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ค าน า 
 

 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการท าหน้าที่ก าหนดระบบกลไกและ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก รวมทั้งรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  

แผนกลยุทธ์ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2560-2564  ฉบับนี้ เป็นแผนกลยุทธ์ที่ได้
จัดท าขึ้นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันระดมความคิดเห็นก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของงานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด เพ่ือให้
การขับเคลื่อนภารกิจของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
 ประวัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงาน

ภายใน อยู่ภายใต้กองนโยบายและแผน สังกัดส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2560 ประกาศ ณ 
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพ่ือด าเนินงานในด้านการท าหน้าที่ก าหนดระบบกลไกและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 47, 48, 49, 50 และ 51 ซึ่งว่า
ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่สนับสนุนให้คณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยได้พัฒนาและด าเนินงานตามระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการด าเนินงานตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือสร้างมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานและมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

ปรัชญา  พัฒนาคุณภาพ สร้างมาตรฐาน สนับสนุนงานทุกระดับ 
 
วิสัยทัศน์ มุ่งสนับสนุนให้หน่วยงานสร้างผลสัมฤทธิ์ ผลิตผลงานอย่างมีมาตรฐาน ทุกระดับและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพให้บุคลากรในสถาบันทุกระดับ 
2. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายใน ก าหนดกรอบ แนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน และระบบการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
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3. ด าเนินการพัฒนาองค์ประกอบ มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
4. สนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกหน่วยงาน จัดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานและประเมินคุณภาพทุกหน่วยงาน 
5. น าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพประจ าปี ต่อสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนา 
6. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผ่านการรับรองเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
7. สนับสนุนให้มีระบบ กลไก ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม และชีวิตประจ าวันของ

นักศึกษา 
8. ด าเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
9. จัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.)  
10. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน 

 
เป้าหมาย 

1.บริหารระบบประกันคุณภาพของส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 
2.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3.ประสานงานในด้านการประกันคุณภาพและการตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
4.ประสานงานในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
5.ด าเนินการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาให้มีเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม 
3. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
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4. เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดประกันคุณภาพ 
5. เพ่ือแนะน าและให้ค าปรึกษางานประกันคุณภาพ 
6. เพ่ือด าเนินการติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 

 

นโยบาย 
1. จัดระบบการประกันคุณภาพของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ  
2. จดัระบบการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของส านักอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
3. ให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
4. ประสานกับทุกหน่วยงานเพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทันกับความเปลี่ยนแปลงภายนอก  
5. สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับ ได้เผยแพร่งานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

 

โครงสร้างองค์กร 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานบริหารและธุรการ 
-งานการด าเนินงานตดิตามตรวจสอบคุณภาพ/ประเมินคณุภาพ 
-งานพัฒนาเว็บไซต์วิเคราะห์ข้อมลูและสารสนเทศ 
-งานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมมาตรฐานการศึกษาและประกัน
คุณภาพ 

หน่วยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

จ ำนวน 4 คน 

กองนโยบายและแผน 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

การรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา : เป้าประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ร พัฒนาผู้ตรวจประเมิน /

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

พัฒนาตัวชี้วัดเกณฑ์
มาตรฐานการประเมิน 

 

สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

 

 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ
องค์กร 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส านัก  

การติดตามตรวจสอบและประเมนิ
คุณภาพภายใน 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ น าผลประเมินมาพัฒนาคุณภาพ 

 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ 

 

 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายและแผน 
 
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การวิเคราะหสถานการณ์ภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.บุคลากรมีการท างานเป็นทีม มีจิตบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมุ่งมั่น และ
อดทนสูง 
2.บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ท าให้การสื่อสารและการท างานร่วมกันง่าย 
3.บุคลากรได้รับการส่งเสริมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยบุคลากรทุกคนได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมสัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
 

1.เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ มีประสบการณ์ในการท างานน้อย       
มีความรู้ในด้านงานที่ตนเองรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความแม่นย าในงานที่
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และกฎ ระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ต่างๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
2.บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนบ่อยท าให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งานใหม่ ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนกระบวนงานไม่ต่อเนื่อง 
3.บุคลากรส่วนใหญ่ท างานตามภารกิจประจ ายังขาดการเรียนรู้ การวิเคราะห์งาน
และขาดการคิดนวัตกรรมในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treats) 

1.การสร้างความผูกพันและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
1.1 สถานที่ปฎิบัติงานที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเหมาะสมต่อจ านวนคน 

และอุปกรณ์ท่ีมี 
1.2ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนระบบคุณภาพ 

2.ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอก
มหาวิทยาลัยท าให้ติดต่อประสานงาน ขอข้อมูลได้ง่าย 

1.มีภาระงานมากเนื่องจากได้รับมอบหมายภาระงานต่างๆ ที่ไม่เก่ียวข้องเพ่ิมข้ึน 
2.บุคลากรมีความรู้สึกไม่มั่นคงในการปฏิบัติงาน ต้องการการดูแลและสนับสนุน 
รวมถึงการสร้างขวัญก าลังใจในการท างานจากมหาวิทยาลัย 
3. มหาวิทยาลัยยังขาดระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศที่ยังไม่เป็นระบบท าให้การเข้าถึงข้อมูลยาก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ  

กลยุทธ์  1. จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมั่ง

คั่ง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ  
3. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

กลยุทธ์ 
1. ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทางานในมหาวิทยาลัย พัฒนา ขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
2. ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อ

สังคมและได้มาตรฐานสากล  
3. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  
4. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก และบริการขั้นพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อ

การเป็น Semi residential University  
5. การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์  
6. บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์  2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
2.3.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปัญญา 
 

1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
5.2.2 โครงการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบต่อ
สังคม 

2.ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการ
บริหารส านักงาน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

3.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม
แผนการบริหารส านักงาน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

5.2.4 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ 

1.ผลการประเมินการศึกษาภายในตามเณฑ์ 
สกอ. 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.51 

2.ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(IQA) ส าหรับอาจารย์  

มากกว่า 
3.51 

มากกว่า 
3.51 

มากกว่า 
3.51 

มากกว่า 
3.51 

มากกว่า 
3.51 

3.ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ CHE 
QA Online System  

มากกว่า 
3.51 

มากกว่า 
3.51 

มากกว่า 
3.51 

มากกว่า 
3.51 

มากกว่า 
3.51 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.ร้อยละของจ านวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมวิพากษ์
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

5.ร้อยละของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

6.ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

7.ระดับความส าเร็จการจัดการคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

5.2.6 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนของมหาวิทยาลัยของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ พ.ศ.2560-2564 
 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ    

- ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

- การใช้จ่ายงบประมาณตามแบบที่ก าหนด ร้อยละ 90 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

- ร้อยละของหลักสูตรผ่านการประเมินตามเกณฑ์ สกอ. เป็นไปตามเป้าหมายมหาวิทยาลัย  
(มีผลการประเมินผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร) 

ร้อยละ 100 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

 
 

 


