกัน
3. สรางเครือขายความรวมมือการจัดการความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

เปาหมาย

:

ใหบุคลากรดานประกันคุณภาพบริหารจัดการความรูดานประกันคุณภาพโดยมีกลุมเปาหมาย
คือ หัวหนางานประกันคุณภาพและบุคลากรดานประกันคุณภาพรวมถึงบุคลกรภายในสํานัก
ประกันคุณภาพ มีการดําเนินการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
บุคลากรภายในเพื่อตอยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร : 1. จัดโครงสรางการดําเนินการงานบริหารจัดการประกันคุณภาพ
2. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงงานประกันคุณภาพเผยแพรขาวสารจากมหาวิทยาลัยไป
หนวยงานยอยทั่วทั้งองคกร
3. วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพทุกหนวยงาน
4. พัฒนาใหเกิดคุณภาพในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุกดาน
วัตถุประสงค : 1. เพื่ อ ใช กระบวนการบริ ห ารจั ด การคุ ณภาพพั ฒ นางานของสํ านั กประกั น คุ ณ ภาพ ให เ ป น
มาตรฐานระดับสากล
2. เพื่อสรางองคกรใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
3. เนนสรางความเขมแข็งของหนวยงานยอยเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
มาตรการ

: 1. ทบทวนมาตรการของแตละกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินการ/ปฏิบัติการ
2. กําหนดนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพอยางตอเนื่องและนําไปเผยแพรสูการปฏิบัติจริง
จั ด ตั้ ง คณะกรรมการกํ า กั บ ยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นางานประกั น คุ ณภาพของสํ า นั กประกั น
3. คุณภาพ
จัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการ ประเมินผล และรายงาน
4. หนวยงานหลักแตละหนวยที่มีหนาที่กํากับดูแล ตองนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยสํานักประกัน
5. คุณภาพเปนผูวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนที่ ๓ กลุมเปาหมาย

: บุคลการภายในสํานักประกันคุณภาพ

องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ
การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ
ชื่อสวนราชการ : สํานักประกันคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด (KPI)
เปาหมาย
องคความรูที่จําเปน
(Objective)
ตามคํารับรอง ของตัวชี้วัด
ตอการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร
๑. จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร ๑.๑เปนแหลงการศึกษา จํานวนบุคลากร รอยละ ๗๕ ความรูในการเพิ่มสมรรถนะ
และเทคโนโลยีที่มีคณ
ุ ภาพ
ดานวิชาชีพและ
ที่ไดรับการ
การปฏิบัติงานเพื่อตอบ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
พัฒนา
สนองตอยุทธศาสตรและ
ที่เขมแข็งและได
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
มาตรฐานสากล
และการเขาสูประชาคม
๑.๒ สรางคนคุณภาพ
อาเซียน
สูโลกอาชีพ
องคความรูที่จําเปนตอาการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ
แผนการจัดการความรู
ประเด็นยุทธศาสตร
: จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคณ
ุ ภาพ
แผนที่ ๓
องคความรูที่จําเปน
: ความรูในการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
เหตุผลที่เลือกองคความรู : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดตามคํารับรองหรือ : รอยละ ๗๕ ของบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนา
เปาหมายทีเ่ ลือก
ใชวัดการทํา KM
ผูทบทวน : ………………………………………………………..
( นางสาวอทัยการณ จันเสนา )
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ผูอนุมัติ : ...............................................................
(ผูชวยศาสตราจารยสุใจ พรเจิมกุล)
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการจัดการความรู แผน ๓ ประจําป ๒๕๕๗
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)
ชื่อสวนราชการ : สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
กลุมเปาหมาย
๑. การบงชี้ความรู
- ความรูในการเพิ่มสมรรถนะการ
จํานวนรายการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอ
ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗
ความรู ปงบประมาณ
๓ เรื่อง
บุคลากรใน
ยุทธศาสตรและพันธกิจของ
๒๕๕๗
หนวยงาน
มหาวิทยาลัยและการเขาสูประชาคม
อาเซียน
๒.

การสรางและแสวงหาความรู
- ภายในหนวยงาน
- ภายนอกหนวยงาน

๓.

๔.

ผูรับผิดชอบ
ทีม KM
สํานักประกันคุณภาพ

ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗

จํานวนบุคลากร
ที่เขารวมกิจกรรม

ไมนอยกวา
รอยละ ๗๕

บุคลากรใน
หนวยงาน

ทีม KM
สํานักประกันคุณภาพ

การจัดการความรูใหเปนระบบ
- จัดทําทะเบียนความรู/คลังความรู

ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗

ทะเบียนความรู/
คลังความรู

ทะเบียนความรู/
คลังความรู

บุคลากรใน
หนวยงาน

ทีม KM
สํานักประกันคุณภาพ

การประมวลและกลั่นกรองความรู
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗

มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู

อยางนอย
๑ กิจกรรม

บุคลากรใน
หนวยงาน

ทีม KM
สํานักประกันคุณภาพ

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
๕. การเขาถึงความรู
- เผยแพรผานเว็บไซต
- จัดทําเปนเอกสาร, e-document,
หนังสือเวียน
- บอรดประชาสัมพันธ
- การอบรม, สัมมนา, กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
๖. การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง Web
blog/ Web board/ e-mail/
Facebook ฯลฯ
- ชุมชนนักปฏิบัติ
๗.

การเรียนรู
- การนําการจัดการความรูมาปรับใช
ในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗

จํานวนรายการ
ความรู ปงบประมาณ
๒๕๕๗

ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗

ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗

ผูทบทวน : .................................................................
( นางสาวอทัยการณ จันเสนา )
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
ทีม KM
สํานักประกันคุณภาพ

๓ เรื่อง

บุคลากรใน
หนวยงาน

จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

๑ ครั้ง

บุคลากรใน
หนวยงาน

ทีม KM
สํานักประกันคุณภาพ

- จํานวน ๑ Cop

๑ Co p

บุคลากรใน
หนวยงาน

ทีม KM
สํานักประกันคุณภาพ

จํานวนบุคลากรที่
ไดรับความรูและสามารถ
นําผลไปใช

รอยละ ๗๐

บุคลากรใน
หนวยงาน

ทีม KM
สํานักประกันคุณภาพ

ผูอนุ
อนุมัติ : .................................................................
( ผูชวยศาสตราจารยสุใจ พรเจิมกุล )
ผูชชวยอธิ
ว ยอธิการบดีฝฝา ยประกันคุณภาพ

