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บทที่ 1
บทนำ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การส่งเสริม การควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการจัด
การศึ ก ษา การบริ ห าร และการจั ด การ ตามมาตรฐานที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานตั ว บ่ งชี้ ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) และมาตรฐานตัว บ่ งชี้ของสำนัก งานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) เพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอกโดยใช้วงจร PDCA ใน
การประเมินผลการดำเนินงาน
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒ นาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร องค์กร และหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา
3. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงาน ผลการประเมินตนเอง และ ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ต่อสังคม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้
1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยวิเคราะห์และทบทวนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. สำนั กวิท ยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยงานประกัน คุณ ภาพ จัดทำแผนดำเนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพ และค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพกำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่
3.1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ รวบรวม และดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
3.1.1.1 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการเพื่อการ
กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริการ
3.1.1.2 องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
3.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกปีงบประมาณ
3.3 งานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่ผู้ดูแลตัวบ่งชี้
3.4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ จัดทำคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาหรือคู่มือแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.5 จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในให้กับคณาจารย์ บุคลากร
4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน โดยให้เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการประกันคุณ ภาพตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ ดำเนินการควบคุม กำกับ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรายงานต่อผู้บริหารสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
6. สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยงานประกั น คุ ณ ภาพ กำกั บ ติ ด ตาม ให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) เพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่กำหนด
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8. สำนั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ต่อคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพและดำเนินงาน สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
9. สำนั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานประกันคุณภาพ รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ต่อคณะกรรมการประจำสำนัก เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
10. สำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ นำผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจำสำนัก
มาจัดทำแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และกำกับติดตามให้ ผู้ รับผิดชอบตัวบ่งชี้ นำไป
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดำเนินงานและเก็บ
ข้ อ มู ล (Do) การประเมิ น คุ ณ ภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรั บ ปรุ ง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยนำผลการประเมิน ปีก่อนหน้า
นี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
D = ดำเนินงานและเก็บข้อมูล บันทึกผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ คือ 1 ตุลาคม 2563
ถึง 30 กันยายน 2564
C/S = ดำเนินการประเมินคุณภาพในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
A = วางแผนปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพและดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำข้อเสนอแนะและผลการ
ประเมิน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุง การดำเนินงาน (รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนัก ) มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และเสนอตั้งงบประมาณ
ปีถัดไป หรือจัดทำกิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษ
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ ดำเนินการจัดการประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ภายในพร้อมกับ สรรหาคณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน และจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมายังงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง โดยแนวทาง
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีดังนี้
คณะกรรมการประเมิน ฯ จำนวนไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยงานสนับสนุน โดย
ประธานกรรมการ/กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และกรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายใน
แต่อยู่ภายนอกสำนัก/สถาบัน และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
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หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึ้น
วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามระบบคุณภาพและกลไกที่
มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น
2) เพื่อให้ หน่ วยงานสนับ สนุ นทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง
3) เพื่อให้หน่วยงานสนับสนุน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้มั่นใจว่าหน่วยงานสนับสนุน
สามารถดำเนินงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด
5) เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย และส่ ว นงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง มี ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ ำเป็ น สำหรับ การส่ งเสริ ม
สนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
พัฒ นาองค์ป ระกอบ ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุนตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีการเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ด้านอื่นๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งได้กำหนดตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เฉพาะ
ดังนี้
1) ตัวบ่งชี้หลัก ใช้เป็นแนวทางในการประเมินทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ จำนวน
1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสำนัก
2) ตัวบ่งชี้เฉพาะ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของหน่วยงาน
สนับ สนุ น มีจำนวน 1 องค์ป ระกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจ หลักของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจำนวนตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้
การกำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณี ที่ไม่ดำเนินการใด ๆ หรือ
ดำเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดำเนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การดำเนินงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดำเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การดำเนินงานระดับดีมาก
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ตารางสรุปองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทสี่ ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการ
กำหนดให้ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ารดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่แสดงรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 1.1
การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ 1.2
ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ระดับความสำเร็จของการให้บริการ
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 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.
63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

1. การประเมินระดับสำนัก/สถาบัน
กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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. วางแผนและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน (P)
2. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ (D) เพื่อรองรับการประเมิน
3. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
รอบ 6 เดือน
4. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน
รอบ 9 เดือน
5. จัดทำ SAR เตรียมรับการประเมิน และแต่งตั้งกรรมการประเมิน
6. ประเมินคุณภาพภายใน (C) เสนอผลการประเมินต่อคณะประกัน
คุณภาพ/คณะกรรมการประจำสำนัก
7. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
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บทที่ 2
นิยามศัพท์
แผนปฏิบัติราชการ คือ แผนระยะยาวของหน่วยงาน โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี หรือ 10 ปี
เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของ
หน่วยงานควรครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงานซึ่งต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่
ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โดย
หน่วยงานนำแผนกลยุทธ์มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำปี
SWOT Analysis คือ เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร หรือศักยภาพ
ของหน่ ว ยงานในปั จ จุ บั น เพื่ อค้น หา 1) จุดแข็งหรือ ข้อได้ เปรียบ (Strengths) 2) จุด อ่อนหรือข้ อ
เสียเปรียบ (Weaknesses) 3) โอกาสที่จะดำเนินการได้ (Opportunities) 4) อุปสรรค ข้อจำกัด หรือ
ปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์กร (Threats)
แผนปฏิบัติการ คือ แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ ายทอดแผนกลยุ ท ธ์ล งสู่ ภ าคปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เกิ ด การดำเนิ น งานจริ งตามกลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ย
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม และค่าเป้าหมาย
ตั วชี้วัด คือ ตัว ประกอบ ตัว แปร หรือค่าที่ สั งเกตได้ ซึ่งบ่ งบอกสถานภาพหรือสะท้อ น
ลักษณะการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพื่อบอกสถานภาพทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ ในภาษาไทยมีคำที่มีความหมายแบบเดียวกันนี้ใช้อยู่
หลายคำ เช่น ตัวบ่งชี้ ดัชนี
หลักธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ
ให้ เป็ น ไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริห ารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริห ารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่ าวคือ หาได้มี
ความหมายเพีย งหลั กธรรมทางศาสนาเท่ านั้น แต่รวมถึงศีล ธรรม คุณ ธรรม จริยธรรมและความ
ถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์ ก รภายนอก เป็ น ต้ น หลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมสำหรับนำมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ
ดังนี้
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1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภ ารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ ประชาชน โดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต้ อ งมี ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้ บริการที่ส ามารถดำเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับ บริการ และผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ยที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองตอบต่อ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปั ญ หาหรื อ ประเด็ น ที่ ส ำคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มคิ ด หาแนวทาง ร่ ว มการแก้ ไขปั ญ หา ร่ ว มใน
กระบวนการ ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ
ดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการแบ่งแยกฝ่ายชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝึกอบรม และอื่นๆ
10) หลั กมุ่งเน้น ฉั น ทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่ วไปภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจาก
กลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
บริการวิชาการแก่สังคม คือ กิจกรรมที่สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ
แก่สังคมและชุมชน โดยเป็ นกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยพัฒ นาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ซึ่ง
แสดงให้เห็นความสามารถของสถาบันที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม ในรูปแบบของงานบริการ
วิชาการ/วิชาชีพรวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน
ชุมชนและสังคม ในรูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge
Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน หรือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง หรือความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม
แนวปฏิบัติที่ดี คือ วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ หรือ
สู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน
หรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลในทางลบที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบทำ
ให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปความเสี่ยงอาจ
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จำแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ กระบวนการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ร่วมกันวิเคราะห์ ค้นหาเหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กร และระบุความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรให้ได้
เพือ่ องค์กรจะได้หาวิธีการป้องกัน หรือจัดการความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต
ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงจากภายใน
หรือภายนอกองค์กรก็ได้
ปัจจัยภายนอก คือ สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นใน
อนาคตตัวอย่ างปั จจั ย ภายนอก เช่น กฎหมาย การเปลี่ ยนแปลงของสั งคม ค่านิยม ภัยพิ บัติ ทาง
ธรรมชาติ ผู้ปกครองนักศึกษา เป็นต้น
การประเมินโอกาส คือ การประเมินความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้ นใน
องค์กร
การประเมิ น ผลกระทบ คื อ การประเมิ น ขนาดความรุ น แรงของความเสี ย หาย หรื อ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นขึ้น
แผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนดำเนินงานที่ใช้ในการลด หรือควบคุม หรือกำจัดความ
เสี่ ย ง ซึ่ งแผนบริ ห ารความเสี่ ย งควรประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมควบคุ ม ระยะเวลาดำเนิ น การ และ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) คือ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้ส ถาบัน
ประสบความสำเร็จ หรือความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิ ชาชีพนั้นๆ มี
หลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน
ความรู้ และประสบการณ์ บั น ทึ กเป็น เอกสาร เผยแพร่ให้ ห น่ ว ยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้
ระบบ คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัย
นำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก คือ สิ่งที่ทำให้ ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน
นโยบาย คือ การตกลงปลงใจขั้นต้นในการกำหนดแนวทางกว้างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
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รายงานการประเมิ น ตนเองประจำปี (Self-Assessment Report: SAR) คื อ รายงาน
สัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ซึ่งรายงานการประเมินตนเองนอกจากจะทำในระดับสถาบันแล้ว อาจทำในระดับคณะและหน่วยงาน
ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกัน โดยมีองค์ประกอบของการรายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย 5 ส่วน
คือ ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ สรุปผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค/ปัญหาและข้อเสนอแนะ
และภาคผนวก
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คือ แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบั น ที่ส ามารถผลั กดัน แผนกลยุทธ์ของสถาบั นให้ ส ามารถดำเนิ น การได้ แผนกลยุท ธ์ท าง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น
เงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดำเนินการ
ให้ กลยุทธ์นั้น บังเกิดผล และต้องแสดงข้อมูลของแหล่งเงินทุนให้ ชัดเจน เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดิน เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาค เป็นต้น
นวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้
มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย
ประหยั ด เวลาและแรงงานได้ ด้ ว ย ซึ่ งนวั ต กรรมมี ด้ ว ยกั น หลายประเภทหลายสาขาแต่ ส าหรั บ
สถาบัน อุดมศึกษานั้ นประเภทนวัตกรรมที่สถาบันควรให้ ความสำคัญมากที่สุด คือ นวัตกรรมทาง
การศึกษา (Educational Innovation) เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการนำเอาสิ่งใหม่ที่อาจจะอยู่ในรูป
ของความคิด หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วิดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia)
และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ระบบสารสนเทศ คือ (Information System หรือ IS) เป็นระบบพื้นฐานของการทำงาน
ต่างๆ ในรูปแบบของการเก็บ (input) การประมวลผล (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่วน
จัดเก็บข้อมูล (storage)
สารสนเทศ (Information) หมายถึ ง ข้ อ มู ล ต่ าง ๆ ที่ ได้ ผ่ านการเปลี่ ย นแปลงหรือ การ
ประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ตาม
ต้องการ การประมวล (Data Processing) เป็นการนาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว้มาผ่าน
กระบวนการต่างๆ เพื่อแปรสภาพข้อมูลให้เป็นระบบและอยู่ในรูปแบบที่ต้องการเช่น อัตราเข้า-ออก
ของบุคลากร ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น
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บทที่ 3
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยา ได้ก ำหนดให้ การประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในของสำนั กวิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา โดยมี วัตถุป ระสงค์ให้ ส ำนั กวิท ยบริการฯ
มีแ นวทางปฏิ บั ติ ในการพั ฒ นาคุณ ภาพที่ ชัด เจน และสามารถรองรับ การประเมิ น คุณ ภาพภายในอย่ างมี
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล โดยสอดคล้ องกับ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ อุด มศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกั บติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์ข้อที่ 7 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้ ทุ กหน่ วยงานในสถาบั น มีการดำเนิ น งานด้านการประกันคุณ ภาพภายในตามระบบและกลไกที่ส ถาบั น
กำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยกำหนด
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้
องค์ ป ระกอบที่ 2 การดำเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของหน่ ว ยงานสนั บสนุ น จำนวน 3 ตั ว บ่ ง ชี้
มีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่
ชื่อองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
ตัวบ่งชี้ 1.1
การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ 1.2
ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3
ระดับความสำเร็จของการให้บริการ
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการเพื่อการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
มหาวิ ท ยาลั ย มี ห ลั กสู ต รและการจั ด การเรีย นรู้ที่ เน้ น การพั ฒ นาผู้ เรีย นแบบบู รณาการเพื่ อ ให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระ
ทางวิชกาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ และมีระบบประกัน
คุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับให้การจัดการศึกษาและการดำเนินงานจามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการ
ประกัน คุณ ภาพการศึ กษาอย่ างต่อเนื่ อง สอดคล้ องตามเกณฑ์ม าตรฐานหลั กสู ตรระดับ อุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กำหนด ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ ตัวบ่งชี้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ 1.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริก
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องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ทุกสำนัก/สถาบัน
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
หน่วยงานสนับสนุนที่ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การเรียนการ
สอน การวิ จั ย การบริ ก ารทางวิ ช าการ และทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ กั บ
การบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการประจำสำนัก/สถาบัน ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของสำนัก/
สถาบัน ให้มีประสิทธิภาพ สำนัก/สถาบันจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ต้องมีการจัดทำ
แผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายตลอดจนมีการ
จัดการความรู้ การจัดทำแผนการบริหารทั้งบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์มาตรฐาน :
1. ผู้บริหารมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก
3 ปี) ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน มีการนำข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผล
ลัพธ์ มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติการด้านการเงิน ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและ
เป้ าหมายของแผนปฏิบั ติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) มีการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบั ติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก 3 ปี) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดำเนินงาน
2. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (ระยะแรก
3 ปี ) สู่ ก ารป ฏิ บั ติ แ ก่ บุ ค ล าก ร ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย แล ะมี ก ารเผ ย แพ ร่ ป ระช าสั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์
3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ย งที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจั ยภายนอกหรือปั จจัย ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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5. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ทุกสำนัก/สถาบัน
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานนั้นๆ
หากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม
รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานไปในทิ ศทางที่ถูกต้อง จะทำให้
หน่วยงานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจำหน่วยงาน หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน
2. ผู้บริหารมีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานหรือตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย และหน่วยงานเผยแพร่ผ ลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานบนเว็บไซต์ต่อ
สาธารณชน
3. มี ก ารใช้ ส ารสนเทศของหน่ ว ยงานในการพั ฒ นาระบบงาน ตามพั น ธกิ จ หน่ ว ยงาน เพื่ อ
การบริหารหรือตัดสินใจ
4. ผู้ บ ริ ห ารบริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลครบถ้ ว นทั้ ง 10 ข้ อ โดยคำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข อง
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน
5. มี ก ารป ระเมิ น ผลการบ ริ ห ารงาน ของผู้ บ ริ ห าร และน ำผลการป ระเมิ น ไปป รั บ ปรุ ง
การบริหารงานโดยแสดงให้เห็นในรูปแบบแผน/โครงการหรือกิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : นายอรรถสิทธิ์ กิจที่พึ่ง
นายนิทัศน์ รสโอชา
นางสาวพัชราภรณ์ ต่อดอก
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
การให้บริการถือเป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานแต่ละงานเป็นไป
ตามโครงสร้างของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจึงจำเป็นต้องมีการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้ รับ บริการในเบื้ องต้น ต่อการให้ บ ริ การของหน่ ว ยงานโดยพิ จารณาจากผลการสำรวจความพึ งพอใจของ
ผู้ รั บ บริ การ และผลการสำรวจจะต้ องสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งคุ ณ ภาพของการให้ บ ริการที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้ผู้รั บบริการเกิดความประทับใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการรับบริการและมีความพึงพอใจสูงสุด
อันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมิน:
1. มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
2. มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
3. หน่วยงานพัฒนาการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ e-Service เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 บริการ
4. นำข้อมูล ที่วิเคราะห์ จ ากข้อ 2 มาปรับปรุงการให้ บ ริการและรายงานต่อ คณะกรรมการบริห าร
หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
** หมายเหตุ : (ของสวท. หมายถึ ง คณะกรรมการดำเนิ นงานและดำเนิน งานประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
5. ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (3.51) ขึ้นไปทุกภารกิจและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
มี ก ารนำผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะ เสนอต่ อ คณะกรรมการประจำหน่ ว ยงาน เพื่ อ พิ จ ารณาให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงวิธีการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
** หมายเหตุ : (ของสวท. หมายถึง คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ข้อมูลที่ต้องการ
1. หลักฐานที่แสดงผลการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
3. หลั ก ฐานที่ แ สดงผลการดำเนิ น งานตามแผนการให้ บ ริก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการ
4. หลักฐานที่แสดงการประเมินผลแผนการให้บริการ
5. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินฯ
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องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงาน
สนับ สนุน เทียบเท่าคณะ มีการดำเนิน งานสนับสนุนส่ งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ มหาวิทยาลั ย
สามารถดำเนินงานได้บรรลุความสำเร็จตามนโยบาย เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่าง มีประสิทธิภาพ ที่ต้องรับการ
ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ชนิดตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้ดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน : นางสาวเมตตา สังข์ทอง
นางละเอียด รามคุณ
นางสาวนัยนา เพียรคงทอง
นายจิรทีปต์ น้อยดี
คำอธิบายตัวบ่งชี้
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเกิดจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การวิเคราะห์หมวดหมู่ การลง
รายการ การจัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาและเข้ าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อ สิ่งตีพิมพ์ สื่อสิ่งไม่ตีพิมพ์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนรู้ทุกประเภท
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ คณะ หลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษา
ในการเสนอจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด
3. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
4. มีการจั ดทำรายงานสรุป ในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพ ยากรสารสนเทศประจำปี มีข้อมูล สถิติ
เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
5. นำผลข้อ 4 มาปรับปรุงระบบและกลไกในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรในปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน : นายอำนาจ แก้วภูผา
นายเจษฎา สุขสมพืช
นายสายชน คงคะพันธ์
นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้ :
ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการนำ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาการ
สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่า ทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกำหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดสรรงบประมาณสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
และจัดหาสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
4. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ในปีที่
ประเมิน) เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
5. การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล และมีการนำผล
จากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
หมายเหตุ : ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสถาบัน ในปีที่
ประเมิน
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ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
รอบระยะเวลา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน : นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์
นางละเอียด รามคุณ
นางสาวรสสุคนธ์ คำสอน
นายสายชน คงคะพันธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
สนั บ สนุ น การอนุ รั กษ์พ ลั งงานและสิ่ งแวดล้ อม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ อการดำเนิ นงาน มีการ
ควบคุ มคุณ ภาพ การติดตามตรวจสอบคุณ ภาพ การประเมินและพัฒ นาคุณ ภาพ เพื่อให้ ส ามารถส่ งเสริม
สนับสนุน กำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด สะท้อนการสนับสนุนการพัฒ นาห้องสมุดสี
เขีย ว ในการดำเนิ น งานที่เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม เพื่อตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลั ยเกี่ยวกับ
“มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” มุ่งเน้นการให้ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ และผู้รับบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศที่ประกาศไว้
ดังนั้น สำนักจึงต้องมีแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดทิศทางการพั ฒนาที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
2. มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
3. มีการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
5. มีการรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวต่อคณะกรรมการประจำ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
มีการดำเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดำเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดำเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดำเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดำเนินการ
5 ข้อ

บทที่ 4
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตาราง 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ

ผลการประเมิน
ผลการดำเนินงาน
คะแนน
(ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ข้อ) ตามเกณฑ์ของแต่ละตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุน
1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของหน่วยงาน
1.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริการ
เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
เฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 1-2
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ตาราง 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน

องค์ประกอบที่

1
2

คะแนน
ผ่าน

จำนวน
ตัวบ่งชี้

I

P

O

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้
ในองค์ประกอบที่ 1-2

ผลการประเมิน

3

-

-

1.1,1.2,1.3

3

-

2.1,2.2,2.3,

-

6

-

-

-

รวม
ผลการประเมิน
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คะแนน
เฉลี่ย

0.0 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้
3.51 – 4.50 การดำเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
หน่วยงานควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1
จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้

จุดเด่นและแนวทางเสริม
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

ภาคผนวก

คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ 25/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
------------------------------ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ประกอบกับ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจและการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไป
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและบรรลุ เป้ าหมาย อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 (1) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช
ปุริสังคหะ
ประธาน
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย รองประธาน
1.3 อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
กรรมการ
1.4 อาจารย์กันยาลักษณ์
โพธิ์ดง
กรรมการ
1.5 นางสาวเพลินตา
โมสกุล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. กำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
2. กำหนด และกำกั บ นโยบายด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสำนั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กำกับ ติด ตาม ประเมิน ผลการดำเนินงานตามพันธกิจ และดูแลองค์ประกอบมาตรฐาน และ
ตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานในทุกด้านตามพันธกิจ รวมทั้ง การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
/2. คณะกรรมการดำเนินงาน...

2. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร
ณ หนองคาย
2.2 อาจารย์ทัศนี
สุทธิวงศ์
2.3 นางพรทิพย์
เดชรอด
2.4 นางสาวรสสุคนธ์
คำสอน
2.5 นายอรรถสิทธิ์
กิจที่พึ่ง
2.6 นางละเอียด
รามคุณ
2.7 นางนภารัตน์
จำเนียร
2.8 นางสาวเมตตา
สังข์ทอง
2.9 นายนิทัศน์
รสโอชา
2.10 นายจิรทีปต์
น้อยดี
2.11 นางสาวนัยนา
เพียรคงทอง
2.12 นางสาวพัชราภรณ์
ต่อดอก
2.13 นางสาวอัจฉริยะณัฐ
จันทร์สิงห์
2.14 นางสาวยุธิดา
เข็มปัญญา
2.15 นายสายชน
คงคะพันธ์
2.16 นายเจษฎา
สุขสมพืช
2.17 นายกสิพงษ์
กสิพันธ์
2.18 นายภูวนาถ
นาควรรณกิจ
2.19 นายมานิช
โชติช่วง
2.20 นายอำนาจ
แก้วภูผา
2.21 นายณเรศณ์
จิตรัตน์
2.22 นางสาวมัทนียา
หามาลัย
2.23 นางยุพิน
กิจที่พึ่ง
2.24 นางสาวรสสุคนธ์
คำสอน
2.25 นางสาวฐิติรัตน์
ขาวบริสุทธิ์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. เสนอนโยบาย เป้ าหมาย วางแผน กำกั บ ดู แลและติ ด ตามการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. กำหนดแนวทาง พัฒนาระบบและกลไก และวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำเนินงานตามแผน

3. พิจารณา และกลั่ น กรองเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณ ภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทบทวนและพัฒ นาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแต่ละรอบปีการประเมิน
5. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. จัดเก็บ ดูแลและติดตามการดำเนินงานประกั นคุณ ภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ให้คำปรึกษางานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายใน ของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ประสานงานและอำนวยความสะดวก แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ในสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการดังกล่ าวปฏิบั ติห น้าที่ให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย และเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทราบ
สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564)
แผนการดำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ (P)
2. วางแผนประชุมทบทวนและปรับปรุงแผน
การดำเนินงาน
3. เก็บข้อมูล 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ เพื่อรองรับการ
ประเมิน (D)
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของสำนักฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของสำนักฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริการ
องค์ประกอบที่ 2 ดำเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของสำนักฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของสำนักฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริการ
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แผนการดำเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 ดำเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของสำนักฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารของสำนักฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความสำเร็จของการให้บริการ
องค์ประกอบที่ 2 ดำเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
6. จัดทำ SAR เตรียมรับการประเมิน
7. ประเมินคุณภาพภายในเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการประจำสำนักฯ (C)
8. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement
Plan) (A)
9 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สำนักฯ
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

