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คุณภาพ และจัดการคุณภาพ 
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ค าน า 
 

 ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ได้จัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบปรมำณ 2561  ให้กับงำนมำตรฐำนและจัดกำร
คุณภำพ กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ผู้บริหำร และบุคลำกร
งำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ จึงจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน ให้สอดคล้อง  
ตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำย และได้ระบุโครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆไว้อย่ำงชัดเจน 
เพ่ือให้มีควำมสะดวกในกำรปฏิบัติ ติดตำม และประเมินผล 

งำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ มีควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญ และคำดหวังว่ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2561 จะเป็นเครื่องมือส ำคัญ
ในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรวำงแผน ควบคุม ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของงำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ ต่อไป 
 
 
 
 
                ตุลำคม 2560 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ประวัติ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำน
ภำยใน อยู่ภำยใต้กองนโยบำยและแผน สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี เป็นส่วนรำชกำรที่จัดตั้งโดยประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นงำนภำยในมหำวิทยำลัยภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ.2560 ประกำศ ณ 
วันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ.2560 เพ่ือด ำเนินงำนในด้ำนกำรท ำหน้ำที่ก ำหนดระบบกลไกและด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก รวมทั้งรองรับกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก  

งำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและมีคุณภำพตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มำตรำ 47, 48, 49, 50 และ 51 ซึ่งว่ำ
ด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ท ำหน้ำที่สนับสนุนให้คณะและหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำรในมหำวิทยำลัยได้พัฒนำและด ำเนินงำนตำมระบบกลไกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก รวมทั้งกำรด ำเนินงำนตำมกรอบค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือสร้ำงมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยให้ได้ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนและมีคุณภำพตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  

ปรัชญา  พัฒนำคุณภำพ สร้ำงมำตรฐำน สนับสนุนงำนทุกระดับ 
 
วิสัยทัศน์ มุ่งสนับสนุนให้หน่วยงำนสร้ำงผลสัมฤทธิ์ ผลิตผลงำนอย่ำงมีมำตรฐำน ทุกระดับและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจระบบประกันคุณภำพให้บุคลำกรในสถำบันทุกระดับ 
2. พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพภำยใน ก ำหนดกรอบ แนวทำงและวิธีกำรประเมินคุณภำพท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถำบัน และระบบกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอก 
3. ด ำเนินกำรพัฒนำองค์ประกอบ มำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมินให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 
4. สนับสนุนให้หน่วยงำนทุกระดับมีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในทุกหน่วยงำน จัดให้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพทุกหน่วยงำน 
5. น ำเสนอรำยงำนกำรประเมินคุณภำพประจ ำปี ต่อสภำมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยและวำงแผน

พัฒนำ 
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6. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรผ่ำนกำรรับรองเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่มีประสิทธิภำพและถูกต้องตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ 

7. สนับสนุนให้มีระบบ กลไก ส่งเสริมให้นักศึกษำได้รับควำมรู้ในเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรม และชีวิตประจ ำวันของ
นักศึกษำ 

8. ด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
9. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองในระดับมหำวิทยำลัยเพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ(สกอ.) 

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(สมศ.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบข้ำรำชกำร (กพร.)  
10. จัดให้มีกำรเผยแพร่ผลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำสู่สำธำรณชน 

 
เป้าหมาย 

1. บริหำรระบบประกันคุณภำพของส ำนักมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ 
2. พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
3. ประสำนงำนในด้ำนกำรประกันคุณภำพและกำรตรวจสอบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
4. ประสำนงำนในกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก 
5. ด ำเนินกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลำกรในมหำวิทยำลัยมีควำมเข้ำใจระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. เพ่ือพัฒนำให้มีเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยให้มีมำตรฐำน เป็นที่ยอมรับของสังคม 
3. เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมีกำรควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพที่ได้มำตรฐำนสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม 
4. เพ่ือประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกำรจัดประกันคุณภำพ 
5. เพ่ือแนะน ำและให้ค ำปรึกษำงำนประกันคุณภำพ 
6. เพ่ือด ำเนินกำรติดตำมผลและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง 
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นโยบาย 
1. จัดระบบกำรประกันคุณภำพของงำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ  
2. จัดระบบกำรประเมินและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักอย่ำงชัดเจนและต่อเนื่อง 
3. ให้ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกในกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม 
4. ประสำนกับทุกหน่วยงำนเพ่ือพัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทันกับควำมเปลี่ยนแปลงภำยนอก 
5. สนับสนุนและติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรอง 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำนทุกระดับ ได้เผยแพร่งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก 

 
 
                                                                โครงสร้างองคก์ร 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-งำนบริหำรและธุรกำร 
-งำนกำรด ำเนินงำนตดิตำมตรวจสอบคุณภำพ/ประเมินคณุภำพ 
-งำนพัฒนำเว็บไซต์วิเครำะห์ข้อมลูและสำรสนเทศ 
-งำนส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมมำตรฐำนกำรศึกษำและประกัน
คุณภำพ 

หน่วยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

จ ำนวน 4 คน 

กองนโยบายและแผน 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    

- ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 งำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ 

- กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแบบที่ก ำหนด ร้อยละ 90 งำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ 

- ร้อยละของหลักสูตรผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์ สกอ. เป็นไปตำมเป้ำหมำยมหำวิทยำลัย  
(มีผลกำรประเมินผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำนทุกหลักสูตร) 

ร้อยละ 100 งำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณภำพ 
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แผนที่ยทุธศาสตร์ Strategy Map งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การรับรองคณุภาพการศึกษาภายนอก 

ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : เป้าประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ 

 

ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 
คุณ

ภา
พ 

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พ 
พัฒ

นา
อง

ค์ก
ร พัฒนาผู้ตรวจประเมิน 

/พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร 

พัฒนาตัวชีว้ัด

เกณฑ์มาตรฐาน

การประเมิน 

 

สร้างเครือข่าย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 

 

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

 

แผนพัฒนา

คุณภาพองค์กร 

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรส านัก  

การติดตามตรวจสอบและ

ประเมนิคุณภาพภายใน 

ถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการ

ประกันคณุภาพ 
น าผลประเมินมาพัฒนาคุณภาพ 

 

พัฒนาระบบการประกันคณุภาพ 

ฐานข้อมูลการประกันคณุภาพ 

 

 

ความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น (สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2) 

เป้าประสงค์   วิจัยและนวตักรรมสำมำรถแก้ไขปญัหำหรือเสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งของท้องถิ่น เพื่อควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือก ำกับติดตำมให้ทุกหน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
  2. เพ่ือก ำกับติดตำมให้ทุกหน่วยงำนมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
  3. เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนมีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่สำธำรณะ และกำรน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล (สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5) 

เป้าประสงค์ มหำวิทยำลยัมีคณุภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชำชน 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บุคลำกรในมหำวิทยำลัยมีควำมเข้ำใจระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  2. เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยมีกำรควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพที่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ สกอ. 
  3. เพ่ือแนะน ำและให้ค ำปรึกษำงำนประกันคุณภำพ 
  4. เพ่ือด ำเนินกำรติดตำมผลและประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ 
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แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โครงการหลัก วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

(ของโครงการหลัก) 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย 

ตัวชี้วัด 
(ของกิจกรรม) 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

2.3.1 โครงการ
พัฒนาองค์การ
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

1) เพื่อสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในให้กับ
อำจำรย์และบุคลำกรทุกระดับ 
2) เพื่อเป็นเวทีให้อำจำรย์และ
บุคลำกร ได้ร่วมกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์ดำ้นกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

2.3.1.1 ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำองค์กร
แห่ง กำรเรียนรู้
โดยสร้ำงชุมชน
อุดมปัญญำ 

 
ระดับ 4 

กิจกรรม 1 โครงกำร QA  
sharing 

ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรพัฒนำ
องค์กรแห่งกำร
เรียนรูโ้ดยสรำ้ง
ชุมชนอุดมปัญญำ 

ร้อยละ 
80 

111,840 
 

ก.พ. 61 
 

ศิริวรรณ 

5.2.4 โครงการ   
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา               
เพ่ือสู่ความเป็น
เลิศ 

เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ
หน่วยงำนภำยใน  
ของมหำวิทยำลัย 

5.2.4.1ร้อยละของ
ผลกำรประเมินกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับ
คณะ และ
มหำวิทยำลัย
ภำยในตำมเกณฑ์ 
สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 กิจกรรม 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ผลกำรประเมิน
กำรศึกษำภำยใน
ตำมเณฑ์ สกอ. 

มำกว่ำ 
4.51 

101,900 ต.ค. 61 ศิริวรรณ 

5.2.4 โครงการ   
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา               
เพ่ือสู่ความเป็น
เลิศ 

เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ตำมคูม่ือประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 
ให้กับอำจำรย์ใหม่ และอำจำรย์
ผู้สนใจ 

5.2.4.1ร้อยละของ
ผลกำรประเมินกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับ
คณะ และ
มหำวิทยำลัย
ภำยในตำมเกณฑ์ 
สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 กิจกรรม 2 โครงกำรอบรม
ให้ควำมรู้เรื่องเกณฑ์
มำตรฐำนตัวบ่งช้ีกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยใน (IQA) ส ำหรบั
อำจำรย ์

ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจในกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรอบรมให้
ควำมรู้เรื่องเกณฑ์
มำตรฐำนตัวบ่งช้ีกำร
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
(IQA) ส ำหรับอำจำรย ์

มำกกว่ำ 
3.51 

82,600 ม.ค. 61 ศิริวรรณ 
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โครงการหลัก วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

(ของโครงการหลัก) 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย 

ตัวชี้วัด 
(ของกิจกรรม) 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

5.2.4 โครงการ   
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา               
เพ่ือสู่ความเป็น
เลิศ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะ
ในกำรใช้งำนระบบ CHE QA 
ONLINE        
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
สำมำรถรำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองในระบบ CHE QA 
ONLINE  ได ้

5.2.4.1ร้อยละของ
ผลกำรประเมินกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับ
คณะ และ
มหำวิทยำลัย
ภำยในตำมเกณฑ์ 
สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 กิจกรรม 3 อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรใช้งำนระบบ 
CHE QA Online 
System 

ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจในกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรใช้งำน
ระบบ CHE QA 
Online System 

มำกกว่ำ 
3.51 

33,850 มิ.ย. 61 เนตรชนก 

5.2.4 โครงการ   
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา               
เพ่ือสู่ความเป็น
เลิศ 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

5.2.4.1ร้อยละของ
ผลกำรประเมินกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับ
คณะ และ
มหำวิทยำลัย
ภำยในตำมเกณฑ์ 
สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 กิจกรรม 4 ประชุมวิพำกษ์
รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับ
มหำวิทยำลยั ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

ร้อยละของจ ำนวนผู้ที่
เข้ำร่วมประชุม
วิพำกษ์รำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 

ค่ำเฉลี่ย 
3.51 

16,400 ส.ค. 61 ศิริวรรณ 

5.2.4 โครงการ   
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา               
เพ่ือสู่ความเป็น
เลิศ 

เพื่อให้หลักสตูรที่รับกำรประเมิน
ได้รับข้อเสนอแนะ แนวทำงใน
กำรพัฒนำจำกคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพไปใช้ในกำร
ปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำของ
หลักสตูร 

5.2.4.1ร้อยละของ
ผลกำรประเมินกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับ
คณะ และ
มหำวิทยำลัย
ภำยในตำมเกณฑ์ 
สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 กิจกรรม 5 ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสตูร เพื่อขึ้น
ทะเบียนหลักสูตรที่มี
คุณภำพและมำตรฐำน
ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2560 (TQR) 

ร้อยละของหลักสูตรที่
รับกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับ
หลักสตูร 

ร้อยละ 80 238,700 มิ.ย. – ส.ค. 
61 

ศิริวรรณ 
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โครงการหลัก วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

(ของโครงการหลัก) 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย 

ตัวชี้วัด 
(ของกิจกรรม) 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

5.2.4 โครงการ   
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา               
เพ่ือสู่ความเป็น
เลิศ 

1) เพื่อให้อำจำรย์และบุคลำกร
ทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนว
ทำงกำรน ำเกณฑค์ุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่
เป็นเลิศไปใช้ในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
2) เพื่อให้อำจำรย์และบุคลำกร
สำมำรถน ำเกณฑ์คณุภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่
เป็นเลิศไปประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงำนของตนเองได ้

5.2.4.1ร้อยละของ
ผลกำรประเมินกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับ
คณะ และ
มหำวิทยำลัย
ภำยในตำมเกณฑ์ 
สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 กิจกรรม 6 อบรมให้
ควำมรู้เรื่องเกณฑ์ 
อำจำรย์ บุคลำกร 

ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจในกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรอบรมให้
ควำมรู้เรื่องเกณฑ ์

ค่ำเฉลี่ย 
3.51 

30,500 ม.ค. – มี.ค. 
61 

คณะกรรม
กำรEdPEx 

5.2.4 โครงการ   
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา               
เพ่ือสู่ความเป็น
เลิศ 

1) เพื่อปรับปรุงพัฒนำระบบกำร
น ำองค์กร กำรก ำหนดแผนกล
ยุทธ์ กำรรับฟังเสียงลูกค้ำ เพื่อ
ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำและ
ควำมยั่งยืนของสถำบัน 
2) เพื่อให้ผู้บริหำรอำจำรย์ และ
บุคลำกรทรำบวิธีกำร ขั้นตอน
และกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำร
เพื่อแลกเปลีย่นข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทำงกำรน ำเกณฑค์ุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่
เป็นเลิศ (EdPEx) มำใช้ใน
มหำวิทยำลยั 

5.2.4.1ร้อยละของ
ผลกำรประเมินกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับ
คณะ และ
มหำวิทยำลัย
ภำยในตำมเกณฑ์ 
สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 กิจกรรม 7 โครงกำร
ปรับปรุงพัฒนำระบบ 
ครั้งท่ี 1 ระบบกำรน ำ
องค์กร  
ครั้งท่ี 2 ระบบกำรก ำหนด
กลยุทธ์  
ครั้งท่ี 3 ระบบกำรรับฟัง
เสียงลูกคำ้ 

ระดับควำมส ำเร็จกำร
จัดกำรคณุภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลศิ
(EdPEx) 

ร้อยละ 80 106,560 ม.ค. – มี.ค. 
61 

คณะกรรม
กำรEdPEx 
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โครงการหลัก วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

(ของโครงการหลัก) 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย 

ตัวชี้วัด 
(ของกิจกรรม) 

ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

5.2.2 โครงการ
เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัย
ที่รับผิดชอบต่อ
สังคม 

เพื่อจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์
และค่ำสำธำรณูปโภคของ
ส ำนักงำน 

5.2.2.1 ร้อยละ
ของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ตำม
แผน กำรบรหิำร
ส ำนักงำน 

ร้อยละ 90 กิจกรรม 1 จัดหำวัสดุ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์
ส ำนักงำน และค่ำ
สำธำรณูปโภค ส ำนัก
มำตรฐำนและจดักำร
คุณภำพ 

ร้อยละกำรเบิกจำ่ย
งบประมำณ ตำม
แผนกำรบริหำร
ส ำนักงำน 

ร้อยละ 90 275,100 ต.ค60-ส.ค.
61 
 

เนตรชนก  

เพื่อบริหำรจดักำรงำนของส ำนัก
มำตรฐำนและจดักำรคุณภำพ 
งำนประชุมกลุม่ย่อย ต่ำง ๆ 
และงำนพัฒนำเว็บไซต์ 
ฐำนข้อมูลของส ำนักมำตรฐำน
และจัดกำรคณุภำพ 

5.2.2.1 ร้อยละ
ของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ ตำม
แผน กำรบรหิำร
ส ำนักงำน 

ร้อยละ 90 กิจกรรม 2 บริหำรงำน
ส ำนักงำน ส ำนักมำตรฐำน
และจัดกำรคณุภำพ 
 

ร้อยละของกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ 
ตำมแผนกำรบรหิำร
ส ำนักงำน 

ร้อยละ 90 84,350 ต.ค.60 - ส.ค.
61 

เนตรชนก 

5.2.6 โครงการ
จัดประชุมเพ่ือ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
โดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

1) เพื่อพัฒนำระบบและกลไก
กำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย 
2) เพื่อก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำให้
เป็นไปตำมแผนด ำเนินงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยใน 

5.2.6.1 ร้อยละ
ของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณตำม
แผนกำรจดั
ประชุม 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรม 1 ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับมหำวิทยำลัย 

ร้อยละควำมส ำเรจ็
ของกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับ
มหำวิทยำลยั 

ร้อยละ 
80 

8,200 ต.ค. 60 - 
ส.ค.61 

เนตรชนก 
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ส่วนที่ 2 แผนด าเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

สรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม 

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
เงินแผ่นดิน เงินรำยได ้ รวมทั้งสิ้น 

รำยจ่ำยอื่น รำยจ่ำยอื่น รำยจ่ำยอื่น 

ยุทธศำสตร์ 2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแกไ้ขปญัหำของท้องถิ่น       
แผนงำน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปญัหำของท้องถิ่น       

ผลผลติ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นสงัคมศำสตร์       

งำน พัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้       

2.3.1 โครงกำรพัฒนำองค์กำรแหง่กำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปญัญำ       

                กิจกรรม 1 โครงกำร QA  sharing  111,840 - 111,840 

รวมงบประมาณแผนงาน 111,840  - 111,840 
ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล       
แผนงำน กำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำร       
ผลผลติ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นสงัคมศำสตร์       
งำน มำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเปน็เลิศ       

5.2.4 โครงกำรจัดกำรมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศ       
               กิจกรรม 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลยั ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  50,400 51,500 101,900 
               กิจกรรม 2 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องเกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งช้ีกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) ส ำหรับอำจำรย์ 82,600 - 82,600 
               กิจกรรม 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้งำนระบบ CHE QA Online System  33,850 - 33,850 
               กิจกรรม 4 ประชุมวิพำกษ์รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 16,400 - 16,400 
               กิจกรรม 5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสตูร เพื่อข้ึนทะเบียนหลักสูตรทีม่ี
คุณภำพและมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (TQR) 

62,700 176,000 238,700 
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน/โครงกำร/ กิจกรรม 

งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

เงินแผ่นดิน เงินรำยได ้ รวมทั้งสิ้น 

รำยจ่ำยอื่น รำยจ่ำยอื่น รำยจ่ำยอื่น 

               กิจกรรม 6 อบรมให้ควำมรู้เรื่องเกณฑ์ EdPEx อำจำรย์ บุคลำกร 19,000 11,500 30,500 
               กิจกรรม 7 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ 
                   ครั้งท่ี 1 ระบบกำรน ำองค์กร, ครั้งท่ี 2 ระบบกำรก ำหนดกลยุทธ์, ครั้งท่ี 3 ระบบกำรรบัฟังเสียงลูกค้ำ  64,060 42,500 106,560 

รวมงบประมาณแผนงาน 329,010 281,500 610,510 
ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล       
แผนงำน กำรพัฒนำระบบกำรบรหิำรจัดกำร       
ผลผลติ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นสงัคมศำสตร์       
งำน เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล       
5.2.2 โครงกำรเสริมสร้ำงธรรมำภบิำลและเป็นมหำวิทยำลยัที่รับผดิชอบต่อสังคมมีกำรเบิกจ่ำยใหเ้ป็นไปด้วยควำมโปร่งใสถูกต้องตำม
ระเบียบ       
               กิจกรรม 1 จัดหำวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑส์ ำนักงำน และค่ำสำธำรณูปโภค ส ำนักมำตรฐำนและจัดกำรคณุภำพ  236,600 38,500 275,100 
               กิจกรรม 2 โครงกำรบริหำรจดักำรส ำนักมำตรฐำนและจัดกำรคณุภำพ 64,350 20,000 84,350 

รวมงบประมาณแผนงาน 300,950 58,500 359,450 
ยุทธศำสตร ์5 กำรพัฒนำกำรบรหิำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อควำมเป็นเลิศสู่สำกล       
แผนงำน 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจดักำร       
ผลผลติ : ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำดำ้นสงัคมศำสตร์       
งำน กำรประชุม       

5.2.6 โครงกำรจัดประชุมเพื่อพัฒนำระบบบริหำรจดักำรโดยมีส่วนรว่มของทุกภำคส่วน       
              กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย 8,200 - 8,200 

รวมงบประมาณแผนงาน 8,200 -  8,200 

รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน 750,000 340,000 1,090,000 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกรายกิจกรรมภายใต้โครงการ 
 

กิจกรรมย่อย 
เป้าหมาย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค. – มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61) 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
งบประมาณ

รวม 
เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                   
แผนงาน 2 (ยุทธศาสตร์ที่ 2)  กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น 
2.3.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
กิจกรรม 1 โครงกำร QA  sharing  ครั้ง 1 111,840 - - 1 ครั้ง 111,840 - - - - ศิริวรรณ 

แผนงาน 5 (ยุทธศาสตร์ที่ 5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
5.2.4 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
กำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

ครั้ง 1 101,900 1 ครั้ง 101,900 - - - - - - ศิริวรรณ 

กิจกรรม 2 โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้
เรื่องเกณฑม์ำตรฐำนตัวบ่งช้ีกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน 
(IQA) ส ำหรับอำจำรย ์

ครั้ง 1 82,600 - - 1 ครั้ง 82,600 - - - - ศิริวรรณ 

กิจกรรม 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้
งำนระบบ CHE QA Online 
System 

ครั้ง 1 33,850 - - 1 ครั้ง 33,850 - - - - เนตรชนก 

กิจกรรม 4 ประชุมวิพำกษ์รำยงำน
กำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
มหำวิทยำลยั ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 
 

ครั้ง 1 16,400 - - - - - - 1 ครั้ง 16,400 ศิริวรรณ 
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กิจกรรมย่อย 
เป้าหมาย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(ต.ค.-ธ.ค.60) (ม.ค. – มี.ค.61) (เม.ย.-มิ.ย.61) (ก.ค.-ก.ย.61) 
หน่วย
นับ 

จ านวน 
งบประมาณ

รวม 
เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

เป้าหมาย
(จ านวน) 

แผนการเบิก
งบประมาณ 

กิจกรรม 5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับหลักสูตร เพื่อข้ึน
ทะเบียนหลักสูตรที่มีคณุภำพและ
มำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 (TQR) 

ครั้ง 1 238,700 - - - - - - 1 ครั้ง 238,700 ศิริวรรณ 

กิจกรรม 6 อบรมให้ควำมรูเ้รื่อง
เกณฑ์ EdPEx อำจำรย์ บุคลำกร ครั้ง 1 30,500 - - 1 ครั้ง 30,500 - - - - คณะกรรมกำร

EdPEx 
กิจกรรม 7 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำ
ระบบ 
ครั้งท่ี 1 ระบบกำรน ำองค์กร 
ครั้งท่ี 2 ระบบกำรก ำหนดกลยุทธ์
ครั้งท่ี 3 ระบบกำรรับฟังเสียงลูกคำ้ 

ครั้ง 1 106,560 - - 1 ครั้ง 106,560 - - - - 
คณะกรรมกำร

EdPEx 

5.2.2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมมีการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบ 
กิจกรรม 1 จัดหำวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ส ำนักงำน และค่ำ
สำธำรณูปโภค งำนมำตรฐำนและ
จัดกำรคณุภำพ 

ครั้ง 12 275,100 4 ครั้ง 105,100 4 ครั้ง 60,000 3 ครั้ง 55,000 1 ครั้ง 55,000 

 

เนตรชนก 

กิจกรรม 2 โครงกำรบริหำรจดักำร
งำนมำตรฐำนและจดักำรคณุภำพ ครั้ง 12 84,350 3 ครั้ง  20,000 3 ครั้ง 32,175 3 ครั้ง 20,000 3 ครั้ง 12,175 

 

เนตรชนก 

5.2.6 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย 

ครั้ง 2 8,200 1 ครั้ง 4,100 - - - - 1 ครั้ง 4,100 

 

เนตรชนก 
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