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บทที่ 1 
บทน า 

 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การส่งเสริม การควบคุม ตรวจสอบ และการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การบริหาร และการจัดการ ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) เพ่ือรองรับการประเมินภายในและ
ภายนอกโดยใช้วงจร PDCA ในการประเมินผลการด าเนินงาน   
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร องค์กร และ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4. ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และ    
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ต่อสังคม 
 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่
ก าหนด สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงก าหนด
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยวิเคราะห์และทบทวนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ  จัดท าแผน
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพ และค่าเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพก าหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการท างานให้เป็นไปตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
   3.1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 

   3.1.1.1  องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
   3.1.1.2 องค์ประกอบที่ 2 ด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ  
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในทุกปีงบประมาณ 
3.3 งานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ 
3.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ จัดท าคู่มือประกัน

คุณภาพการศึกษาหรือคู่มือแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5 จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้กับคณาจารย์ บุคลากร  

4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ ด าเนินการควบคุม 
ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรายงานต่อผู้บริหาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่ก าหนด 
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8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงาน   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประจ าส านัก มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และก ากับติดตามให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้น าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนว
ทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยน าผลการประเมินปี
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูล บันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คือ 1 
ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน า
ข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผน
ปรับปรุง การด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านัก) มาจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท ากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
 

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในพร้อมกับสรรหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และจัดส่งรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมายังงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง โดยแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

คณะกรรมการประเมินฯ จ านวนไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยงานสนับสนุน 
โดยประธานกรรมการ/กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และกรรมการเป็นผู้
ประเมินจากภายในแต่อยู่ภายนอกส านัก/สถาบัน และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน 
1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามระบบคุณภาพ

และกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น 
2) เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 
3) เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 

4) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าหน่วยงาน
สนับสนุนสามารถด าเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

5) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ด้านอ่ืน ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน 
ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เฉพาะ ดังนี้ 

1) ตัวบ่งช้ีหลัก ใช้เป็นแนวทางในการประเมินทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 การบริหารจัดการภายในส านัก 

2) ตัวบ่งชี้เฉพาะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของ
หน่วยงานสนับสนุน มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวนตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ 
 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี ที่ไม่ด าเนินการ
ใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได ้0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
  คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
  คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการ 
ก าหนดให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 แผนการประเมินปีงบประมาณ 

แผนการประเมิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
- การประเมินระดับส านัก/สถาบัน  
 

               
 

กิจกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการประเมิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. วางแผนและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน (P)                
2. เ ก็ บข้ อมู ล  12  เ ดื อนตามตั วบ่ ง ชี้  ( D)        
เพ่ือรองรับการประเมิน 

               

3.  ติดตามผลการด า เนินงานตามตัวบ่ งชี้       
การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน 

               

4.  ติ ดตามผลการด า เนินงานตามตั วบ่ งชี้       
การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน 

               

5. จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และ
แต่งตั้งกรรมการประเมิน 

               

6. ประเมินคุณภาพภายใน (C) เสนอผล       
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต่ อ ค ณ ะ ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พ /
คณะกรรมการประจ าส านัก 

               

7. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ                
** เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน 



 

 

บทที่ 2 
นิยามศัพท์ 

 
แผนยุทธศาส คือ แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี หรือ 10 ปี เป็น

แผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของ
หน่วยงานควรคลอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงานซึ่งต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่
ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของชี้วัดเพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์  โดย
หน่วยงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

SWOT Analysis คือ เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร หรือศักยภาพ
ของหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา 1) จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) 2) จุดอ่อนหรือข้อ
เสียเปรียบ (Weaknesses) 3) โอกาสที่จะด าเนินการได้ (Opportunities) 4) อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือ
ปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์กร (Threats) 

แผนปฏิบัติการ คือ แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด คือ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อน
ลักษณะการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้  เพ่ือบอกสถานภาพทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ ในภาษาไทยมีค าที่มีความหมายแบบเดียวกันนี้ใช้อยู่
หลายค า เช่น ตัวบ่งชี้ ดัชนี 

หลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้นหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance) ที่เหมาะสมส าหรับน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่
มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้



 
 

8 

องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองตอบต่อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบ
ได ้

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดหาแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการ ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการแบ่งแยกฝ่ายชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 

บริการวิชาการแก่สังคม คือ กิจกรรมที่สถาบันได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ
แก่สังคมและชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน  ซึ่ง
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แสดงให้เห็นความสามารถของสถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม ในรูปแบบของงานบริการ
วิชาการ/วิชาชีพรวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน 
ชุมชนและสังคม ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 

Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน หรือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ หรือ
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลในทางลบที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบท า
ให้วัตถปุระสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ไม่บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปความเสี่ยงอาจ
จ าแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ กระบวนการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ร่วมกันวิเคราะห์ ค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กร และระบุความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรให้ได้ 
เพ่ือองค์กรจะได้หาวิธีการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดข้ึนได้ในอนาคต 

ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงจากภายใน
หรือภายนอกองค์กรก็ได้ 

ปัจจัยภายนอก คือ สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงขึ้นใน
อนาคตตัวอย่างปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ผู้ปกครองนักศึกษา เป็นต้น 

การประเมินโอกาส คือ การประเมินความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร 

การประเมินผลกระทบ คือ การประเมินขนาดความรุนแรงของความเสียหาย หรือ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นขึ้น 
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แผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนด าเนินงานที่ใช้ในการลด หรือควบคุม หรือก าจัดความ
เสี่ยง ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาด าเนินการ และ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จ หรือความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มี
หลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ระบบ คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก คือ สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

นโยบาย คือ การตกลงปลงใจขั้นต้นในการก าหนดแนวทางกว้างๆ เพ่ือให้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

รายงานการประเมินตนเองประจ าปี (Self-Assessment Report: SAR) คือ รายงาน
สัมฤทธิ์ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะท าในระดับสถาบันแล้ว อาจท าในระดับคณะและหน่วยงาน
ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีองค์ประกอบของการรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ส่วน 
คือ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
และภาคผนวก 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คือ แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการ
ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล และต้องแสดงข้อมูลของแหล่งเงินทุนให้ชัดเจน เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาค เป็นต้น 

นวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้
มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น  เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม  ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ซึ่งนวัตกรรมมีด้วยกันหลายประเภทหลายสาขาแต่สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษานั้นประเภทนวัตกรรมที่สถาบันควรให้ความส าคัญมากที่สุด คือ นวัตกรรมทาง
การศึกษา (Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการน าเอาสิ่งใหม่ที่อาจจะอยู่ในรูป
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ของความคิด หรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพ่ือมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) 
และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จหรือความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มี
หลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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บทที่ 3 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้

มีการด าเนินการจ านวน 2 องค์ประกอบ โดยเป็นตัวบ่งชี้หลักจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะ
ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีจ านวนตัวบ่งชี้แตกต่างกัน รายละเอียดดังนี้ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับส านัก/สถาบัน โดยพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ด้าน
อ่ืน ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เฉพาะ ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งช้ีหลัก ใช้เป็นแนวทางในการประเมินทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
  

 2) ตัวบ่งชี้เฉพาะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของ      
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยในแต่ละส านัก /สถาบันจะมีจ านวนตัวบ่งชี้ ใน
องค์ประกอบที่ 2 นี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณภารกิจ/หน้าที่ที่หน่วยงานสนับสนุนนั้น ๆ ดูแล
รับผิดชอบ  
 องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้รกิารทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  : การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ดูแลตัวบ่งช้ี  : ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุน
การด าเนินงานของคณะ ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการประจ าส านัก  
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมีการจัดการความรู้ การจัดท าแผนการบริหารทั้งบุคลากร การเงิน 
ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

5. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติท่ีประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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แนวทางปฏิบัติ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตาม     ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
1) มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่มมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย 

- มีการแสดงกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  แล้วน าไปสู่การ
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบัน 

- มีการปรับปรุงและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบันให้ความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

- มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการประจ าส านัก/
สถาบันและผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
- กระบวนการด าเนินงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 
- แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) 

2) มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดย  

- มีการแสดงกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

- มีการแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี กับแผนยุทธศาสตร์ 

- มีการเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ด าเนินการปรับปรุง
แล้วเสร็จต่อคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันและผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน  
- กระบวนการด าเนินงานการจัดท าแผน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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3) มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานระดับกอง/งาน โดย  

- มีการจัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานระดับกอง/งาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านัก/สถาบัน และทุกหน่วยงานระดับกอง/งาน ได้รับ
ทราบ 

4) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผู้บริหารหน่วยงานทราบ โดย  

- มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามผลการด าเนิน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
โดยจัดท าในรูปแบบปฏิทินหรือ Gantt chart 

- มีการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานที่สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
อย่างชัดเจน 

- มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก/สถาบันและให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการปรับปรุงพัฒนาแก่ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 

- มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแก่ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจ าส านัก/สถาบันเพ่ือทราบ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ปฏิทิน/Gantt chart การติดตามผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
5) มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของส านัก/สถาบัน โดย 
- มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผู้บริหาร

และคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันพิจารณาแล้ว มาทบทวนและน าไปสู่การปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
 ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากรของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดย 
  - มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือคณะท างานตามระบบบริหารความเสี่ ยง 
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานของหน่วยงาน 
  - มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบาย
หรือแนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะท างานอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน โดย 

  - วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานของ
หน่วยงาน ตัวอย่างปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ เช่น  
   *  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (ปัจจัยที่เป็นเหตุให้กลยุทธ์ของหน่วยงานไม่บรรลุผลส าเร็จ) 
   * ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
   * ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการท างาน บุคลากร 
และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน) 
   * ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับ 
   * ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของค่านิยม สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ) 
  - ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาต้องมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสีย
ทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยงานและสถาบันเป็นส าคัญ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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 3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 โดย 

  - ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงกลาง ต่ า ได้ ทั้งนี้ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในมิติของโอกาสที่จะเกิด
และผลกระทบ 

  - การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์
เสี่ยงในอดีตหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตโดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต  รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

  - การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงให้ประเมินจากความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์
เสี่ยงดังกล่าวขึ้นจริง โดยจะมีความรุนแรงมากถ้ากระทบต่อความเชื่อม่ันต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

  - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิด 
และผลกระทบของความเสี่ยงไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ซึ่งหน่วยงานสามารถ
น าเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงได้ 

  - จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคะแนนประเมินของมิติโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยง และมิติผลกระทบจากความเสี่ยง 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แบบระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 

 4) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และด าเนินงานตามแผน โดยผลจากการด าเนินงานตาม
แผนต้องส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดย 

  - จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  และด าเนินการแก้ไข ลด 
หรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

  - สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง, 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง, Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานและสถาบันจะเกิดความ
เสียหายทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุ้มทุน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีของหน่วยงาน 
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 5) มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย 

  - มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

  - มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 

 6) มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดย 
  - แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการ
จัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานประจ าปี รวมทั้งความเสี่ยง
ใหม่จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบันและจาก
หน่วยงานก ากับ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน  
 ผู้บริหาร ซึ่งก็คือผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ต้องมีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้น
น าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง
มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแล
ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 

 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
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 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึกถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์ 
 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
 เอกสารหลักฐานหรือรายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
  1) มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดย 

   - หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดประเด็นความรู้
และการก าหนดแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

   - บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างานแต่ละส่วนงาน 

   - หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในสถาบันเป็นหลัก เช่น ด้านการท าผลงานวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ด้าน
เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร ด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังของผู้ใช้
บัณฑิต ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น 
  ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 

  - แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
ความรู้ที่หน่วยงานก าหนดกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 2) ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 โดย 
  - กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนด เช่น การจัดการความรู้ด้านการท าผลงานวิจัย 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายควรเป็นคณาจารย์ การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
ควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่นักศึกษา เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่แสดงถึงบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา

ความรู้และงานตามพันธกิจ 
 3) มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดย 

  - หน่วยงานอาจมีการเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นหรือมีความรู้
ความเชี่ยวชาญตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่าง
สม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 
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- หน่วยงานควรมีส่วนส่งเสริมให้มีบรรยากาศหรือวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และ
ภายในสถาบัน เช่น เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 4) มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) โดย 
  - มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคล ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาหรือจัดเก็บเป็นระบบ เป็น
หมวดหมู่เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงความรู้และน ามา
เป็นแนวปฏิบัติได้ง่าย 

  - ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  - ควรจัดพิมพ์เอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติ
แก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 

- สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารที่หน่วยงานจัดท าเพ่ือการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
 5) มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย 

  - ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เก่ียวข้องน าความรู้ เคล็ดลับ 
หรือทักษะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของตน และหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

  - ผู้รับผิดชอบมีการติดตาม ส ารวจการน าความรู้ไปใช้ในหน่วยงานของตน และ
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้
ในแผนการจัดการความรู้ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
    - เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้  
    - รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงาน  
 ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
 1) มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย 
  - ในการจัดท าแผน ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ควรมี
ข้อมูลพิจารณาส าหรับใช้ประกอบการวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านัก/สถาบัน ควร
ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  -  ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
ข้างหน้าเพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของส านัก/สถาบัน ก าหนดอัตราก าลังที่
ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจ า ก าหนดกระบวนการคัด
สรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 
  - ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากรของส านัก/สถาบัน 
เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามภาระงานที่รับผิดชอบ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถ (Competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และ
ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  - ข้อมูลป้อนกลับของการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างานและใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
  - ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมี
การวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของส านัก/สถาบัน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แผนกรอบอัตราก าลังบุคลากรของส านัก/สถาบัน แผนพัฒนาบุคลากรที่มีการเทียบกับ

ค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 2) มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  - มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่
ส านัก/สถาบันวางไว้ 
  - มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) รวมทั้งความสามารถ 
(Competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างาน
และทักษะทีจ่ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 
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  - มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่มีรูปธรรมชัดเจน มีการก าหนด
เส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
  - มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งที่ก าหนด 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการ
ท างาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้าง
บรรยากาศของความสุขในการท างาน 
  - มีระบบส่งเสริมสนับสนุนเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร เช่น มีการติดตามข้อมูล
แหล่งให้รางวัลต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้มี
ศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานใน
กระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอ่ืนๆ 
  - มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
และสนับสนุนบุคลากรรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 
  - มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีและพัฒนางานร่วมกัน 
  - มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย 
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - เอกสารที่แสดงถึงสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ส านัก/สถาบันจัดให้บุคลากร การจัด
เวทีหรือหาแหล่งให้รางวัลต่างๆ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
 4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้
และทักษะการปฏิบัติงาน โดย 
  - ก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือ
พัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
อบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น 
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 5) มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผน 

  - ส านัก/สถาบันด าเนินการติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นระยะๆ ตาม
ความเหมาะสม เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

  - มีการจัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและอ านวยความสะดวกในการติดตาม 

  - มีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของสถาบัน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลกรของส านัก/
สถาบัน  

  - สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนด
ไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและ
ค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - แบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร รายงานการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 6) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  - น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปจัดท า
แผนการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  - ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

  - มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาบุคลากร ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรในรอบปีถัดไป 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - แผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
   - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
   - รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
 1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย จัดท าประกาศไว้ อัน
ประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินงานตามแผนหรือการควบคุมคุณภาพ การก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มี
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
บุคคล 

  - ในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน หน่วยงานอาจก าหนดและเพ่ิมตัวบ่งชี้เฉพาะ
ตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงานเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามความเหมาะสม 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่อธิบายให้เห็นการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   - แผนภูมิแสดงระบบและกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 2) มีการก าหนดนโยบายหรือให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
  - ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญหรือก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
  - มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม และมีคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
  - มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 

  - การประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน ที่มีการแจ้งถึงนโยบายการประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน หรือการประชุมภายในหน่วยงานที่ผู้บริหารแจ้งหรือถ่ายทอดให้บุคลากรได้ทราบ
ถึงการให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  

  - แผนกลยุทธ์ประจ าปีที่แสดงนโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 3) มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

  (1) การควบคุมคุณภาพ ก ากับติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมิน
คุณภาพ  

  (2) การจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน  
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  (3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   - มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการ

ก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
   - มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการ

ปรับปรุงระบบและกลไกการการประกันคุณภาพภายใน 
   - มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีที่มีการรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่

สถาบันก าหนด พร้อมกับมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดส่งให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
    - รายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR)  
    - แผนการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงผลการด าเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 4) มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้เกิด
การคงไว้หรือพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ โดย 
  - หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ น าผลจากการ
ประเมินคุณภาพและแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมี
การพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามผลการประเมิน
คุณภาพภายใน หรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน/พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
 5) หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน หรือการเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน โดย 
  - หน่วยงานควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบัน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงานโดยตรง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจ
หลักและจุดเน้นของหน่วยงานการให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - การประชุมหารือกันระหว่างบุคลากรหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ , แบบส ารวจ
ความคิดเห็น, การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
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  - มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและการท างานของหน่วยงานร่วมกัน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการประเมินในภาพรวม 1 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินแบ่งผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้รับผิดชอบ 
ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

คุณพรทิพย์ เดชรอด 

ข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

คุณสายชน คงคะพันธ์ 

ข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน  

คุณพิจิกามาศ แย้มบู่ 

ข้อที่  4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ ใน  ตัวบุคคลทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

คุณนภารัตน์ พุ่มพฤกษ์ 

ข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน  

คุณรสสุคนธ์ ค าสอน 

ข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงาน
ตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

คุณยุพิน กิจที่พ่ึง 
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องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 5 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 
    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  : ผลผลิต 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : 1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ 
         2. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
         3. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
         4. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่  
-  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
-  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
-  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
-  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
-  ด้านระบบสารสนเทศ 

2. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้   : 1. นางสาวเมตตา สังข์ทอง 
     2. นางละเอียด  รามคุณ 
     3. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
     4. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ทรัพยากร
สารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
ห้องสมุดหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านห้องสมุดเพ่ือให้มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
6.  มีคู่มือการด าเนินงาน และการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  : การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 1. นายนิทัศน์   รสโอชา 
       2. นายสายันต ์   ชิตถุง 
       3. นายวรพจน ์   วรนุช 
       4. นายกสิพงษ์   กสิพันธ์ 
     5.นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการที่
นอกจากจะจัดสิ่งสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศให้มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้วการพัฒนา
สถานที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น มีความเป็น
สัดส่วน มีป้ายบ่งบอกข้อมูลที่ชัดเจน การจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบและสวยงาม เป็นต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีสถานที่ท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่
ต่ ากว่า 200 ลักซ์) 
 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิ การใช้เครื่องปรับอากาศหรือ
มีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 
 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบ
ต่าง ๆ เป็นต้น 
 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ 
 7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2-3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 1. นายเจษฎา      สุขสมพืช 
       2. นายอ านาจ      แก้วภูผา 
       3. นางสาวมัทนียา     หามาลัย  
     4. นายณเรศณ์  จิตรัตน์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่สอดรับ
กับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้ได้ทั้งเพ่ือการบริหารการวางแผนและการ
จัดการ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการ
ใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนและด าเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System 
Plan) ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจของสถาบันอย่างน้อย 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
 5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 1. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ 
       2. นายมานิช  โชติช่วง 
       3. นายอ าพล  เกิดชนะ 
       4. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล 
       5. นางสาวฐิติรัตน ์ ขาวบริสุทธิ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สัญญาณอินเตอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบที่ด าเนินการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 



 34   

บทที่ 4 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน  
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/

ข้อ) 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) 
 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ 

ตามพันธกิจ 
 

6 ข้อ 
 

5 คะแนน 

เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1  5.00 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ านวน 5 ตัวบ่งชี้) 
 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
5 ข้อ 5 คะแนน 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 5 ข้อ 4 คะแนน 

2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 8 ข้อ 5 คะแนน 

 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

4 ข้อ 4 คะแนน 

 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 ข้อ 4 คะแนน 

เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  4.40 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 1-2 - 4.50 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน 

องค์ประกอบที่ 
คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1. 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 1
-2

 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

2. 

5 - 4.40 - 4.40 ดี 

รวม  6 - 4.50 - 4.50 ด ี

ผลการประเมิน - ดี -   
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
หน่วยงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละ

องค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1   
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. ส านักฯ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน/ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายใน

ทุกมิติ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงนันทนาการ อาทิ การจัดมุมอาเซียน ศูนย์ภาษาอาเซียน ห้องเฉลิม
พระเกียรติราชวงศ์จักรี ห้องสมุดกฎหมาย ห้องสมุดสร้างสุข ห้องฉายภาพยนตร์ หรือ ห้องคาราโอ
เกะ เป็นต้น 

2. ส านักฯ มีโครงการที่ทันสมัยสอดคล้องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 อาทิ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) โครงการห้องสมุดดิจิทัล เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ส านักฯ มีหน่วยงานในการก ากับดูแลหลายงาน อาทิ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน

เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งแต่ละงานอาจมีพันธกิจหลักที่แตกต่างกันออกไป ในการก าหนดตัวชี้วัด
หรือเกณฑ์มาตรฐานจึงควรพิจารณาทั้งในด้านเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ
ด้าน 

2. ส านักฯ อาจพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ซึ่งอยู่ในหมวดสังคมศาสตร์ กับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหมวด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากธรรมชาติของศาสตร์ทั้งสองศาสตร์มีความแตกต่างกัน แต่มี
ความส าคัญเทียบเท่ากัน จึงอาจน าเสนอเชิงนโยบายให้มีการบริหารงานแบบแยกส่วน เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  

3. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ควรเทียบเคียงตามเกณฑ์มาตรฐานใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ      
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องค์ประกอบที่ 2  
 

ตัวบ่งชี้ จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทาง
ปรับปรุง 

2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

1. ส านักฯ มีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ในการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์อย่างชัดเจน 

2. ส านักฯ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ และมี
การก าหนดหน่วยจัดหารายได้
ไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน 
ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรมจะท าให้
ส านักฯ มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการงบประมาณ 
และสามารถน างบประมาณไป
พัฒนางานของตนเองได้อย่าง
อิสระโดยไม่ต้องพ่ึงพิง
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยเพียงอย่าง
เดียว 

1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ระบบและกลไก สามารถ
น าเสนอในรูปแบบของ
แผนภูมิ หรือ แผนภาพ 
เพ่ือให้เห็นแนวคิดหลักใน
ภาพรวม ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อ
การที่จะอธิบายไปสู่
กระบวนการขั้นต่อไปได้ 

2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ในแต่ละตัวบ่งชี้ควรมีความ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. การที่จะพัฒนาผลการ
ด าเนินงานให้บรรลุสู่การมี
แนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการ
วางแผนและเตรียมการใน
ระยะยาว และควรน าวิธีการ
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ 
(Benchmarking) มาเป็น
เกณฑ์ในการน าเสนอข้อมูล 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด 

2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.4 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ 25/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561  
------------------------------- 

 ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมี
รายนามดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 อาจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ ประธาน 
 1.2 อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  รองประธาน 
 1.3 อาจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย กรรมการ 
 1.4 อาจารย์อธิบ   โพทอง  กรรมการ  
 1.5 นางสาวพิจิกามาศ   แย้มบู่  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. ก าหนด และก ากับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ก ากับดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส า นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1  อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  ประธาน 
 2.2 อาจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย รองประธาน 
 2.3  นายอรรถสิทธิ์   กิจที่พึ่ง  กรรมการ 
 2.4  นางละเอียด   รามคุณ  กรรมการ 
 2.5  นางนภารัตน์   พุ่มพฤกษ์ กรรมการ 
 2.6  นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์ กรรมการ 
 2.7  นายสายชน   คงคะพันธ์ กรรมการ 

/2.8 นาย... 



    

 

 2.8  นายวรพจน์   วรนุช  กรรมการ 
 2.9  นายเจษฎา    สุขสมพืช  กรรมการ 
 2.10 นายนิทัศน ์   รสโอชา  กรรมการ 
 2.11 นางสาวนัยนา   เพียรคงทอง กรรมการ 
 2.12 นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก  กรรมการ 
 2.13 นายจิรทีปต์   น้อยดี  กรรมการ 
 2.14 นายกสิพงษ์   กสิพันธ์  กรรมการ 
 2.15 นายอนนต์   พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
 2.16 นายภูวนาถ   นาควรรณกิจ กรรมการ 
 2.17 นายมานิช   โชติช่วง  กรรมการ 
 2.18 นายอ านาจ   แก้วภูผา  กรรมการ 
 2.19 นายณเรศณ์   จิตรัตน์  กรรมการ 
 2.20 นางสาวมัทนียา   หามาลัย  กรรมการ 
 2.21 นางสาวเมตตา   สังข์ทอง  กรรมการ 
 2.22 นางพรทิพย์   เดชรอด  กรรมการ 
 2.23. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการ 

2.24 นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการ 
2.25 นางยุพิน    กิจที่พึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
2.26 นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ 
 1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2. ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบกลไก และวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินงานตามแผน 
 3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา      สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 8. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10. ให้ค าปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



    

 

 11. ประสานงานและอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
 
 ขอให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการ
ปฏิบัติงานให้รายงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  2   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560 
 
 
 
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

หมายเหตุ  :  6 เดือน แรก (ต.ค.59-มี.ค.60) จัดท าเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการด าเนินงาน 
                6 เดือน หลัง (เม.ย.60-ก.ย.60) ด าเนินงานทบทวน 
 

 

    5.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

    5.2 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ

   5.3  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   5.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   5.5 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   5.6  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งต้ังกรรมการประเมิน

7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ (C)

8. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165 

เว็บไซต์ http://www.arit.ac.th 

 



 

 

 

 

 

 

 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.2561 



ค ำน ำ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นโดยใช้เป็นคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับกระบวนการท างานตามพันธกิจ/
ภารกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกส านัก/สถาบัน ในการออกแบบและก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน
พร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน น าไปใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถยกระดับการท างานให้
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติราชการตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติตามคู่มือและแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้จัดท าขึ้นจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติราชการของ    
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การส่งเสริม การควบคุม ตรวจสอบ และการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การบริหาร และการจัดการ ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) เพ่ือรองรับการประเมินภายในและ
ภายนอกโดยใช้วงจร PDCA ในการประเมินผลการด าเนินงาน   
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร องค์กร และ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4. ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และ    
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ต่อสังคม 
 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่
ก าหนด สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงก าหนด
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยวิเคราะห์และทบทวนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ  จัดท าแผน
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพ และค่าเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพก าหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการท างานให้เป็นไปตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
   3.1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 

   3.1.1.1  องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
   3.1.1.2 องค์ประกอบที่ 2 ด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ  
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในทุกปีงบประมาณ 
3.3 งานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ 
3.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ จัดท าคู่มือประกัน

คุณภาพการศึกษาหรือคู่มือแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5 จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้กับคณาจารย์ บุคลากร  

4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ ด าเนินการควบคุม 
ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรายงานต่อผู้บริหาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่ก าหนด 
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8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงาน   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประจ าส านัก มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และก ากับติดตามให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้น าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนว
ทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยน าผลการประเมินปี
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูล บันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คือ 1 
ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน า
ข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผน
ปรับปรุง การด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านัก) มาจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท ากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
 

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในพร้อมกับสรรหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และจัดส่งรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมายังงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง โดยแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

คณะกรรมการประเมินฯ จ านวนไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยงานสนับสนุน 
โดยประธานกรรมการ/กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และกรรมการเป็นผู้
ประเมินจากภายในแต่อยู่ภายนอกส านัก/สถาบัน และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดขึ้น 



 

4 

วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน 
1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามระบบคุณภาพ

และกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น 
2) เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 
3) เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 

4) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าหน่วยงาน
สนับสนุนสามารถด าเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

5) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ด้านอ่ืน ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน 
ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เฉพาะ ดังนี้ 

1) ตัวบ่งช้ีหลัก ใช้เป็นแนวทางในการประเมินทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 การบริหารจัดการภายในส านัก 

2) ตัวบ่งชี้เฉพาะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของ
หน่วยงานสนับสนุน มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวนตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ 
 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี ที่ไม่ด าเนินการ
ใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได ้0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
  คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
  คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการ 
ก าหนดให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 แผนการประเมินปีงบประมาณ 

แผนการประเมิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
- การประเมินระดับส านัก/สถาบัน  
 

               
 

กิจกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการประเมิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. วางแผนและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน (P)                
2. เ ก็ บข้ อมู ล  12  เ ดื อนตามตั วบ่ ง ชี้  ( D)        
เพ่ือรองรับการประเมิน 

               

3.  ติดตามผลการด า เนินงานตามตัวบ่ งชี้       
การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน 

               

4.  ติ ดตามผลการด า เนินงานตามตั วบ่ งชี้       
การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน 

               

5. จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และ
แต่งตั้งกรรมการประเมิน 

               

6. ประเมินคุณภาพภายใน (C) เสนอผล       
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต่ อ ค ณ ะ ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พ /
คณะกรรมการประจ าส านัก 

               

7. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ                
** เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน 



 

 

บทที่ 2 
นิยามศัพท์ 

 
แผนยุทธศาส คือ แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี หรือ 10 ปี เป็น

แผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของ
หน่วยงานควรคลอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงานซึ่งต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่
ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของชี้วัดเพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์  โดย
หน่วยงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

SWOT Analysis คือ เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร หรือศักยภาพ
ของหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา 1) จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) 2) จุดอ่อนหรือข้อ
เสียเปรียบ (Weaknesses) 3) โอกาสที่จะด าเนินการได้ (Opportunities) 4) อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือ
ปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์กร (Threats) 

แผนปฏิบัติการ คือ แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด คือ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อน
ลักษณะการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้  เพ่ือบอกสถานภาพทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ ในภาษาไทยมีค าที่มีความหมายแบบเดียวกันนี้ใช้อยู่
หลายค า เช่น ตัวบ่งชี้ ดัชนี 

หลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้นหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance) ที่เหมาะสมส าหรับน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่
มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
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องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองตอบต่อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบ
ได ้

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดหาแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการ ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการแบ่งแยกฝ่ายชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 

บริการวิชาการแก่สังคม คือ กิจกรรมที่สถาบันได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ
แก่สังคมและชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน  ซึ่ง
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แสดงให้เห็นความสามารถของสถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม ในรูปแบบของงานบริการ
วิชาการ/วิชาชีพรวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน 
ชุมชนและสังคม ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 

Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน หรือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ หรือ
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลในทางลบที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบท า
ให้วัตถปุระสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ไม่บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปความเสี่ยงอาจ
จ าแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ กระบวนการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ร่วมกันวิเคราะห์ ค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กร และระบุความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรให้ได้ 
เพ่ือองค์กรจะได้หาวิธีการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดข้ึนได้ในอนาคต 

ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงจากภายใน
หรือภายนอกองค์กรก็ได้ 

ปัจจัยภายนอก คือ สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงขึ้นใน
อนาคตตัวอย่างปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ผู้ปกครองนักศึกษา เป็นต้น 

การประเมินโอกาส คือ การประเมินความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร 

การประเมินผลกระทบ คือ การประเมินขนาดความรุนแรงของความเสียหาย หรือ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นขึ้น 
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แผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนด าเนินงานที่ใช้ในการลด หรือควบคุม หรือก าจัดความ
เสี่ยง ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาด าเนินการ และ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จ หรือความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มี
หลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ระบบ คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก คือ สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

นโยบาย คือ การตกลงปลงใจขั้นต้นในการก าหนดแนวทางกว้างๆ เพ่ือให้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

รายงานการประเมินตนเองประจ าปี (Self-Assessment Report: SAR) คือ รายงาน
สัมฤทธิ์ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะท าในระดับสถาบันแล้ว อาจท าในระดับคณะและหน่วยงาน
ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีองค์ประกอบของการรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ส่วน 
คือ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
และภาคผนวก 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คือ แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการ
ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล และต้องแสดงข้อมูลของแหล่งเงินทุนให้ชัดเจน เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาค เป็นต้น 

นวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้
มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น  เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม  ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ซึ่งนวัตกรรมมีด้วยกันหลายประเภทหลายสาขาแต่สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษานั้นประเภทนวัตกรรมที่สถาบันควรให้ความส าคัญมากที่สุด คือ นวัตกรรมทาง
การศึกษา (Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการน าเอาสิ่งใหม่ที่อาจจะอยู่ในรูป



 
 

11 

ของความคิด หรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพ่ือมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) 
และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จหรือความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มี
หลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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บทที่ 3 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้

มีการด าเนินการจ านวน 2 องค์ประกอบ โดยเป็นตัวบ่งชี้หลักจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะ
ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีจ านวนตัวบ่งชี้แตกต่างกัน รายละเอียดดังนี้ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับส านัก/สถาบัน โดยพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ด้าน
อ่ืน ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เฉพาะ ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งช้ีหลัก ใช้เป็นแนวทางในการประเมินทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
  

 2) ตัวบ่งชี้เฉพาะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของ      
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยในแต่ละส านัก /สถาบันจะมีจ านวนตัวบ่งชี้ ใน
องค์ประกอบที่ 2 นี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณภารกิจ/หน้าที่ที่หน่วยงานสนับสนุนนั้น ๆ ดูแล
รับผิดชอบ  
 องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้รกิารทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  : การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ดูแลตัวบ่งช้ี  : ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุน
การด าเนินงานของคณะ ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการประจ าส านัก  
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมีการจัดการความรู้ การจัดท าแผนการบริหารทั้งบุคลากร การเงิน 
ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

5. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติท่ีประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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แนวทางปฏิบัติ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตาม     ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
1) มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่มมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย 

- มีการแสดงกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  แล้วน าไปสู่การ
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบัน 

- มีการปรับปรุงและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบันให้ความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

- มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการประจ าส านัก/
สถาบันและผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
- กระบวนการด าเนินงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 
- แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) 

2) มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดย  

- มีการแสดงกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

- มีการแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี กับแผนยุทธศาสตร์ 

- มีการเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ด าเนินการปรับปรุง
แล้วเสร็จต่อคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันและผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน  
- กระบวนการด าเนินงานการจัดท าแผน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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3) มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานระดับกอง/งาน โดย  

- มีการจัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานระดับกอง/งาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านัก/สถาบัน และทุกหน่วยงานระดับกอง/งาน ได้รับ
ทราบ 

4) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผู้บริหารหน่วยงานทราบ โดย  

- มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามผลการด าเนิน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
โดยจัดท าในรูปแบบปฏิทินหรือ Gantt chart 

- มีการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานที่สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
อย่างชัดเจน 

- มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก/สถาบันและให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการปรับปรุงพัฒนาแก่ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 

- มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแก่ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจ าส านัก/สถาบันเพ่ือทราบ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ปฏิทิน/Gantt chart การติดตามผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
5) มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของส านัก/สถาบัน โดย 
- มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผู้บริหาร

และคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันพิจารณาแล้ว มาทบทวนและน าไปสู่การปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
 ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากรของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดย 
  - มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือคณะท างานตามระบบบริหารความเสี่ ยง 
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานของหน่วยงาน 
  - มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบาย
หรือแนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะท างานอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน โดย 

  - วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานของ
หน่วยงาน ตัวอย่างปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ เช่น  
   *  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (ปัจจัยที่เป็นเหตุให้กลยุทธ์ของหน่วยงานไม่บรรลุผลส าเร็จ) 
   * ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
   * ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการท างาน บุคลากร 
และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน) 
   * ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับ 
   * ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของค่านิยม สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ) 
  - ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาต้องมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสีย
ทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยงานและสถาบันเป็นส าคัญ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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 3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 โดย 

  - ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงกลาง ต่ า ได้ ทั้งนี้ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในมิติของโอกาสที่จะเกิด
และผลกระทบ 

  - การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์
เสี่ยงในอดีตหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตโดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต  รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

  - การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงให้ประเมินจากความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์
เสี่ยงดังกล่าวขึ้นจริง โดยจะมีความรุนแรงมากถ้ากระทบต่อความเชื่อม่ันต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

  - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิด 
และผลกระทบของความเสี่ยงไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ซึ่งหน่วยงานสามารถ
น าเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงได้ 

  - จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคะแนนประเมินของมิติโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยง และมิติผลกระทบจากความเสี่ยง 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แบบระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 

 4) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และด าเนินงานตามแผน โดยผลจากการด าเนินงานตาม
แผนต้องส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดย 

  - จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  และด าเนินการแก้ไข ลด 
หรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

  - สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง, 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง, Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานและสถาบันจะเกิดความ
เสียหายทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุ้มทุน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีของหน่วยงาน 
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 5) มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย 

  - มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

  - มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 

 6) มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดย 
  - แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการ
จัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานประจ าปี รวมทั้งความเสี่ยง
ใหม่จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบันและจาก
หน่วยงานก ากับ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน  
 ผู้บริหาร ซึ่งก็คือผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ต้องมีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้น
น าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง
มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแล
ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 

 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
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 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึกถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์ 
 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
 เอกสารหลักฐานหรือรายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
  1) มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดย 

   - หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดประเด็นความรู้
และการก าหนดแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

   - บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างานแต่ละส่วนงาน 

   - หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในสถาบันเป็นหลัก เช่น ด้านการท าผลงานวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ด้าน
เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร ด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังของผู้ใช้
บัณฑิต ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น 
  ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 

  - แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
ความรู้ที่หน่วยงานก าหนดกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 2) ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 โดย 
  - กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนด เช่น การจัดการความรู้ด้านการท าผลงานวิจัย 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายควรเป็นคณาจารย์ การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
ควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่นักศึกษา เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่แสดงถึงบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา

ความรู้และงานตามพันธกิจ 
 3) มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดย 

  - หน่วยงานอาจมีการเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นหรือมีความรู้
ความเชี่ยวชาญตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่าง
สม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 
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- หน่วยงานควรมีส่วนส่งเสริมให้มีบรรยากาศหรือวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และ
ภายในสถาบัน เช่น เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 4) มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) โดย 
  - มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคล ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาหรือจัดเก็บเป็นระบบ เป็น
หมวดหมู่เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงความรู้และน ามา
เป็นแนวปฏิบัติได้ง่าย 

  - ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  - ควรจัดพิมพ์เอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติ
แก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 

- สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารที่หน่วยงานจัดท าเพ่ือการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
 5) มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย 

  - ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เก่ียวข้องน าความรู้ เคล็ดลับ 
หรือทักษะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของตน และหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

  - ผู้รับผิดชอบมีการติดตาม ส ารวจการน าความรู้ไปใช้ในหน่วยงานของตน และ
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้
ในแผนการจัดการความรู้ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
    - เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้  
    - รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงาน  
 ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
 1) มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย 
  - ในการจัดท าแผน ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ควรมี
ข้อมูลพิจารณาส าหรับใช้ประกอบการวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านัก/สถาบัน ควร
ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  -  ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
ข้างหน้าเพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของส านัก/สถาบัน ก าหนดอัตราก าลังที่
ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจ า ก าหนดกระบวนการคัด
สรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 
  - ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากรของส านัก/สถาบัน 
เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามภาระงานที่รับผิดชอบ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถ (Competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และ
ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  - ข้อมูลป้อนกลับของการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างานและใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
  - ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมี
การวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของส านัก/สถาบัน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แผนกรอบอัตราก าลังบุคลากรของส านัก/สถาบัน แผนพัฒนาบุคลากรที่มีการเทียบกับ

ค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 2) มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  - มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่
ส านัก/สถาบันวางไว้ 
  - มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) รวมทั้งความสามารถ 
(Competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างาน
และทักษะทีจ่ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 
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  - มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่มีรูปธรรมชัดเจน มีการก าหนด
เส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
  - มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งที่ก าหนด 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการ
ท างาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้าง
บรรยากาศของความสุขในการท างาน 
  - มีระบบส่งเสริมสนับสนุนเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร เช่น มีการติดตามข้อมูล
แหล่งให้รางวัลต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้มี
ศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานใน
กระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอ่ืนๆ 
  - มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
และสนับสนุนบุคลากรรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 
  - มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีและพัฒนางานร่วมกัน 
  - มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย 
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - เอกสารที่แสดงถึงสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ส านัก/สถาบันจัดให้บุคลากร การจัด
เวทีหรือหาแหล่งให้รางวัลต่างๆ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
 4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้
และทักษะการปฏิบัติงาน โดย 
  - ก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือ
พัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
อบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น 
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 5) มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผน 

  - ส านัก/สถาบันด าเนินการติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นระยะๆ ตาม
ความเหมาะสม เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

  - มีการจัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและอ านวยความสะดวกในการติดตาม 

  - มีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของสถาบัน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลกรของส านัก/
สถาบัน  

  - สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนด
ไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและ
ค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - แบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร รายงานการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 6) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  - น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปจัดท า
แผนการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  - ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

  - มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาบุคลากร ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรในรอบปีถัดไป 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - แผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
   - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
   - รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 



 

 

26 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
 1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย จัดท าประกาศไว้ อัน
ประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินงานตามแผนหรือการควบคุมคุณภาพ การก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มี
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
บุคคล 

  - ในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน หน่วยงานอาจก าหนดและเพ่ิมตัวบ่งชี้เฉพาะ
ตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงานเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามความเหมาะสม 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่อธิบายให้เห็นการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   - แผนภูมิแสดงระบบและกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 2) มีการก าหนดนโยบายหรือให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
  - ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญหรือก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
  - มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม และมีคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
  - มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 

  - การประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน ที่มีการแจ้งถึงนโยบายการประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน หรือการประชุมภายในหน่วยงานที่ผู้บริหารแจ้งหรือถ่ายทอดให้บุคลากรได้ทราบ
ถึงการให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  

  - แผนกลยุทธ์ประจ าปีที่แสดงนโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 3) มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

  (1) การควบคุมคุณภาพ ก ากับติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมิน
คุณภาพ  

  (2) การจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน  
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  (3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   - มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการ

ก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
   - มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการ

ปรับปรุงระบบและกลไกการการประกันคุณภาพภายใน 
   - มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีที่มีการรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่

สถาบันก าหนด พร้อมกับมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดส่งให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
    - รายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR)  
    - แผนการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงผลการด าเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 4) มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้เกิด
การคงไว้หรือพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ โดย 
  - หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ น าผลจากการ
ประเมินคุณภาพและแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมี
การพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามผลการประเมิน
คุณภาพภายใน หรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน/พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
 5) หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน หรือการเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน โดย 
  - หน่วยงานควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบัน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงานโดยตรง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจ
หลักและจุดเน้นของหน่วยงานการให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - การประชุมหารือกันระหว่างบุคลากรหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ , แบบส ารวจ
ความคิดเห็น, การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
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  - มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและการท างานของหน่วยงานร่วมกัน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการประเมินในภาพรวม 1 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินแบ่งผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้รับผิดชอบ 
ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

คุณพรทิพย์ เดชรอด 

ข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

คุณสายชน คงคะพันธ์ 

ข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน  

คุณพิจิกามาศ แย้มบู่ 

ข้อที่  4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ ใน  ตัวบุคคลทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

คุณนภารัตน์ พุ่มพฤกษ์ 

ข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน  

คุณรสสุคนธ์ ค าสอน 

ข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงาน
ตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

คุณยุพิน กิจที่พ่ึง 
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องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 5 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 
    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  : ผลผลิต 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : 1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ 
         2. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
         3. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
         4. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่  
-  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
-  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
-  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
-  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
-  ด้านระบบสารสนเทศ 

2. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้   : 1. นางสาวเมตตา สังข์ทอง 
     2. นางละเอียด  รามคุณ 
     3. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
     4. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ทรัพยากร
สารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
ห้องสมุดหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านห้องสมุดเพ่ือให้มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
6.  มีคู่มือการด าเนินงาน และการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  : การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 1. นายนิทัศน์   รสโอชา 
       2. นายสายันต ์   ชิตถุง 
       3. นายวรพจน ์   วรนุช 
       4. นายกสิพงษ์   กสิพันธ์ 
     5.นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการที่
นอกจากจะจัดสิ่งสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศให้มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้วการพัฒนา
สถานที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น มีความเป็น
สัดส่วน มีป้ายบ่งบอกข้อมูลที่ชัดเจน การจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบและสวยงาม เป็นต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีสถานที่ท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่
ต่ ากว่า 200 ลักซ์) 
 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิ การใช้เครื่องปรับอากาศหรือ
มีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 
 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบ
ต่าง ๆ เป็นต้น 
 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ 
 7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2-3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 1. นายเจษฎา      สุขสมพืช 
       2. นายอ านาจ      แก้วภูผา 
       3. นางสาวมัทนียา     หามาลัย  
     4. นายณเรศณ์  จิตรัตน์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่สอดรับ
กับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้ได้ทั้งเพ่ือการบริหารการวางแผนและการ
จัดการ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการ
ใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนและด าเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System 
Plan) ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจของสถาบันอย่างน้อย 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
 5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 1. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ 
       2. นายมานิช  โชติช่วง 
       3. นายอ าพล  เกิดชนะ 
       4. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล 
       5. นางสาวฐิติรัตน ์ ขาวบริสุทธิ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สัญญาณอินเตอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบที่ด าเนินการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 
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บทที่ 4 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน  
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/

ข้อ) 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) 
 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ 

ตามพันธกิจ 
 

6 ข้อ 
 

5 คะแนน 

เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1  5.00 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ านวน 5 ตัวบ่งชี้) 
 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
5 ข้อ 5 คะแนน 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 5 ข้อ 4 คะแนน 

2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 8 ข้อ 5 คะแนน 

 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

4 ข้อ 4 คะแนน 

 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 ข้อ 4 คะแนน 

เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  4.40 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 1-2 - 4.50 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน 

องค์ประกอบที่ 
คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1. 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 1
-2

 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

2. 

5 - 4.40 - 4.40 ดี 

รวม  6 - 4.50 - 4.50 ด ี

ผลการประเมิน - ดี -   
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
หน่วยงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละ

องค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1   
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. ส านักฯ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน/ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายใน

ทุกมิติ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงนันทนาการ อาทิ การจัดมุมอาเซียน ศูนย์ภาษาอาเซียน ห้องเฉลิม
พระเกียรติราชวงศ์จักรี ห้องสมุดกฎหมาย ห้องสมุดสร้างสุข ห้องฉายภาพยนตร์ หรือ ห้องคาราโอ
เกะ เป็นต้น 

2. ส านักฯ มีโครงการที่ทันสมัยสอดคล้องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 อาทิ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) โครงการห้องสมุดดิจิทัล เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ส านักฯ มีหน่วยงานในการก ากับดูแลหลายงาน อาทิ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน

เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งแต่ละงานอาจมีพันธกิจหลักที่แตกต่างกันออกไป ในการก าหนดตัวชี้วัด
หรือเกณฑ์มาตรฐานจึงควรพิจารณาทั้งในด้านเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ
ด้าน 

2. ส านักฯ อาจพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ซึ่งอยู่ในหมวดสังคมศาสตร์ กับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหมวด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากธรรมชาติของศาสตร์ทั้งสองศาสตร์มีความแตกต่างกัน แต่มี
ความส าคัญเทียบเท่ากัน จึงอาจน าเสนอเชิงนโยบายให้มีการบริหารงานแบบแยกส่วน เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  

3. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ควรเทียบเคียงตามเกณฑ์มาตรฐานใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ      
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องค์ประกอบที่ 2  
 

ตัวบ่งชี้ จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทาง
ปรับปรุง 

2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

1. ส านักฯ มีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ในการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์อย่างชัดเจน 

2. ส านักฯ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ และมี
การก าหนดหน่วยจัดหารายได้
ไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน 
ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรมจะท าให้
ส านักฯ มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการงบประมาณ 
และสามารถน างบประมาณไป
พัฒนางานของตนเองได้อย่าง
อิสระโดยไม่ต้องพ่ึงพิง
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยเพียงอย่าง
เดียว 

1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ระบบและกลไก สามารถ
น าเสนอในรูปแบบของ
แผนภูมิ หรือ แผนภาพ 
เพ่ือให้เห็นแนวคิดหลักใน
ภาพรวม ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อ
การที่จะอธิบายไปสู่
กระบวนการขั้นต่อไปได้ 

2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ในแต่ละตัวบ่งชี้ควรมีความ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. การที่จะพัฒนาผลการ
ด าเนินงานให้บรรลุสู่การมี
แนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการ
วางแผนและเตรียมการใน
ระยะยาว และควรน าวิธีการ
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ 
(Benchmarking) มาเป็น
เกณฑ์ในการน าเสนอข้อมูล 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด 

2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.4 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ 25/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561  
------------------------------- 

 ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมี
รายนามดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 อาจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ ประธาน 
 1.2 อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  รองประธาน 
 1.3 อาจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย กรรมการ 
 1.4 อาจารย์อธิบ   โพทอง  กรรมการ  
 1.5 นางสาวพิจิกามาศ   แย้มบู่  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. ก าหนด และก ากับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ก ากับดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส า นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1  อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  ประธาน 
 2.2 อาจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย รองประธาน 
 2.3  นายอรรถสิทธิ์   กิจที่พึ่ง  กรรมการ 
 2.4  นางละเอียด   รามคุณ  กรรมการ 
 2.5  นางนภารัตน์   พุ่มพฤกษ์ กรรมการ 
 2.6  นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์ กรรมการ 
 2.7  นายสายชน   คงคะพันธ์ กรรมการ 

/2.8 นาย... 



    

 

 2.8  นายวรพจน์   วรนุช  กรรมการ 
 2.9  นายเจษฎา    สุขสมพืช  กรรมการ 
 2.10 นายนิทัศน ์   รสโอชา  กรรมการ 
 2.11 นางสาวนัยนา   เพียรคงทอง กรรมการ 
 2.12 นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก  กรรมการ 
 2.13 นายจิรทีปต์   น้อยดี  กรรมการ 
 2.14 นายกสิพงษ์   กสิพันธ์  กรรมการ 
 2.15 นายอนนต์   พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
 2.16 นายภูวนาถ   นาควรรณกิจ กรรมการ 
 2.17 นายมานิช   โชติช่วง  กรรมการ 
 2.18 นายอ านาจ   แก้วภูผา  กรรมการ 
 2.19 นายณเรศณ์   จิตรัตน์  กรรมการ 
 2.20 นางสาวมัทนียา   หามาลัย  กรรมการ 
 2.21 นางสาวเมตตา   สังข์ทอง  กรรมการ 
 2.22 นางพรทิพย์   เดชรอด  กรรมการ 
 2.23. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการ 

2.24 นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการ 
2.25 นางยุพิน    กิจที่พึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
2.26 นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ 
 1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2. ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบกลไก และวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินงานตามแผน 
 3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา      สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 8. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10. ให้ค าปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



    

 

 11. ประสานงานและอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
 
 ขอให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการ
ปฏิบัติงานให้รายงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  2  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560 
 
 
 
                     (อาจารย์สาโรช ปรุิสังคหะ) 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

หมายเหตุ  :  6 เดือน แรก (ต.ค.59-มี.ค.60) จัดท าเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการด าเนินงาน 
                6 เดือน หลัง (เม.ย.60-ก.ย.60) ด าเนินงานทบทวน 
 

 

    5.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

    5.2 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ

   5.3  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   5.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   5.5 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   5.6  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งต้ังกรรมการประเมิน

7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ (C)

8. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165 

เว็บไซต์ http://www.arit.ac.th 

 



 

 

 

 

 

 

 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.2561 



ค ำน ำ 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นโดยใช้เป็นคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับกระบวนการท างานตามพันธกิจ/
ภารกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกส านัก/สถาบัน ในการออกแบบและก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน
พร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงาน น าไปใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถยกระดับการท างานให้
บรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติราชการตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติตามคู่มือและแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้จัดท าขึ้นจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติราชการของ    
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การส่งเสริม การควบคุม ตรวจสอบ และการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การบริหาร และการจัดการ ตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) เพ่ือรองรับการประเมินภายในและ
ภายนอกโดยใช้วงจร PDCA ในการประเมินผลการด าเนินงาน   
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร องค์กร และ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4. ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และ    
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ต่อสังคม 
 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่
ก าหนด สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงก าหนด
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยวิเคราะห์และทบทวนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ  จัดท าแผน
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพ และค่าเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพก าหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการท างานให้เป็นไปตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
   3.1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 

   3.1.1.1  องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      - ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
   3.1.1.2 องค์ประกอบที่ 2 ด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้รับบริการ  
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
      - ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในทุกปีงบประมาณ 
3.3 งานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ 
3.ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ จัดท าคู่มือประกัน

คุณภาพการศึกษาหรือคู่มือแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5 จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้กับคณาจารย์ บุคลากร  

4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ ด าเนินการควบคุม 
ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรายงานต่อผู้บริหาร
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่ก าหนด 
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8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงาน   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

9. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อคณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

10. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประจ าส านัก มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และก ากับติดตามให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้น าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) 
การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนว
ทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยน าผลการประเมินปี
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูล บันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ คือ 1 
ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพและด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน า
ข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผน
ปรับปรุง การด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านัก) มาจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท ากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
 

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในพร้อมกับสรรหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และจัดส่งรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมายังงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง โดยแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

คณะกรรมการประเมินฯ จ านวนไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยงานสนับสนุน 
โดยประธานกรรมการ/กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และกรรมการเป็นผู้
ประเมินจากภายในแต่อยู่ภายนอกส านัก/สถาบัน และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน 
1) เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามระบบคุณภาพ

และกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น 
2) เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 
3) เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 

4) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าหน่วยงาน
สนับสนุนสามารถด าเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

5) เพ่ือให้มหาวิทยาลัย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ด้านอ่ืน ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน 
ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เฉพาะ ดังนี้ 

1) ตัวบ่งช้ีหลัก ใช้เป็นแนวทางในการประเมินทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 การบริหารจัดการภายในส านัก 

2) ตัวบ่งชี้เฉพาะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของ
หน่วยงานสนับสนุน มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวนตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ 
 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี ที่ไม่ด าเนินการ
ใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได ้0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
  คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
  คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
  คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
  คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการ 
ก าหนดให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 แผนการประเมินปีงบประมาณ 

แผนการประเมิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
- การประเมินระดับส านัก/สถาบัน  
 

               
 

กิจกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการประเมิน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. วางแผนและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน (P)                
2. เ ก็ บข้ อมู ล  12  เ ดื อนตามตั วบ่ ง ชี้  ( D)        
เพ่ือรองรับการประเมิน 

               

3.  ติดตามผลการด า เนินงานตามตัวบ่ งชี้       
การประเมินคุณภาพภายในรอบ 6 เดือน 

               

4.  ติ ดตามผลการด า เนินงานตามตั วบ่ งชี้       
การประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน 

               

5. จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และ
แต่งตั้งกรรมการประเมิน 

               

6. ประเมินคุณภาพภายใน (C) เสนอผล       
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต่ อ ค ณ ะ ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พ /
คณะกรรมการประจ าส านัก 

               

7. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ                
** เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน 



 

 

บทที่ 2 
นิยามศัพท์ 

 
แผนยุทธศาส คือ แผนระยะยาวของหน่วยงานโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี หรือ 10 ปี เป็น

แผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของ
หน่วยงานควรคลอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงานซึ่งต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่
ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของชี้วัดเพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์  โดย
หน่วยงานน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

SWOT Analysis คือ เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร หรือศักยภาพ
ของหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา 1) จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ (Strengths) 2) จุดอ่อนหรือข้อ
เสียเปรียบ (Weaknesses) 3) โอกาสที่จะด าเนินการได้ (Opportunities) 4) อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือ
ปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์กร (Threats) 

แผนปฏิบัติการ คือ แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด คือ ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอกสถานภาพหรือสะท้อน
ลักษณะการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้  เพ่ือบอกสถานภาพทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ ในภาษาไทยมีค าที่มีความหมายแบบเดียวกันนี้ใช้อยู่
หลายค า เช่น ตัวบ่งชี้ ดัชนี 

หลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้นหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance) ที่เหมาะสมส าหรับน ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่
มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
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องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองตอบต่อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบ
ได ้

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดหาแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการ ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการแบ่งแยกฝ่ายชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง 

บริการวิชาการแก่สังคม คือ กิจกรรมที่สถาบันได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ
แก่สังคมและชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน  ซึ่ง
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แสดงให้เห็นความสามารถของสถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม ในรูปแบบของงานบริการ
วิชาการ/วิชาชีพรวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน 
ชุมชนและสังคม ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 

Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน หรือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ 
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ หรือ
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลในทางลบที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบท า
ให้วัตถปุระสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ไม่บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปความเสี่ยงอาจ
จ าแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ กระบวนการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ร่วมกันวิเคราะห์ ค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กร และระบุความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรให้ได้ 
เพ่ือองค์กรจะได้หาวิธีการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดข้ึนได้ในอนาคต 

ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงจากภายใน
หรือภายนอกองค์กรก็ได้ 

ปัจจัยภายนอก คือ สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงขึ้นใน
อนาคตตัวอย่างปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของสังคม ค่านิยม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ผู้ปกครองนักศึกษา เป็นต้น 

การประเมินโอกาส คือ การประเมินความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร 

การประเมินผลกระทบ คือ การประเมินขนาดความรุนแรงของความเสียหาย หรือ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นขึ้น 
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แผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนด าเนินงานที่ใช้ในการลด หรือควบคุม หรือก าจัดความ
เสี่ยง ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงควรประกอบด้วย กิจกรรมควบคุม ระยะเวลาด าเนินการ และ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จ หรือความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มี
หลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ระบบ คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก คือ สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

นโยบาย คือ การตกลงปลงใจขั้นต้นในการก าหนดแนวทางกว้างๆ เพ่ือให้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

รายงานการประเมินตนเองประจ าปี (Self-Assessment Report: SAR) คือ รายงาน
สัมฤทธิ์ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะท าในระดับสถาบันแล้ว อาจท าในระดับคณะและหน่วยงาน
ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีองค์ประกอบของการรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ส่วน 
คือ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
และภาคผนวก 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คือ แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการ
ให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล และต้องแสดงข้อมูลของแหล่งเงินทุนให้ชัดเจน เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาค เป็นต้น 

นวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้
มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น  เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม  ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย ซึ่งนวัตกรรมมีด้วยกันหลายประเภทหลายสาขาแต่สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษานั้นประเภทนวัตกรรมที่สถาบันควรให้ความส าคัญมากที่สุด คือ นวัตกรรมทาง
การศึกษา (Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการน าเอาสิ่งใหม่ที่อาจจะอยู่ในรูป



 
 

11 

ของความคิด หรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพ่ือมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) 
และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จหรือความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มี
หลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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บทที่ 3 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้

มีการด าเนินการจ านวน 2 องค์ประกอบ โดยเป็นตัวบ่งชี้หลักจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะ
ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีจ านวนตัวบ่งชี้แตกต่างกัน รายละเอียดดังนี้ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับส านัก/สถาบัน โดยพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ด้าน
อ่ืน ๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งได้ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เฉพาะ ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งช้ีหลัก ใช้เป็นแนวทางในการประเมินทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
  

 2) ตัวบ่งชี้เฉพาะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของ      
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยในแต่ละส านัก /สถาบันจะมีจ านวนตัวบ่งชี้ ใน
องค์ประกอบที่ 2 นี้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณภารกิจ/หน้าที่ที่หน่วยงานสนับสนุนนั้น ๆ ดูแล
รับผิดชอบ  
 องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้รกิารทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  : การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ดูแลตัวบ่งช้ี  : ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุน
การด าเนินงานของคณะ ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการประจ าส านัก  
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมีการจัดการความรู้ การจัดท าแผนการบริหารทั้งบุคลากร การเงิน 
ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน  
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

5. จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติท่ีประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
เกณฑ์การประเมิน :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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แนวทางปฏิบัติ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตาม     ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
1) มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่มมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย 

- มีการแสดงกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  แล้วน าไปสู่การ
ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบัน 

- มีการปรับปรุงและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านัก/สถาบันให้ความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

- มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการประจ าส านัก/
สถาบันและผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
- กระบวนการด าเนินงาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 
- แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) 

2) มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดย  

- มีการแสดงกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

- มีการแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี กับแผนยุทธศาสตร์ 

- มีการเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ด าเนินการปรับปรุง
แล้วเสร็จต่อคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันและผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน  
- กระบวนการด าเนินงานการจัดท าแผน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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3) มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานระดับกอง/งาน โดย  

- มีการจัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานระดับกอง/งาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการจัดการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านัก/สถาบัน และทุกหน่วยงานระดับกอง/งาน ได้รับ
ทราบ 

4) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผู้บริหารหน่วยงานทราบ โดย  

- มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามผลการด าเนิน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
โดยจัดท าในรูปแบบปฏิทินหรือ Gantt chart 

- มีการจัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานที่สะท้อนให้เห็นผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
อย่างชัดเจน 

- มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก/สถาบันและให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการปรับปรุงพัฒนาแก่ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน 

- มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแก่ผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการ
ประจ าส านัก/สถาบันเพ่ือทราบ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- ปฏิทิน/Gantt chart การติดตามผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
5) มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของส านัก/สถาบัน โดย 
- มีการน าผลการประเมินการด าเนินงานในภาพรวมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผู้บริหาร

และคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบันพิจารณาแล้ว มาทบทวนและน าไปสู่การปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
- เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  
 ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
 1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากรของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน โดย 
  - มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือคณะท างานตามระบบบริหารความเสี่ ยง 
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานของหน่วยงาน 
  - มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบาย
หรือแนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือคณะท างานอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน โดย 

  - วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงานของ
หน่วยงาน ตัวอย่างปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ เช่น  
   *  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (ปัจจัยที่เป็นเหตุให้กลยุทธ์ของหน่วยงานไม่บรรลุผลส าเร็จ) 
   * ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
   * ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ปัจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการท างาน บุคลากร 
และทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน) 
   * ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับ 
   * ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของค่านิยม สภาพ
สังคม เศรษฐกิจ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะการแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการ) 
  - ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาต้องมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและสถาบันด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสีย
ทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยงานและสถาบันเป็นส าคัญ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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 3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 โดย 

  - ระดับความเสี่ยงอาจก าหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเสี่ยง
ระดับสูงกลาง ต่ า ได้ ทั้งนี้ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งในมิติของโอกาสที่จะเกิด
และผลกระทบ 

  - การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์
เสี่ยงในอดีตหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตโดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต  รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในปัจจุบัน 

  - การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงให้ประเมินจากความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์
เสี่ยงดังกล่าวขึ้นจริง โดยจะมีความรุนแรงมากถ้ากระทบต่อความเชื่อม่ันต่อคุณภาพทางการศึกษาของ
สถาบัน ฐานะการเงิน ขวัญก าลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

  - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิด 
และผลกระทบของความเสี่ยงไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  ซึ่งหน่วยงานสามารถ
น าเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงได้ 

  - จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากคะแนนประเมินของมิติโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์เสี่ยง และมิติผลกระทบจากความเสี่ยง 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แบบระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 

 4) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และด าเนินงานตามแผน โดยผลจากการด าเนินงานตาม
แผนต้องส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดย 

  - จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  และด าเนินการแก้ไข ลด 
หรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

  - สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง, 
Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง, Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานและสถาบันจะเกิดความ
เสียหายทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุ้มทุน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีของหน่วยงาน 
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 5) มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย 

  - มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

  - มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง 

 6) มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ใน
การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดย 
  - แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการ
จัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานประจ าปี รวมทั้งความเสี่ยง
ใหม่จากนโยบายหรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบันและจาก
หน่วยงานก ากับ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน  
 ผู้บริหาร ซึ่งก็คือผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ต้องมีการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้น
น าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง
มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแล
ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง 

 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

 5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

 6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
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 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึกถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์ 
 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
 เอกสารหลักฐานหรือรายงานผลการด าเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
  1) มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบันและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดย 

   - หน่วยงานควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญเพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดประเด็นความรู้
และการก าหนดแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

   - บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้อาจประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ และหัวหน้างานแต่ละส่วนงาน 

   - หน่วยงานควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในสถาบันเป็นหลัก เช่น ด้านการท าผลงานวิจัย ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ด้าน
เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร ด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ตามความคาดหวังของผู้ใช้
บัณฑิต ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น 
  ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 

  - แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
ความรู้ที่หน่วยงานก าหนดกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานหรือแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 2) ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และงานตามพันธกิจของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 โดย 
  - กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ที่ก าหนด เช่น การจัดการความรู้ด้านการท าผลงานวิจัย 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายควรเป็นคณาจารย์ การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่นักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
ควรเป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่นักศึกษา เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่แสดงถึงบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา

ความรู้และงานตามพันธกิจ 
 3) มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดย 

  - หน่วยงานอาจมีการเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นหรือมีความรู้
ความเชี่ยวชาญตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่าง
สม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 
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- หน่วยงานควรมีส่วนส่งเสริมให้มีบรรยากาศหรือวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน และ
ภายในสถาบัน เช่น เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
 4) มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) โดย 
  - มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคล ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาหรือจัดเก็บเป็นระบบ เป็น
หมวดหมู่เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงความรู้และน ามา
เป็นแนวปฏิบัติได้ง่าย 

  - ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  - ควรจัดพิมพ์เอกสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติ
แก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 

- สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารที่หน่วยงานจัดท าเพ่ือการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
 5) มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย 

  - ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เก่ียวข้องน าความรู้ เคล็ดลับ 
หรือทักษะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของตน และหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

  - ผู้รับผิดชอบมีการติดตาม ส ารวจการน าความรู้ไปใช้ในหน่วยงานของตน และ
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้
ในแผนการจัดการความรู้ 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
    - เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้  
    - รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงาน  
 ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
 1) มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย 
  - ในการจัดท าแผน ติดตาม และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ควรมี
ข้อมูลพิจารณาส าหรับใช้ประกอบการวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส านัก/สถาบัน ควร
ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  -  ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
ข้างหน้าเพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของส านัก/สถาบัน ก าหนดอัตราก าลังที่
ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจ า ก าหนดกระบวนการคัด
สรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 
  - ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากรของส านัก/สถาบัน 
เพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรมตามภาระงานที่รับผิดชอบ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตน
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถ (Competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ในการปฐมนิเทศ และ
ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  - ข้อมูลป้อนกลับของการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างานและใช้เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม รวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
  - ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมี
การวางแผน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของส านัก/สถาบัน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แผนกรอบอัตราก าลังบุคลากรของส านัก/สถาบัน แผนพัฒนาบุคลากรที่มีการเทียบกับ

ค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 2) มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  - มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบภายใต้เวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่
ส านัก/สถาบันวางไว้ 
  - มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) โดยก าหนดให้มีค าอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) รวมทั้งความสามารถ 
(Competencies) ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างาน
และทักษะทีจ่ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 
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  - มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Job Evaluation) ที่มีรูปธรรมชัดเจน มีการก าหนด
เส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (Career Path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกของ
บุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 
  - มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งที่ก าหนด 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 3) มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการ
ท างาน การจัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้าง
บรรยากาศของความสุขในการท างาน 
  - มีระบบส่งเสริมสนับสนุนเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร เช่น มีการติดตามข้อมูล
แหล่งให้รางวัลต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้มี
ศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานใน
กระบวนการขอรับรางวัลหรืองานธุรการอ่ืนๆ 
  - มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
และสนับสนุนบุคลากรรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 
  - มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีและพัฒนางานร่วมกัน 
  - มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการ
ตรวจเช็คสุขภาพส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย 
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - เอกสารที่แสดงถึงสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ส านัก/สถาบันจัดให้บุคลากร การจัด
เวทีหรือหาแหล่งให้รางวัลต่างๆ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
 4) มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมความรู้
และทักษะการปฏิบัติงาน โดย 
  - ก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
หรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกติดตามผลการน าความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือ
พัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
อบรม หรือการพัฒนา เป็นต้น 
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ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
  - แบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 5) มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และการ
ประเมินผลความส าเร็จของแผน 

  - ส านัก/สถาบันด าเนินการติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นระยะๆ ตาม
ความเหมาะสม เช่น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

  - มีการจัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและอ านวยความสะดวกในการติดตาม 

  - มีการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของสถาบัน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลกรของส านัก/
สถาบัน  

  - สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนด
ไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(KPI) หรือเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยที่ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและ
ค่าเป้าหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของสถาบัน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในรอบปีถัดไป 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - แบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร รายงานการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 6) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  - น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปจัดท า
แผนการปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  - ด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

  - มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาบุคลากร ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรในรอบปีถัดไป 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - แผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
   - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
   - รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 ควรมีการด าเนินงานตามกระบวนการ  PDCA ได้แก ่
 1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย จัดท าประกาศไว้ อัน
ประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินงานตามแผนหรือการควบคุมคุณภาพ การก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้การด าเนินงานตามพันธกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มี
การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
บุคคล 

  - ในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน หน่วยงานอาจก าหนดและเพ่ิมตัวบ่งชี้เฉพาะ
ตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงานเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามความเหมาะสม 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่อธิบายให้เห็นการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
   - แผนภูมิแสดงระบบและกลไกการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 2) มีการก าหนดนโยบายหรือให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
  - ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความส าคัญหรือก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน 
  - มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม และมีคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อก ากับการด าเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
  - มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 

  - การประชุมคณะกรรมการประจ าส านัก/สถาบัน ที่มีการแจ้งถึงนโยบายการประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน หรือการประชุมภายในหน่วยงานที่ผู้บริหารแจ้งหรือถ่ายทอดให้บุคลากรได้ทราบ
ถึงการให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน  

  - แผนกลยุทธ์ประจ าปีที่แสดงนโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 3) มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

  (1) การควบคุมคุณภาพ ก ากับติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพ และประเมิน
คุณภาพ  

  (2) การจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน  
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  (3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
   - มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการ

ก าหนดการควบคุมคุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 
   - มีการน าวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการด าเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการ

ปรับปรุงระบบและกลไกการการประกันคุณภาพภายใน 
   - มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีที่มีการรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่

สถาบันก าหนด พร้อมกับมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดส่งให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
    - รายงานประเมินตนเองประจ าปี (SAR)  
    - แผนการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงผลการด าเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 4) มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้เกิด
การคงไว้หรือพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ โดย 
  - หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ น าผลจากการ
ประเมินคุณภาพและแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปีไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง
หรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมี
การพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - รายงานผลการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามผลการประเมิน
คุณภาพภายใน หรือเอกสารอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน/พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
 5) หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน หรือการเพิ่มเติมเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน โดย 
  - หน่วยงานควรส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบัน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้รับบริการตามพันธกิจของหน่วยงานโดยตรง เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพภายใน อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ การร่วมก าหนดตัวบ่งชี้เฉพาะตามพันธกิจ
หลักและจุดเน้นของหน่วยงานการให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น 
 ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - การประชุมหารือกันระหว่างบุคลากรหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ , แบบส ารวจ
ความคิดเห็น, การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานและมี
กิจกรรมร่วมกัน 



 

 

28 

 

  - มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือแสดงความคิดเห็นที่
มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพและการท างานของหน่วยงานร่วมกัน 

ตัวอย่างเอกสารหลักฐาน 
   - การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการประเมินในภาพรวม 1 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยแต่ละเกณฑ์การประเมินแบ่งผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้รับผิดชอบ 
ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  

คุณพรทิพย์ เดชรอด 

ข้อที่ 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

คุณสายชน คงคะพันธ์ 

ข้อที่ 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน  

คุณพิจิกามาศ แย้มบู่ 

ข้อที่  4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ ใน  ตัวบุคคลทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

คุณนภารัตน์ พุ่มพฤกษ์ 

ข้อที่ 5 จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน  

คุณรสสุคนธ์ ค าสอน 

ข้อที่ 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงาน
ตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

คุณยุพิน กิจที่พ่ึง 
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องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบ่งชี้เฉพาะส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน จ านวน 5 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 
    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  : ผลผลิต 
รอบระยะเวลา :    ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้  : 1. นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ 
         2. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง 
         3. นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ 
         4. นางสาวยุธิดา  เข็มปัญญา 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การให้บริการถือเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในเบื้องต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ในเรื่อง ด้านต่างๆ ได้แก่  
-  กระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
-  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
-  ด้านสถานที่สิ่งอ านวยความสะดวก 
-  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
-  ด้านระบบสารสนเทศ 

2. มีการด าเนินการตามแผนการให้บริการที่ก าหนด 
3. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการให้บริการ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 
5. มีการน าข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้   : 1. นางสาวเมตตา สังข์ทอง 
     2. นางละเอียด  รามคุณ 
     3. นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 
     4. นายจิรทีปต์  น้อยดี 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ทรัพยากร
สารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
ห้องสมุดหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านห้องสมุดเพ่ือให้มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการ 
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
6.  มีคู่มือการด าเนินงาน และการเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  : การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน าเข้า 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 1. นายนิทัศน์   รสโอชา 
       2. นายสายันต ์   ชิตถุง 
       3. นายวรพจน ์   วรนุช 
       4. นายกสิพงษ์   กสิพันธ์ 
     5.นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการที่
นอกจากจะจัดสิ่งสนับสนุนด้านทรัพยากรสารสนเทศให้มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้วการพัฒนา
สถานที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น มีความเป็น
สัดส่วน มีป้ายบ่งบอกข้อมูลที่ชัดเจน การจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบและสวยงาม เป็นต้น 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีสถานที่ท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่างไม่
ต่ ากว่า 200 ลักซ์) 
 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิ การใช้เครื่องปรับอากาศหรือ
มีการถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 
 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบ
ต่าง ๆ เป็นต้น 
 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ 
 7. มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2-3 ข้อ 4-5 ข้อ 6-7 ข้อ 8 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 1. นายเจษฎา      สุขสมพืช 
       2. นายอ านาจ      แก้วภูผา 
       3. นางสาวมัทนียา     หามาลัย  
     4. นายณเรศณ์  จิตรัตน์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ที่สอดรับ
กับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้ได้ทั้งเพ่ือการบริหารการวางแผนและการ
จัดการ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการ
ใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนและด าเนินการตามแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System 
Plan) ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการตามพันธกิจของสถาบันอย่างน้อย 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
 5. มีผลการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตบช.6.1 ระดับหลักสูตร) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  : ปีงบประมาณ 2561 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : 1. นายอนนต์  พงษ์สวัสดิ์ 
       2. นายมานิช  โชติช่วง 
       3. นายอ าพล  เกิดชนะ 
       4. นายธีระ  เอ็งวงษ์ตระกูล 
       5. นางสาวฐิติรัตน ์ ขาวบริสุทธิ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สัญญาณอินเตอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 3. มีการประเมินกระบวนการ 
 4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีจากระบบที่ด าเนินการ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5-6 ข้อ 
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บทที่ 4 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 
ผลการด าเนินงาน  
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/

ข้อ) 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) 
 1.1 การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ 

ตามพันธกิจ 
 

6 ข้อ 
 

5 คะแนน 

เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1  5.00 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ านวน 5 ตัวบ่งชี้) 
 2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
5 ข้อ 5 คะแนน 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุด 5 ข้อ 4 คะแนน 

2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 8 ข้อ 5 คะแนน 

 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 

4 ข้อ 4 คะแนน 

 2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 ข้อ 4 คะแนน 

เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  4.40 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 1-2 - 4.50 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/สถาบัน 

องค์ประกอบที่ 
คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนนิงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1. 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 1
-2

 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

2. 

5 - 4.40 - 4.40 ดี 

รวม  6 - 4.50 - 4.50 ด ี

ผลการประเมิน - ดี -   
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
หน่วยงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละ

องค์ประกอบด้วย ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1   
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. ส านักฯ มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน/ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายใน

ทุกมิติ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงนันทนาการ อาทิ การจัดมุมอาเซียน ศูนย์ภาษาอาเซียน ห้องเฉลิม
พระเกียรติราชวงศ์จักรี ห้องสมุดกฎหมาย ห้องสมุดสร้างสุข ห้องฉายภาพยนตร์ หรือ ห้องคาราโอ
เกะ เป็นต้น 

2. ส านักฯ มีโครงการที่ทันสมัยสอดคล้องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 อาทิ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) โครงการห้องสมุดดิจิทัล เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ส านักฯ มีหน่วยงานในการก ากับดูแลหลายงาน อาทิ งานห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน

เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งแต่ละงานอาจมีพันธกิจหลักที่แตกต่างกันออกไป ในการก าหนดตัวชี้วัด
หรือเกณฑ์มาตรฐานจึงควรพิจารณาทั้งในด้านเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป และเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะ
ด้าน 

2. ส านักฯ อาจพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ซึ่งอยู่ในหมวดสังคมศาสตร์ กับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหมวด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากธรรมชาติของศาสตร์ทั้งสองศาสตร์มีความแตกต่างกัน แต่มี
ความส าคัญเทียบเท่ากัน จึงอาจน าเสนอเชิงนโยบายให้มีการบริหารงานแบบแยกส่วน เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  

3. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ควรเทียบเคียงตามเกณฑ์มาตรฐานใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเป็นส าคัญ      
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องค์ประกอบที่ 2  
 

ตัวบ่งชี้ จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทาง
ปรับปรุง 

2.1 ระดับความส าเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

1. ส านักฯ มีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ในการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์อย่างชัดเจน 

2. ส านักฯ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ และมี
การก าหนดหน่วยจัดหารายได้
ไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน 
ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรมจะท าให้
ส านักฯ มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการงบประมาณ 
และสามารถน างบประมาณไป
พัฒนางานของตนเองได้อย่าง
อิสระโดยไม่ต้องพ่ึงพิง
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยเพียงอย่าง
เดียว 

1. การน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ระบบและกลไก สามารถ
น าเสนอในรูปแบบของ
แผนภูมิ หรือ แผนภาพ 
เพ่ือให้เห็นแนวคิดหลักใน
ภาพรวม ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อ
การที่จะอธิบายไปสู่
กระบวนการขั้นต่อไปได้ 

2. การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ในแต่ละตัวบ่งชี้ควรมีความ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. การที่จะพัฒนาผลการ
ด าเนินงานให้บรรลุสู่การมี
แนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการ
วางแผนและเตรียมการใน
ระยะยาว และควรน าวิธีการ
เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ 
(Benchmarking) มาเป็น
เกณฑ์ในการน าเสนอข้อมูล 

2.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ห้องสมุด 

2.3 การจัดสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

2.4 ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
2.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ 25/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561  
------------------------------- 

 ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมี
รายนามดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1 อาจารย์สาโรช   ปุริสังคหะ ประธาน 
 1.2 อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  รองประธาน 
 1.3 อาจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย กรรมการ 
 1.4 อาจารย์อธิบ   โพทอง  กรรมการ  
 1.5 นางสาวพิจิกามาศ   แย้มบู่  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ 

1. ก าหนด และก ากับนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ก ากับดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส า นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1  อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  ประธาน 
 2.2 อาจารย์สุภาพร   ณ หนองคาย รองประธาน 
 2.3  นายอรรถสิทธิ์   กิจที่พึ่ง  กรรมการ 
 2.4  นางละเอียด   รามคุณ  กรรมการ 
 2.5  นางนภารัตน์   พุ่มพฤกษ์ กรรมการ 
 2.6  นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์ กรรมการ 
 2.7  นายสายชน   คงคะพันธ์ กรรมการ 

/2.8 นาย... 



    

 

 2.8  นายวรพจน์   วรนุช  กรรมการ 
 2.9  นายเจษฎา    สุขสมพืช  กรรมการ 
 2.10 นายนิทัศน ์   รสโอชา  กรรมการ 
 2.11 นางสาวนัยนา   เพียรคงทอง กรรมการ 
 2.12 นางสาวพัชราภรณ์  ต่อดอก  กรรมการ 
 2.13 นายจิรทีปต์   น้อยดี  กรรมการ 
 2.14 นายกสิพงษ์   กสิพันธ์  กรรมการ 
 2.15 นายอนนต์   พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
 2.16 นายภูวนาถ   นาควรรณกิจ กรรมการ 
 2.17 นายมานิช   โชติช่วง  กรรมการ 
 2.18 นายอ านาจ   แก้วภูผา  กรรมการ 
 2.19 นายณเรศณ์   จิตรัตน์  กรรมการ 
 2.20 นางสาวมัทนียา   หามาลัย  กรรมการ 
 2.21 นางสาวเมตตา   สังข์ทอง  กรรมการ 
 2.22 นางพรทิพย์   เดชรอด  กรรมการ 
 2.23. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการ 

2.24 นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการ 
2.25 นางยุพิน    กิจที่พึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
2.26 นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ 
 1. เสนอนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2. ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบกลไก และวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด าเนินงานตามแผน 
 3. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 6. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. พัฒนาและจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา      สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 8. สร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10. ให้ค าปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



    

 

 11. ประสานงานและอ านวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย 
 
 ขอให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการ
ปฏิบัติงานให้รายงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบ 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  2  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560 
 
 
 
                     (อาจารย์สาโรช ปรุิสังคหะ) 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

หมายเหตุ  :  6 เดือน แรก (ต.ค.59-มี.ค.60) จัดท าเกณฑ์ เขียนระบบและกลไกการด าเนินงาน 
                6 เดือน หลัง (เม.ย.60-ก.ย.60) ด าเนินงานทบทวน 
 

 

    5.1 ตัวบง่ชี้ท่ี 1.1 การบริหารเพือ่การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกจิ

    5.2 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.1 ระดับความส าเร็จของการใหบ้ริการ
ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ

   5.3  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหอ้งสมุด

   5.4 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.3 การจัดการสภาพแวดล้อมใหเ้อือ้ต่อการเรียนรู้

   5.5 ตัวบง่ชี้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ

   5.6  ตัวบง่ชี้ท่ี 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. จัดท า SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งต้ังกรรมการประเมิน

7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ (C)

8. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (A)

5. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในรอบ 9 เดือน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165 

เว็บไซต์ http://www.arit.ac.th 

 


