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การประเมินตนเองของหนวยงานไดอยางสมบูรณดวย 

 ขอขอบคุณผูบริหารของหนวยงาน และผูมีสวนเกี่ยวของในการรวมกันพัฒนาตัวบงชี้         

การประเมินคุณภาพ เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
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สวนที่ 1 

ขอมูลพื้นฐานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประวัติความเปนมา 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีฐานะเปน  

สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22  

พฤษภาคม พ.ศ. 2549 มีสํานักงานผูอํานวยการเปนหนวยงานระดับกองโดยแบงสวนราชการเปน     

4 งาน ไดแก งานธุรการ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และหอสมุดกลาง 

ความเปนมาการดําเนินการและสถานที่ตั้งมีดังนี ้

พ.ศ. 2515 – 2517 จัดตั้งหองสมุดวิทยาลัยครูจันทบุรีและฝายโสตทัศนศึกษา ตั้งอยูอาคาร

ไมชั้นเดียวตรงขามเรือนทานเปง   

พ.ศ. 2517 – 2519 ตั้งอยูที่อาคาร 1  ชั้น 1  

พ.ศ. 2519 – 2535 ตั้งอยูที่อาคารหกเหลี่ยมโดยแยกออกเปน 2 สวน คือฝายหอสมุด และ

ฝายเทคโนโลยีการศึกษา 

 พ.ศ. 2536 – 2548  เปนหนวยงานในฐานะโครงสรางการบริหารงานภายในเทียบเทาคณะ  

ชื่อวา สํานักวิทยบริการ ตั้งอยูที่อาคารบรรณราชนครินทร เปนอาคารสูง 4 ชั้น โดยชั้น 1 ถึง ชั้น 3             

เปนสวนหอสมุด และชั้น 4  เปนฝายเทคโนโลยีการศึกษา 

ตอมาพระบาทสมเด็จพระปรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ไดทรงลงพระปรมาภิไธย               

ในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการ

ประกาศใช “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” แทน “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 

พ.ศ. 2538” มีผลใหสถาบันราชภัฏรําไพพรรณีเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

และเปนนิติบุคคล ตามมาตรา 4 แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547               

และกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. 2549      

ไดกําหนดใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนราชการระดับสํานักตามมาตร 10 

(6)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กําหนดใหมีการแบงสวนราชการเปนงานหรือหนวยงานที่

เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางานมีความสอดคลองกับภาระงานในปจจุบันภายในมหาวิทยาลัย 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

รําไพพรรณี พ.ศ. 2559  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปดวย กลุมงาน

บริหารงานทั่วไป กลุมงานศูนย เทคโนโลยีการศึกษา กลุมงานศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศ              

และหอสมุดกลาง 
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พ.ศ. 2551  กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดยายที่ทําการจากอาคาร 4  ไปยังอาคาร 

เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 ปจจุบันสํานักงานศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูที่ชั้น 3 หอง 35301   

พ.ศ. 2555 กลุมงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ไดยายที่ทําการจากอาคารบรรณราชนครินทร 

ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ปจจุบัน 

สํานักงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา อยูที่ชั้น 4 หอง 35404 

พ.ศ. 2555 กลุมงานบริหารงานทั่วไป ไดยายที่ทําการจากอาคารบรรณราชนครินทร           

ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ปจจุบัน 

สํานักงานอํานวยการ อยูที่ชั้น 4 หอง 35403  หองผูอํานวยการอยูที่ชั้น 4 หอง 35401 

พ.ศ. 2560 หอสมุดกลาง ไดยายที่ทําการจากอาคารบรรณราชนครินทร ไปยังอาคารเฉลิม

พระเกยีรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ปจจุบันหอสมุดเปดใหบริการ

อยูท่ีชั้น 1  

ปจจุบันสํานักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสวนงานไดเปดใหบริการที่อาคารเฉลิม

พระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปตามที่กลาวมา 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค  

 

ปรัชญา (Philosophy) 
คลังแหงปญญา  รวมพัฒนาทองถิ่น จริงใจใหบริการ กาวทันเทคโนโลยี 

 
วิสัยทัศน (Vision) 

สนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 
อัตลักษณ (Identity) 

เปนเลิศดานบริการ เชี่ยวชาญดานสารสนเทศ 
 
คานิยม (Core Value) 
 A : Attitude  ทัศนคติในการทํางานและการบริการที่ดี 
 R : Resource  แหลงทรัพยากรสารสนเทศ 
 I : Innovation   นวัตกรรมสรางสรรค 
 T : Teamwork  การทํางานเปนทีม 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 2. ใหบริการและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
 3. ใหบริการและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 4. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 
 1. บริการวิชาการแบบมีสวนรวมสูสังคม ชุมชนและทองถิ่น 
 2. พัฒนาและจัดหาทรัพยากรเพื่อสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับการเรียนการสอน 
 3. มุงเนนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 บริการวิชาการแบบมีสวนรวมสูสังคม ชุมชนและทองถิ่น 
กลยุทธ (Strategy) 
 1. สืบสานและเผยแพรการเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 2. บริการวิชาการตอบสนองชุมชนและทองถิ่น 
 3. พัฒนาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต เขาถึงไดตลอดเวลา 
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและจัดหาทรัพยากรเพื่อสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

กับการเรียนการสอน 

กลยุทธ (Strategy) 

 1. สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

 2. ใหบริการและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เว็บไซต ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย และพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      

ในการจัดการเรียนการสอนเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 มุงเนนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ (Strategy) 

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล              

ใหมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 2. พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 3. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 4. แสวงหารายไดจากการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
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โครงสรางองคกรและโครงการสรางการบริหาร 
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โครงสรางการแบงสวนงาน 
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คณะกรรมการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 1. อาจารย ดร.ภูวดล บัวบางพลู  ประธานกรรมการ 

 2. นายดิเรก  ศุภวิวรรธน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 3. นายยรรยง  เต็งติชวลิต  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 4. นายพงษนที  ศิลาอาศน  กรรมการผูแทนบุคลากร 

 5. นายสมศักดิ์  นาคเจริญ  กรรมการผูแทนบุคลากร 

 6. อาจารย ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

 7. นางอาภรณ  ใจกลา   ผูชวยเลขานุการ 
 

 หนาที่ 

 1. กําหนดแผน ยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 2. พัฒนา ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา

ของหนวยงาน 

 3. ออกระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินการของหนวยงาน

ตามที่เห็นควรหรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย 

 4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อดําเนินการใด ๆ อันอยูในอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการ 

 5. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกผูอํานวยการ 

 6. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของหนวยงาน 
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คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 1. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประธานกรรมการ 

 2. รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานกรรมการ 

 3. หัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป    กรรมการ 

 4. หัวหนากลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 

 5. หัวหนากลุมงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการ 

 6. หัวหนาหอสมุดกลาง      กรรมการ 

 7. หัวหนางานระบบเครือขาย     กรรมการ 

 8. หัวหนางานสารสนเทศ      กรรมการ 

 9. หัวหนางานบริการและซอมบํารุง    กรรมการ 

 10. หัวหนางานพัฒนานวัตกรรม     กรรมการ 

 11. หัวหนางานเทคนิคสารสนเทศ     กรรมการ 

 12. หัวหนางานบริการสารสนเทศ     กรรมการ 

 13. หัวหนางานวิทยพัฒนา     กรรมการ 

 14. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ     กรรมการและเลขานุการ 

 15. นางสุวารี ศิลปะ      ผูชวยเลขานุการ 

 หนาที่ 

 1. จัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 

 2. ถายทอดแผนกลยุทธระดับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สูบุคลากรและ

หนวยงานภายใน 

 3. ดําเนินการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 4. กําหนดตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําป และคาเปาหมายของแตละ

ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 5. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปครบทุกพันธกิจของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6. ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 7. ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 

 8. รายงานผลตอผูบริหารและมหาวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 



สวนที่ 2 

กรอบแนวคิดระบบการประกันคุณภาพในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545             

ในหมวด 5  ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31  ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ

มีอํ านาจหนาที่ เกี่ ยวกับการส ง เสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท            

กําหนดนโยบาย  แผนและมาตรการการศึกษา  โดยในมาตรา 34  ไดกําหนดใหคณะกรรมการ       

การอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ          

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ              

ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวง 

ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย            

ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับดังกลาวไดใช

มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญ         

ที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย และเปนมาตรฐาน

ที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี  จึงไดนํามาเปนกรอบในการกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มดําเนินการประกันคุณภาพตั้งแตป          

พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน       

มีการประชุมและดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องมาเปนลําดับ เพื่อใหการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน      

เพื่อสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 

แนวคิดและหลักการ 
 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนและบริการทางวิชาการ

มีความตระหนักดีวา การบริการทางดานวิชาการและเทคโนโลยีเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญยิ่ง   

ที่จะนําพาใหคณาจารย นักศึกษา ตลอดจนผูใชบริการมีความรูกาวหนาทันสมัย กาวทันโลก              

ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะเนนดานการบริการทางวิชาการใหผูมาใชบริการ         

พึงพอใจ และตองการมาใชบริการตลอดเวลา 
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นโยบายการประกันคุณภาพ 
 

การประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปดวยความเรียบรอย

และมีประสิทธิภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดนโยบายประกันคุณภาพไว 

ดังนี้ 

1. จัดใหมีระบบและกลไกประกันคุณภาพภายใน คือ 

    1.1 ใหทุกกลุมงาน  ไดแก  หอสมุดกลาง  กลุมงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และกลุม

งานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดใหมีการประกันคุณภาพภายในกลุมงานของตนเอง โดยใหมี

คณะกรรมการประกันคุณภาพของกลุมงาน  กําหนดองคประกอบของคุณภาพตามพันธกิจของกลุม

งานและเลือกใชระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม 

    1.2 ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพของทุกกลุมงาน

เปนกรรมการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีหัวหนาสํานักงาน

ผูอํานวยการเปนประธานกรรมการ และหัวหนากลุมงานบริหารงานทั่วไป เปนเลขานุการ             

เพื่อดําเนินการประกันคุณภาพในภาพรวมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การประกันคุณภาพภายใน  การประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกใน

การควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย 

เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยสถานศึกษาและ/หรือหนวยงานตนสังกัด 

โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

ใหถือวาเปนการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งการประกัน

คุณภาพภายในตองดําเนินการครบถวนทั้ง 3 ขั้นตอน  คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การควบคุม เปนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่องเปนระบบ  จัดทําแผนงานหรือโครงการ มีการเขียนเปนเอกสารที่ชัดเจน ทุกคนจะตองปฏิบัติ

ตามทีเ่ขียน มีการจดบันทึกเปนหลักฐานและทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 2  การตรวจสอบคุณภาพ ใหมีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และกลไกควบคุม

คุณภาพการปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพ ใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามองคประกอบ

คุณภาพและในภาพรวมของทุกหนวยงาน ใหแลวเสร็จไมเกิน 30 วัน นับตั้งแตวันสิ้นปการศึกษา 

3. การประกันคุณภาพภายนอก ใหทุกหนวยงานมีอิสระในการดําเนินการ เพื่อใหการรับรอง

การปฏิบัติงานจากหนวยงานภายนอก    

4. ใหมีการจัดทําขอมูลขาวสารการปฏิบัติงานเปนปจจุบันพรอมท่ีจะตรวจสอบ และมกีารนํา

ออกเผยแพร   
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วัตถุประสงคการประกันคุณภาพ 
 

 เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ วาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ        
จะมีระบบบริหารงานการใหบริการที่ไดมาตรฐาน และมีการพัฒนาประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
 

ระบบการประกันคุณภาพ 
 

 การประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง การประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การบริการเพ่ือใหผูใชบริการมีความมั่นใจวา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดมีการดําเนินภารกิจในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสนับสนุน
ใหการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมาย 
 ระบบประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาจากภารกิจ
ของหนวยงาน และอาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)              
ของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกในการควบคุม (Control) การตรวจสอบ 
(Audit) และการประเมิน (Assessment) ทั่วทั้งองคกร โดยทั้ง 3 สวนมีความหมาย ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) 

การประเมินคุณภาพ 
(Quality Assurance) 

การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Audit) 

- พัฒนาการควบคุมการปฏิบัติงาน
ให เกิดคุณภาพโดยกําหนด
นโยบาย เกณฑ มาตรฐานตัว
บงชี้ของ 
  1. ปจจัยนําเขา (Input) 
  2. กระบวนการผลิต    
     (process) 
  3. ผลผลิต/ผลลพัธ  
     (output/outcome) 
 

- พัฒนาระบบการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน โดยตนเองและ
รายงานการดําเนินงาน ตาม
เกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดโดย 
  1. จัดกระบวนการตรวจสอบ
ภายในเพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
  2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
จากภายนอก 
  3. ตรวจสอบหลักฐานหรือ
รายงาน 

- พัฒนาระบบการประเมินผล
ภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัย
แล ะ สนั บ สนุ น ส ง เ ส ริ ม ใ ห
คุณภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยโดย 
  1. การประเมินคุณภาพภายใน 
  2. จัดทําระบบการประเมิน 
  3. จัดทําเครื่องมือการประเมิน 
นําผลการประเมินมาพิจารณา
สนับสนุน ส ง เสริมใหมีการ
พัฒนาสํ านั ก วิ ทยบริ การฯ 
อยางตอเนื่อง 
  4. การประเมินภายนอกโดย 
     * องคกรอิสระระดับประเทศ 
     *  คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ นําผลการประเมินมา
สนั บสนุ นส ง เสริ มให มี การ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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วงจรการประกันคุณภาพ 
 

 กลไกของการประกันคุณภาพ เปนวงจรของการปรับปรุงที่ตอเนื่อง เพื่อกอให เกิด              

การพัฒนาสูความเปนเลิศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนําระบบการประกันคุณภาพ 

คือ วงจร P-D-C-A  มาเปนกลไกสําคัญของระบบการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวงจรดังกลาวมีความหมาย ดังนี้ 

Plan คือ การวางเปาหมายและวัตถุประสงคของการดําเนินการในระบบประกันคุณภาพไว

ตั้งแตตนเพื่อใหมีจุดมุงหมายและทิศทางในการดําเนินการ ที่สอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน 

และสอดคลองกับยุทธศาสตรและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

Do คือ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนงานที่วางไว การดําเนินการตางๆ จะ

เปนไปตามข้ันตอนหรือระบบงานที่ออกแบบหรือกําหนดไวโดยหนวยงาน ผานกลไก การควบคุมตาม

โครงสรางการบริหารองคกร และระบบกลไกควบคุมคุณภาพภายในองคกร 

Check คือ การตรวจสอบระบบและกลไกของการดําเนินงาน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานวาได

เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวตั้งแตแรกหรือไม หากมีปญหาหรือจุดออนของ

การดําเนินการ ควรไดมีการคนหาสาเหตุและวางมาตรการแกไขปรับปรุงเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น 

Act คือ การพัฒนาปรับปรุง โดยการวางมาตรการการปรับปรุงระบบและกลไก              

ในการดําเนินการเพื่อเอื้อใหเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งนี้มาตรการดังกลาวควรเปนขอมูลที่ใชใน                 

การวางแผนดําเนินงานของปตอไป 
 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยนําปจจัย

นําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลตอการบริหารและการบริการ

เพื่อตอบสนองความตองการความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 วัฏจักรคุณภาพการดําเนินการตามพัธกิจของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลไกการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. นโยบาย วัตถุประสงค และแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพ ซึ่งไดกลาวถึง

รายละเอียดไวแลวขางตน 

2. แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพในระดับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะกรรมการมีรายนามดังตอไปนี ้

1. นายดิเรก ศุภวิวรรธน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

2. นายยรรยง เต็งติชวลิต กรามการผูทรงคุณวุฒิ 

3. อาจารย ดร.ภูวดล บัวบางพลู  ประธานกรรมการ 

4. อาจารย ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 

5. อาจารยธีรพงษ จันเปรียง รองประธานกรรมการ 

6. อาจารยนิทัศน นิลฉวี รองประธานกรรมการ 

7. นายพงษนที ศิลาอาศน กรรมการ 

8. นางอาภรณ ใจกลา กรรมการ 

9. นางสาวสมพร เจริญศรีสุข กรรมการ 

10. นางสาวดาราวรรณ สุวรรณทา กรรมการ 

11. นางสาวบุปผา ภูมิพื้นผล กรรมการ 

12. นายปริญญา ภารดีรุจิรา กรรมการ 

13. นางสาวลัดดา เชิดชมกลิ่น กรรมการ 

14. นางสาวปริยาภรณ ศรีบุษรา กรรมการ 

15. นางเจียมจิต บวชไธสง กรรมการ 

16. นางอินธิรา สังคีรี กรรมการ 

17. นางสาวจรรยา วัชชา กรรมการ 

18. นางสาววิไลลกัษณ รักตะสุวรรณ กรรมการ 

19. นางสาวจตุพร อิ่มเอิบ กรรมการ 

20. นายเอกลักษณ สุขทั้งโลก กรรมการ 

21. นางสาวอังคณา วุฒ ิ กรรมการ 

22. นายเอกนรินทร สรอยศรี กรรมการ 

23. นางสาวอาริษา ศรีเจริญ กรรมการ 

24. นางสาวพรพรรณ ภักดี กรรมการ 

25. นายคุณากร แกวคําภา กรรมการ 

26. นายรัฐสิทธิ ์ เสริมสัย กรรมการ 

27. นายธีรวุฒ ิ สุทธิประภา กรรมการ 
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28. นายสุรัตน จานทอง กรรมการ 

29. นายนพเดช อยูพรอม กรรมการ 

30. นางมาลีวัลย นิโรจน กรรมการและเลขานุการ 

31. นางสาวพรพะวา นิยมวานิช กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

32. นางปรียาภรณ ศิริไสยาสน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการการประกันคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํา

แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพในแตละปไวดังนี้ 
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แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 

เพื่อใหการดําเนินงานดานประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงไดมีการกําหนดแผนการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพสํานักวิทยบริการฯ ประจําป โดยมีระยะเวลาและรายละเอียดกิจกรรม

ดังตอไปนี ้
 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
กิจกรรม 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพสํานักวิทยบริการฯ วางแผน

ดํ า เนินงานระดับสํ านั ก/ฝ ายโดย

กํ า ห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ 

เปาหมาย และผูรับผิดชอบ 

            

2. ดําเนินงานตามแผนงาน ท่ีกําหนด             

3. กํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

(รายงานทุก 6 เดือน )  วิ เ คราะห 

ประเมินผล และแกไขปรับปรุง 

            

4. การประเมินคุณภาพ             

5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR)  

            

6. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงของสํานกั

วิทยบริการฯ 
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การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ 
 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพใหบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดแกสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนใหมีความรู  ความเขาใจระบบประกันคุณภาพ และตระหนัก              

ในความสําคัญของการประกันคุณภาพในฐานะที่เปนเครื่องมือในการเรงรัดพัฒนาระบบการใหบริการ

ทางวิชาการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สงผลถึงศักยภาพโดยรวมของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงตองจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่องโดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ จัดทําแผนการประชาสัมพันธ 

และจัดทําแผนพับในการประชาสัมพันธเปนรายภาคเรียน สงขอมูลขาวสารลงสารประชาสัมพันธ 

เผยแพรขอมูลทางเว็บไซต ฯลฯ 

 

การจัดทํารายงานประเมินตนเอง  
 

ในการดําเนินการประกันคุณภาพในระยะแรก มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีนโยบายให

ทุกหนวยงานจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report : SSR) และรายงานการประเมิน

ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัยแตตอมาไดบูรณาการ SSR และ SAR เขาไวดวยกันเพื่อลดภาระดานการจัดทําเอกสาร 

โดยใชกรอบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      

พ.ศ. 2553 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในโดยยืดหลักการเดียวกับมหาวิทยาลัย โดยมีหลักการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ การควบคุม

คุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ  มีการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ  

ที่สอดคลองกับการดําเนินงานและพันธกิจและอัตลักษณของหนวยงานภายในสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 องคกรประกอบ 11 ตัวบงชี้ 

  

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

องคประกอบท่ี 2 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารหนวยงาน 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
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องคประกอบท่ี 3 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องคประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบท่ี 5 พันธกิจ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1  จํานวนของกจิกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต     

ตัวบงชี้ที่ 5.2  จํานวนของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการบริการ      

ตัวบงชี้ที่ 5.3  คุณภาพการการดําเนินงานกลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ที่ 5.4  การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดดําเนินการใหมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหนวยงานทุกปการศึกษา โดยทุกหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด เพื่อวิเคราะหประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และการบริการในรอบป โดยใชผลการดําเนินงานตั้งแต      
วันแรกของปการศึกษาถึงวันสิ้นสุดปการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ไดรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป โดยมีผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ    
ซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งมาเปนผูประเมิน และใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงงานประกัน
คุณภาพของสํานัก                  
 
 

 
 



สวนที่ 3 

องคประกอบการประเมินคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพหนวยงานสนับสนุน 

 หนวยงานสนับสนุนมีความสําคัญอยางยิ่ ง ในการสนับสนุนให เกิดประสิทธิภาพ               
และประสิทธิผลในกิจการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ระบบประกันคุณภาพที่ใชจึงเนนระบบการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานที่ตอบสนองตอภารกิจหลักในการดําเนินงานและใหบริการของ
หนวยงานนั้น ๆ  โดยตองมีการดําเนินงานครบทั้ง 5 องคประกอบ  
 ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินสําหรับหนวยงานสนับสนุน จัดทําขึ้นเพื่อดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในหนวยงาน โดยเนนใหหนวยงานพัฒนาระบบกลไกควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานตางๆ ภายใน ผนวกกับวงจรการบริหารงาน PDCA ที่จะชวยใหการบริหารระบบมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องประกอบดวย องคประกอบ 5 องคประกอบ 11 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

องคประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารหนวยงาน 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

องคประกอบที่ 3 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องคประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบที่ 5 พันธกิจ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1  จํานวนของกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชวีิต      

ตัวบงชี้ที่ 5.2  จํานวนของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการบริการ      

ตัวบงชี้ที่ 5.3  คุณภาพการการดําเนินงานกลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ที่ 5.4  การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
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องคประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 
หลักการ 

หนวยงานสนับสนุนแตละแหงมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเนนที่อาจแตกตางกัน ดังนั้น จึงเปน

หนาที่ที่หนวยงานจะกําหนดวิสัยทัศน แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป ใหชัดเจนและ

สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของหนวยงานที่สนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-

2565) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

 ในกระบวนการกําหนดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธ สํานักเปดโอกาสใหมีสวนรวมของบุคลากร

ทุกหนวยงานสนับสนุนในสํานัก และมีการถายทอดวิสัยทัศนและแผนกลยุทธที่กําหนดแลวให

รับทราบทั่วกันทั้ง อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ตลอดจนผูที่มีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน 

ผูใชบริการ และสังคม โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

 ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน      

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  

  หนาที่หลักของหนวยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร    

หรือสนับสนุนพันธกิจดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานจําเปนตองมีการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาและการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อใหหนวยงานดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณ

หรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น หนวยงานตองกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน   

  ในการพัฒนาแผนกลยุทธนอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของหนวยงานแลว 

จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ รวมถึง

ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลก ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และสามารถ

ตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม   

 

เกณฑมาตรฐาน  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากร หนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจําหนวยงาน โดยเปนแผนที่

เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับปฏิญญาของ

หนวยงานและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธของ หนวยงาน ไปสูทุกหนวยงานยอยภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของ

หนวยงาน 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจของหนวยงาน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ 2 

ครั้ง และรายงานผลตอ คณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
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เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  

8 ขอ 

 

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปที่ครอบคลุมพันธกิจของหนวยงาน 

 2. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธของหนวยงานกับนโยบาย จุดเนน 

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย  

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผนกลยุทธ 

4. เอกสารหลักฐานที่แสดงวาแผนกลยุทธไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน 

5. เอกสารหลักฐานการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงาน ไปสูทุกหนวยงานยอยภายใน 

6. รายละเอียดตัวบงชี้ และคาเปาหมายของตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ

ประจําป  

7. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

8. เอกสารการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 

9. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณา 

10. เอกสารการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

11. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงถึงการรายงานการประเมินผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณา (ใหความเห็น) 

12. เอกสารการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
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องคประกอบที่  2 : การบริหารและการจัดการ 
 

หลักการ 
หนวยงานสนับสนุนตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจํา

หนวยงานทําหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ หนวยงานสนับสนุน
จะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความ
เสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่
กําหนดไวโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยพิจารณาจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร  
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารหนวยงาน  
ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  
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ตัวบงชี้ที่ 2.1  :  ระบบการพัฒนาบุคลากร      

ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้   

 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถาหนวยงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่น 

ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชา      

ตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน      

มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยู

กับองคกรตลอดไป 
 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

3. มีการดําเนินการหรือกิจกรรมที่สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

3. โครงการ กิจกรรม สวัสดิการ สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ       

4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการ

พัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ   

5. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให

บุคลากรถือปฏิบัติ 
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6. เอกสารหรือรายงานการประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากร 

7. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ 

การพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 



 25 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  :  ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารหนวยงาน      

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้  

 ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอความเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือ คณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของหนวยงานนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจําหนวยงาน และ

ผูบริหารมีวิสัยทัศนเปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากร

อยางดี เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหนวยงานเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการ

ตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปในทิศทางที่ถูกตอง            

จะสงผลใหมหาวิทยาลัยบรรลุตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธไดอยางรวดเร็ว 

 

เกณฑมาตรฐาน 

  1. คณะกรรมการประจําหนวยงานปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

  2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาหนวยงาน 

  3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

  4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจใน

การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

   5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนได

สวนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร และนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 1. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดของคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

และรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําหนวยงานตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

 2. เอกสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินงาน ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ 

และเอกสารการถายทอดวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ ไปยังบุคลากรทุกระดับ 

 3. เอกสารหลักฐานการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมายโดย

ผูบริหาร รวมทั้งเอกสารการสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรใน

หนวยงาน 

 4. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

 5. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน 

เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็มตามศักยภาพ 

 6. เอกสารหลักฐานหรือรายงานผลการดําเนินงานของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

 7. ผลการประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน โดยคณะกรรมการประจําหนวยงานและ

เอกสารการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรมโดยผูบริหาร 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  :  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู       

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้   

  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหหนวยงานมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู

และสังคมแหงการเรียนรู  ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู  โดยมีการ

รวบรวมองคความรูที่มีอยูในหนวยงานซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปน

ระบบ เพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหหนวยงานมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการ

บริหารจัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม  การจัดเก็บ

ความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรู ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน การสราง

บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความรูในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น 

 

เกณฑมาตรฐาน   

  1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของหนวยงาน 

2. มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็น

ความรูที่กําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษร (explicit   knowledge) 

  5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา 

ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. เอกสารแสดงการกําหนดประเด็นความรู เปาหมายของการจัดการความรู และบุคลากร

กลุมเปาหมายที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

2. โครงการ/กิจกรรมการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู จากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนด และ

เอกสารการเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

3. เอกสารการรวบรวมความรูตามประเด็นที่กําหนดและเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge) 

4. เอกสารหลักฐานการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูที่เปนลายลักษณอักษร (explicit 

knowledge) และจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่

ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
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ตัวบงชี้ที ่2.4  :  ระบบบริหารความเสี่ยง      

ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้   

  เพื่อใหหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรมและ 

กระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน 

ชื่อเสียงและการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูใน

ระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนา 

และโอกาสในการเกิดเพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอ

ภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปน

สําคัญ 

 

เกณฑมาตรฐาน   

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดานตาม

บริบทของหนวยงาน จากตัวอยางตอไปนี ้

-  ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่ 

-  ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 

-  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

-  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร ระบบงาน 

ระบบประกันคุณภาพ                 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร               

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงานและ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

หมายเหตุ: คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายใน

หนวยงานในรอบปการประเมินที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร ผูรับบริการ 

หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของหนวยงาน อันเนื่องมาจากความ

บกพรองของหนวยงาน ในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

 

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 

1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของบุคลากรภายในหนวยงาน 

ทั้งๆ ที่อยูในวิสัยที่หนวยงานสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดขึ้นได แตไมพบ

แผนการจัดการความเสี่ยง หรือไมพบความพยายามของหนวยงานในการระงับเหตุการณดังกลาว 

2. หนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี อันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ เชน 

บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเปนขาว

ปรากฏใหเห็นตามสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 

3. หนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงิน จนทําใหไมสามารถปฏิบัติงานได สงผลกระทบ

ตอผูรับบริการอยางรุนแรง 

  การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 

1. หนวยงานมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกันหรือมีแผนรองรับ

เพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนาและดําเนินการตาม

แผน 

2. เปนเหตุสุดวิสัยอยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของ

หนวยงาน 

3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได

กําหนดไวลวงหนา 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 

2. เอกสารการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงของหนวยงาน 

3. เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงของ

หนวยงาน 

4. แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และรายงานผลการดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง 

5. เอกสารหลักฐานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และเอกสาร หรือ

รายงานการประชุมที่แสดงถึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ตอ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม

ภายในของมหาวิทยาลัย 

6. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก คณะกรรมการประจํา

หนวยงานและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยไปใชใน

การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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องคประกอบที่ 3 : การเงินและงบประมาณ 

 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งของหนวยงานสนับสนุน ไมวาแหลงเงินทุน

ของหนวยงานสนับสนุนจะไดมาจากงบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงิน

รายไดของหนวยงาน เชน คาหนวยกิต คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตาง ๆ ของนักศึกษา รายได

จากงานวิจัยบริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ ผูบริหารหนวยงานจะตองมีแผนการใชเงินที่

สะทอนความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของ

หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการวิเคราะหทางการเงิน เชน คาใชจายทั้งหมด

ตอจํานวนศึกษา ทรัพยสินถาวรตอจํานวนนักศึกษา คาใชจายที่หนวยงานใชสําหรับการผลิตบัณฑิต

ตอหัว จําแนกตามกลุมสาขา รายไดทั้งหมดของหนวยงานหลังจากหักงบ (คาใชจาย) ดําเนินการ

ทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของงบประมาณที่

ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งถูกตอง ใช เม็ดเงินอยางคุมคา              

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด โดยพิจารณาจากตวับงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
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ตัวบงชี้ที่ 3.1  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      

ชนิดของตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้  

 หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีแผนกล

ยุทธทางดานการเงิน ซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ

ของสถาบันใหสามารถดําเนินการได  มีการวิเคราะหรายไดคาใชจายของการดําเนินงาน ทั้งจาก

งบประมาณแผนดินและเงินรายไดอื่น ๆ ที่หนวยงานไดรับ  มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํา

รายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจมีระบบการตรวจสอบการใช เงินอยางมี

ประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรม

เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงานได 

 

เกณฑมาตรฐาน  

  1. มีนโยบายและแผนทางการเงินที่ระบุแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑ

การจัดสรร และการวางแผน การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

2. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา

หนวยงาน และบุคลากร 

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

4. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

5. มีการตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

6. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 



 34 

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. แผนการใชจายเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน ที่แสดงถึงแนวทางจัดหา

ทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผน การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได 

2. เอกสารงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการ

พัฒนาหนวยงาน และบุคลากร 

3. เอกสารรายงานทางการเงิน และเอกสารการรายงานการเงินตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

4. เอกสารหลักฐานการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะห

สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของหนวยงาน 

5. เอกสารหรือรายงานการตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

6. เอกสารหรือรายงานการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและเอกสารการนํา

ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง 
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องคประกอบที่ 4 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ

การพัฒนาคุณภาพของหนวยงานสนับสนุน โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 

ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้น หนวยงานสนับสนุนจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนลักษณะเฉพาะของหนวยงาน โดยพิจารณาจากตัวบงชี้

ดังตอไปนี ้

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
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ตัวบงชี้ 4.1  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน      

ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งหนวยงาน
ตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน
ใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดย มหาวิทยาลัย
และหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ด ี
    การประกันคุณภาพภายใน ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนใน
การพัฒนาคุณภาพของงานตามพันธกิจ  ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวา
หนวยงานสามารถสรางผลผลิตตามพันธกิจ มีคุณภาพ 
 
เกณฑมาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับพันธกิจของ
หนวยงาน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวนประกอบดวย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน และ จัดสงหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธที่พัฒนาขึ้น 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในสําหรับหนวยงานตางๆ
ภายในสถาบัน ตามพันธกิจที่หนวยงานดูแลรับผิดชอบ 

7. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมรวมกัน 

8. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร
ใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
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เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

 

ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

  1. เอกสารแสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

พันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และรายงานผลดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

2. เอกสารนโยบายและการใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

3. รายชื่อตัวบงชี้เพิ่มเติมตามพันธกิจของหนวยงาน 

4. เอกสารหลักฐานการเสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ   

คณะกรรมการประเมินของหนวยงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

5. แผนพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

6. เอกสารหลักฐานการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางานที่สงผลใหมี

การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 

7. ระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 

8. เอกสารหลักฐานการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวาง

มหาวิทยาลัย และเอกสาร/โครงการที่ดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

9. แนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ 
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องคประกอบที่ 5 : พันธกิจหลัก 

 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 : จํานวนของกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชวีิต       

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 กิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง กิจกรรมที่หองสมุดจัด         

เพื่อเพิ่มพูนทักษะการรูสารสนเทศใหแกผูใชบริการ ไดแก การแนะนําการใชหองสมุด การนําชม

หองสมุด  การสาธิต การอบรม และการบรรยายเกี่ยวกับการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การสงเสริม

ใหผูใชบริการเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิตทั้งภายในและภายนอกสถานที ่  

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 1 กิจกรรม 

 2. มีกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 2 กิจกรรม 

 3. มีกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 3 กิจกรรม 

 4. มีกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 4 กิจกรรม 

 5. มีกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 5 กิจกรรม 

 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1. มีกิจกรรมที่หองสมุดจัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะการรูสารสนเทศใหแกผูใชบริการ ไดแก       

การแนะนํา  การใชหองสมุด การนําชมหองสมุด การสาธิต การอบรมและการบรรยายเกี่ยวกับการสืบคน

ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ภายในหองสมุดบนเว็บไซต  

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 

จํานวนกิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิตในปที่ผานมาและในป

ปจจุบัน 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกิจกรรมฯ จํานวน 

1 กิจกรรม 

มีกิจกรรมฯ จํานวน 

2 กิจกรรม 

มีกิจกรรมฯ จํานวน 

3 กิจกรรม 

มีกิจกรรมฯ จํานวน 

4 กิจกรรม 

มีกิจกรรมฯ จํานวน 

5 กิจกรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 : จํานวนของทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อการบริการ       

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส หมายถึง หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ ที่ถูกสรางและ

บันทึกขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหผูใชบริการไดเรียนรูดวยตนเองโดยสืบคนขอมูล           

ผานคอมพิวเตอร สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต และอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการในการศึกษา    

หาความรูไดตลอดเวลา 

   

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มทีรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้นตอปไมนอยกวา จํานวน 10 รายการ 

 2. มทีรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้นตอป จํานวน 20 รายการ 

 3. มทีรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้นตอป จํานวน 30 รายการ 

 4. มทีรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้นตอป จํานวน 40 รายการ 

 5. มทีรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้นตอป จํานวน 50 รายการขึ้นไป 

 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1. รายงานผลแสดงจํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

2. มีการสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 

 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่เพิ่มขึ้นตอป 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีทรัพยากรฯ       

ที่เพ่ิมขึ้นตอป      

ไมนอยกวา   

จํานวน 10 รายการ 

มีทรัพยากรฯ       

ที่เพ่ิมขึ้นตอป      

ไมนอยกวา   

จํานวน 20 รายการ 

มีทรัพยากรฯ       

ที่เพ่ิมขึ้นตอป      

ไมนอยกวา   

จํานวน 30 รายการ 

มีทรัพยากรฯ       

ที่เพ่ิมขึ้นตอป      

ไมนอยกวา   

จํานวน 40 รายการ 

มีทรัพยากรฯ       

ที่เพ่ิมขึ้นตอป 

จํานวน 50 รายการ 
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ตัวบงชี้ที่  5.3   : คุณภาพการการดําเนินงานกลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  
 กลุมงานศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ            
เปนหนวยงานที่ใหบริการงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใหบริการหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร การวางระบบเครือขายคอมพิวเตอร งานบริการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร     
ของหนวยงานตาง ๆ และการพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซดใหกับหนวยงาน ตาง ๆ ดังนั้น           
การปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของกลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนเรื่องสําคัญเพราะ
ตองมีการรวบรวมความตองการจากหนวยงาน ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อนํามาใชปรับปรุง       
แผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวไดอยางเหมาะสม 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 1. มีการประชุมวางแผน กํากับและติดตามการดําเนินงาน กลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ    
อยางนอย 2 ครั้ง 
 2.  มีการประเมินความพึงพอใจของงานบริการและซอมบํารุง งานเครือขายและงานสารสนเทศ  

3.  มีผลประเมินความพึงพอใจในขอ 2 เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จาก 5 คะแนน 
 4.  มีการดําเนินการ/ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานตามคํารองของผูมีสวนไดสวนเสีย 

5.  บุคลากรกลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการพัฒนาความรูไมนอยกวารอยละ 80 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 1. มีการวางแผนการดําเนินงาน 
 2. มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 3. มีการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในกลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   

1. แผนดําเนินงานกลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. รายงานการประชุม 
3. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมงานศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4. สรุปขอรองเรียน/ความตองการของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมงานศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5. รายงานสรุปผลการตอบสนองขอรองเรียน/ความตองการของหนวยงานตาง ๆ  
6. รายงานสรุปผลการเขารวมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกลุมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ      

2 ขอ 

มีการดําเนินการ      

3 ขอ 

มีการดําเนินการ      

4 ขอ 

มีการดําเนินการ    

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4    :   การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบงชี ้:   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การดําเนินการพัฒนาและเผยแพรแหลงนวัตกรรมการเรียนรูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน 

วีดิทัศนการสอนยอนหลัง สื่อการเรียนรูวังสวนบานแกว 360o และใหบริการระบบสารสนเทศ ไดแก 

ระบบ RBRU Academy, Google Classroom สําหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อใหบริการ    

แกอาจารย นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปไดศึกษาเรียนรูดวยตนเอง และไดมีการนําผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบ และความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอแหลงนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อนํามา

พัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและมีความครบถวนถูกตองของขอมูลสอดคลองตรงตามความตองการ

ของผูใชงานตอไป 

 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีแผนการดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศและแหลงเรียนรู  

 2. มีการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการที่ตั้งไว 

 3. มีการพัฒนาระบบ และนําไปทดลองใช 

 4. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชไมนอยกวา 3.51 

 5. มีการนําผลประเมินมาพัฒนา/แกไขปรับปรุง และรายงานผลเสนอผูบริหาร 

 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 

 1. มีระบบ และกลไกในการดําเนินงาน 

 2. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 3. มีการประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   

1. แผนปฏิบัติการประจําป 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงนวัตกรรมการเรียนรู 

3. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใช 
 

 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ        

1 ขอ 

มีการดําเนินการ             

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ   

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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คาเปาหมายตามองคประกอบคุณภาพจําแนกตามตัวบงชี ้
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ เปาหมาย/ขอ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 6 ขอ 

2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร 6 ขอ 

2.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา
หนวยงานและผูบริหารหนวยงาน 

6 ขอ 

2.3 การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู 4 ขอ 

2. การบริหารและการจัดการ 

2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ขอ 

3. การเงินและงบประมาณ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ขอ 

4. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

4.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

7 ขอ 

5. พันธกิจหลัก 5.1 จํานวนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
สารสนเทศและการเรียนรูตลอดชีวิต 

5 ขอ 

 5.2 จํานวนของทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือการบริการ 

5 ขอ 

 5 . 3  คุ ณ ภ า พ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ศู น ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 ขอ 

 5.4 การพัฒนาสื่ออิ เล็กทรอนิกส เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

5 ขอ 
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ผูรับผิดชอบตัวบงช้ีและผูกํากับดูแลตัวบงชี้ 
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้

1 .  ป รั ช ญ า  ป ณิ ธ า น 
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค แ ล ะ แ ผ น
ดําเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน นางสุวารี  ศิลปะ นางอาภรณ  ใจกลา 
นางปรียาภรณ  ศิรไิสยาสน 

2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร นางสาวจรรยา  วัชชา นางอาภรณ  ใจกลา 
นางปรียาภรณ  ศิรไิสยาสน 

2.2 ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
ประจํ าหน วยงานและผู บ ริ ห า ร
หนวยงาน 

นางสุวารี  ศิลปะ 
 

นางอาภรณ  ใจกลา 
นางปรียาภรณ  ศิรไิสยาสน 

2.3 การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู นางปรียาภรณ  ศิริไสยาสน นางอาภรณ  ใจกลา 
นางปรียาภรณ  ศิรไิสยาสน 

2 .  การบริ ห ารและกา ร
จัดการ 

2.4 ระบบบริหารความเสี่ยง นางอาภรณ  ใจกลา นางอาภรณ  ใจกลา 
นางปรียาภรณ  ศิรไิสยาสน 

3. การเงินและงบประมาณ 3.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

นางพรพะวา  อังคะหิรัญ นางอาภรณ  ใจกลา 
นางปรียาภรณ  ศิรไิสยาสน 

4 .  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

4.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

นางปรียาภรณ ศิริไสยาสน นางอาภรณ  ใจกลา 
นางปรียาภรณ  ศิรไิสยาสน 

5. พันธกิจหลัก 5.1 จํานวนกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูสารสนเทศและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

นางเจียมจิต บวชไธสง 
นางสาวดาราวรรณ สุวรรณทา 

อาจารยธีรพงษ จันเปรียง 
นางปรียาภรณ  ศิรไิสยาสน 

 5.2 จํานวนของทรัพยากรสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการบริการ 

นางสาวปริยาภรณ ศรีบุษรา 
นางจตุพร อิ่มเอิบ 

อาจารยธีรพงษ จันเปรียง 
นางปรียาภรณ  ศิรไิสยาสน 

 5.3 คุณภาพการดําเนินงานศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวอังคณา วุฒิ 
นางสาวพรพรรณ  ภักดี 

อาจารยนิทัศน  นิลฉว ี
นางปรียาภรณ  ศิรไิสยาสน 

 5.4 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

นายพงษนที  ศิลาอาศน 
นายนพเดช  อยูพรอม 

อาจารย ดร.เจนจบ สุขแสง-
ประสิทธ์ิ 
นางปรียาภรณ  ศิรไิสยาสน 
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ภาคผนวก 
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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี




