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ก 

 

ค ำน ำ 
 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  ให้ควำมส ำคัญกับกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โดยเฉพำะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ซึ่งผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนัก 
มีควำมตระหนักและเข้ำใจในระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรก ำหนดนโยบำย พร้อมทั้งพัฒนำระบบ
กลไก กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน และเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้
มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

รายละเอียดในการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ต่าง ๆ  ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้บริหาร บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน  การตรวจประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บหลักฐาน  เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้
จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ เป็นคู่มือในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ส านัก  โดยมีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ จ านวน ๒ องค์ประกอบ ๕ ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิต
บัณฑิต จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗  องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้  คือ ตัว
บ่งชี้ที่ 5.2, 5.๓, ๕.๔ และตัวบ่งชี้ที่ 5.๕ 

รายละเอียดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
เล่มนี้  เป็นแนวทางที่สามารถสร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี จะส่งผลท าให้การ
บริหารจัดการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีคุณภาพต่อไป 

 
 
 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

ธันวำคม  ๒๕๖๒ 
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สำรบัญ 
 

เรื่อง                หน้ำ 
ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 
 

บทที่ ๑ บริบทของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๑ 
 ควำมเป็นมำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๑ 
 สถำนที่ตั้ง  ๒ 
 สัญลักษณ์ของส ำนัก   ๓ 
  ปรัชญำ  ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ๓ 
 กำรจัดกำรองค์กร : ปัจจุบัน  ๓ 
 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ๔ 
บทที่ ๒ ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ๕ 
 นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑   ๕ 
  ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ ๖ 
 ระบบกลไกกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ๙  
  เหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ  ๑๑ 
บทที่ ๓ นิยำมศัพท์  ๑๓ 
บทที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ๑๗ 
 องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ๑๗ 
 องค์ประกอบที่ ๕  กำรบริหำรจัดกำร  ๑๘ 
  - ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ กำรบริหำรส ำนักเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ  
                       กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของสถำบัน  ๑๙ 
  - ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  ๒๔ 
  - ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ระดับควำมพึงพอใจต่อสนับสนุนกำรเรียนรู้  ๒๕ 
  - ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  ๒๖ 
   - ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ิมพูนควำมรู้ 
                       และทักษะในวิชำชีพทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ  ๒๗  
บทที่ ๕ แนวทำงกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ๒๘ 
คณะผู้จัดท ำ 
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บทท่ี ๑ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอดุมศึกษำ 

 
๑.  เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๑.๑ ควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ภำรกิจหลักที่มหำวิทยำลัยจะต้องปฏิบัติ มี ๔ ประกำร คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย  กำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรแก่สังคม  และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจ ทั้ง ๔ ประกำร
ดังกล่ำว มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ปัจจุบันมีปัจจัยภำยในและ
ภำยนอก หลำยประกำรที่ท ำให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำเป็นสิ่งจ ำเป็นที่จะต้องเร่ง
ด ำเนินกำรปัจจัยดังกล่ำว คือ 
  ๑)  คุณภำพของมหำวิทยำลัยและบัณฑิตภำยในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่ำงกันมำกขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยำว 
  ๒)  ควำมท้ำทำยของโลกำภิวัฒน์ต่อกำรอุดมศึกษำ ทั้งในประเด็นกำรบริกำรศึกษำข้ำมพรมแดน
และกำรเคลื่อนย้ำยนักศึกษำและบัณฑิต กำรประกอบอำชีพของบัณฑิตในอนำคต อันเป็นผลจำกกำรรวมตัว
ของประเทศในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องกำรกำรรับประกันของคุณภำพกำรศึกษำ 
  ๓)  มหำวิทยำลัยมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงควำมมั่นใจแก่สังคมว่ำสำมำรถพัฒนำองค์ควำมรู้และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศให้มำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันระดับสำกล กำรพัฒนำภำคกำรผลิตจริงทั้งอุตสำหกรรมและบริกำร กำรพัฒนำอำชีพ คุณภำพชีวิต
ควำมเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
  ๔)  มหำวิทยำลัยจะต้องให้ข้อมูลสำธำรณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษำ ผู้จ้ำงงำน ผู้ปกครอง รัฐบำล และประชำชนทั่วไป 
  ๕)  สังคมต้องกำรระบบอุดมศึกษำที่เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (Participation) มี
ควำมโปร่งใส (Transparency) และมีควำมรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (Accountability)  ตำมหลักธรรมำภิบำล  
  ๖)  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
ก ำหนดให้มหำวิทยำลัยทุกแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รวมถึงให้มีส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพภำยนอก โดยกำรประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
  ๗)  กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ประกำศ แนวทำงกำรปฏิบัติตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๕๒  เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและเพ่ือกำรประกันคุณภำพของบัณฑิตในแต่ละระดับ
คุณวุฒิและสำขำวิชำ 
  ๘)  กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ เมื่อวันที่ 
๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ำกับให้สถำบันอุดมศึกษำจัดกำรศึกษำให้มีมำตรฐำนตำม
ประเภท หรือกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ ๔ กลุ่ม 
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๒ 

 

  ๙)  กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับปริญญำตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษำ และแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ ตลำดแรงงำน และควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททำงสังคมที่เปลี่ยนไป 
  ๑๐)  กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เพ่ือให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งสำมำรถจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
สถำนศึกษำ โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำ แต่ละ
ระดับและประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
  ๑๑)  กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๑ โดยให้ยกเลิก ประกำศกฎกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับเดิม ลงวันที่ ๗ 
สิงหำคม ๒๕๔๙ เพ่ือเป็นกลไกก ำกับมำตรฐำนระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และระดับ
หน่วยงำนโดยทุกหน่วยงำนระดับอุดมศึกษำจะได้ใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 ๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏร่วมกับต้นสังกัดจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑) เพ่ือให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้มีกำรพัฒนำมุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน โดยระบบดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ และเป็นไปตำมกรอบ
แผนอุดมศึกษำระยะยำว มำตรฐำนระดับชำติและนำนำชำติ 
  ๒) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดับคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำและระดับ
สถำบันในภำพรวมตำมระบบคุณภำพและกลไกที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนั้นๆ ก ำหนดขึ้น โดยวิเครำะห์เปรียบเทียบ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภำพต่ำง ๆ ว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์ และได้มำตรฐำน 
  ๓) เพ่ือให้คณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏทรำบสถำนภำพของตนเอง อันจะ
น ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพไปสู่เป้ำหมำย (Targets) และเป้ำประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ 
ตำมจุดเน้นของตนเอง 
  ๔) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละระดับอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
  ๕) เพ่ือให้ข้อมูลสำธำรณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท ำให้มั่นใจว่ำมหำวิทยำลัยสำมำรถ
สร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด 
  ๖) เพ่ือให้หน่วยงำนต้นสังกัดของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐำนที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรอุดมศึกษำในแนวทำงท่ีเหมำะสม 
 
๒. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบักำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ๒.๑ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เก่ียวข้อง
กับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก ำหนด
จุดมุ่งหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพและมำตรฐำน โดยก ำหนดรำยละเอียดไว้ใน
หมวด ๖ มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย “ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน” 
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๓ 

 

และ “ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในกำรผดุงรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
  กำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นกำรสร้ำงระบบและกลไกในกำรพัฒนำ ติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำยและระดับคุณภำพตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏและหรือหน่วยงำนต้นสังกัด โดยหน่วยงำนต้นสังกัดและ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำหนดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพ
ภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี ที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนที่เกี่ยว
ของเพ่ือพิจำรณำและเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและเพ่ือ
รองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
  กำรประกันคุณภำพภำยนอก เป็นกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้มีกำรติดตำม และ
ตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ โดยค ำนึงถึงควำมมุ่งหมำย หลักกำร และ
แนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 
 
 ๒.๒ พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒  มำตรำ ๖๔ ก ำหนดให้ กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
อำจประเมินโดยหน่วยงำนต่ำงประเทศที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง หรืออำจประเมินโดยหน่วยงำนของ
รัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน  หรือหน่วยงำนในต่ำงประเทศที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำประกำศ 
ก ำหนดก็ได ้
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏอำจเสนอให้คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ให้ควำมเห็นชอบให้
หน่วยงำนอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่งท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพภำยนอกก็ได้ 
 
 ๒.๓ กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ระบุว่ำ “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ
ระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ และบรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล  รวมถึงให้สถำนศึกษำ แต่
ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรี ว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุง่คุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง  ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกป ี และให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำจัดส่งรำยงำน
ดังกล่ำวพร้อมกับประเด็นต่ำง ๆ ที่ต้องกำรให้มีกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จำก
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๔ 

 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือจำก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำนศึกษำแห่งนั้นให้แก่ส ำนักงำนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
 

๓.  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ก่อนประกำศพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ทบวงมหำวิทยำลัยได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ 
ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  และได้จัดท ำประกำศทบวงมหำวิทยำลัยเรื่องนโยบำยและแนวปฏิบัติใน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ระดับอุดมศึกษำ มำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏตำมหลักกำรส ำคัญ ๓ ประกำร คือ กำรให้เสรีภำพทำงวิชำกำร 
ควำมมีอิสระในกำรด ำเนินกำร  และควำมพร้อมที่จะรับกำรตรวจสอบคุณภำพจำกภำยนอกตำมหลักกำรของ
ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ต่อมำพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ระบุให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภำพภำยใน  ประกอบกับพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดมีหน้ำที่พิจำรณำเสนอนโยบำย แผนพัฒนำ 
และมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติสนับสนุนทรัพยำกร ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ โดยค ำนึงถึง
ควำมเป็นอิสระและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำระดับปริญญำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำแต่ละแห่งและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หน่วยงำนต้นสังกัดจึงมีหน้ำที่ร่วมกับสถำนศึกษำในกำรจัดให้มี
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 ๓.๑  แนวทำงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
  ๓.๑.๑ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ข้อ ๓ ก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้
มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้จัดให้มีกำรประเมินผล
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่
ก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี 
    เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพให้
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ มีหน้ำที่ในกำรให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ และแนะน ำ
สถำนศึกษำ เพื่อให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ จึงประกอบด้วย กำรประกันคุณภำพระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน 
   ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดับหลักสูตร มีกำรด ำเนินกำรตั้งแต่กำร
ควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพ กำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ กำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จะมุ่งไปที่ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกกว่ำกำรประเมินคุณภำพ เพ่ือให้
สำมำรถส่งเสริมสนับสนุน ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด สะท้อนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ 
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๕ 

 

   ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ และระดับสถำบัน เป็นกำร
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่คณะและมหำวิทยำลัยพัฒนำระบบประกันคุณภำพ โดยยึดหลัก
เสรีภำพทำงวิชำกำรและควำมมีอิสระในกำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยพัฒนำตำมศักยภำพและประเภทของ
กลุ่มสถำบันซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 
 

  ๓.๑.๒ มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ 
    มำตรฐำนที่เป็นกรอบส ำคัญในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย คือ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
ในขณะเดียวกันมหำวิทยำลัยรำชภัฏต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีกมำกมำย เช่น เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ มำตรฐำนเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก หรือกรอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมมิติ
ด้ำนต่ำง ๆ 
    ก ำหนดตัวบ่งชี้เป็น ๒ ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพและตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ ดังนี้ 
     ๑) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพจะระบุเกณฑ์มำตรฐำนเป็นข้อ ๆ ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้
เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กำรประเมินเชิงคุณภำพนี้ จะมีทั้งกำรนับจ ำนวน ข้อและระบุว่ำผลกำร
ด ำเนินงำนได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่ำใด กรณีไม่ด ำเนินกำรใดๆ หรือ ด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ถือว่ำ 
๐ คะแนน และกำรประเมินโดยก ำหนดกำรให้คะแนนตำมที่คณะหรือมหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรและกรรมกำร
ประเมิน (Peer Review)  
   ๒) ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่ำเฉลี่ย ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็น
คะแนนระหว่ำง ๑ ถึง ๕ โดยเป็นค่ำต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส ำหรับกำรแปลงผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(ซึ่งอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่ำเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท ำโดยกำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
ก ำหนดค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม ๕ ไว้ 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ก ำหนดให้มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถำบันเพ่ือให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏน ำไปใช้เป็นแนวทำง (Guideline) ในกำรจัดท ำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของแต่ละมหำวิทยำลัยตำมควำมสมัครใจภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลของสภำมหำวิทยำลัย โดย
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ประกำร ของกำรอุดมศึกษำและพันธกิจ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ (๑) พันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิต (๒) พันธกิจด้ำนกำรวิจัย (๓) พันธกิจด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร (๔) พันธกิจด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและกำรบริหำรจัดกำร ส ำหรับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้ำนกำรผลิตบัณฑิตเป็นส ำคัญ ส่วนพันธกิจด้ำนอ่ืน ๆ จะ
เป็นกำรบูรณำกำรเข้ำไว้ด้วยกัน หำกเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถำบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของกำร
อุดมศึกษำ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรได้ทั้งหมดซึ่งสำมำรถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำ มำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่ำนั้นได้ทั้งหมด  จึงพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในเพ่ือให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏน ำไปเป็นกรอบกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน กำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินจะมุ่งไปที่
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกกว่ำกำรประเมินคุณภำพ เพ่ือให้สำมำรถส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ 
ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด สะท้อนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพและตัวบ่งชี้ที่พัฒนำขึ้น
ควรเชื่อมโยง หรือเป็นเรื่องเดียวกันกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
เน้นที่ปัจจัยน ำเข้ำ และกระบวนกำร ซึ่งภำยในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนกำรให้สะท้อนผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรดังกล่ำวด้วย 
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๖ 

 

  ๓.๑.๓  กลไกกำรประกันคุณภำพ 
    ปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำประสบควำมส ำเร็จและพัฒนำคุณภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง คือ คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของมหำวิทยำลัยที่จะต้องให้ ควำมส ำคัญ
และก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ชัดเจนและเข้ำใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมำยให้
หน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรรับผิดชอบในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิด กำรพัฒนำ
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  หน้ำที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของคณะกรรมกำรหรือหน่วยงำนนี้ คือ กำรจัดระบบประกัน
คุณภำพพร้อมทั้งก ำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพที่เหมำะสมส ำหรับคณะ และสถำบันระบบ
ประกันคุณภำพที่ใช้ต้องสำมำรถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภำพของกำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่ระดับ บุคคล ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถำบัน โดยอำจจ ำเป็นต้องจัดท ำคู่มือคุณภำพในแต่ละระดับ เพ่ือก ำกับกำร
ด ำเนินงำน แต่ที่ส ำคัญคณะกรรมกำรหรือหน่วยงำน ต้องประสำนงำนและผลักดันให้เกิดระบบ ฐำนข้อมูล 
และสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพซึ่งสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ในทุกระดับ 
 
  ๓.๑.๔ ระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 
    กำรวัดและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเป็นสิ่งจ ำเป็นในกระบวนกำรประกันคุณภำพ กำรวัด
และวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนจะไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพหำกปรำศจำกฐำนข้อมูล
และระบบสำรสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถำบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สำมำรถเรียกใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสำรสนเทศที่ดี มีประสิทธิภำพ
จึงเป็นปัจจัยส ำคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และส่งผลต่อ คุณภำพในทุก
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน กำรตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง กำรปรับปรุงและ
พัฒนำ 
 
๔. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562  
   ในป พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของ 
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองต่อพระบรมราโชบาย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 10) ที่
ก าหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สงเสริมตอการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ได้ยกเลิกกฎกระทรวงวาด้วยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแหงจัดใหมี 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเป็นไปตาม 
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
พรอมทั้งจัดท าแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ 
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว จัดใหมีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย 
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏใหมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดสง 
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองใหแกหน่วยงำนตนสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เป็น
ประจ ำทุกป จำกกฎกระทรวงดังกล่ำว มหำวิทยำลัยรำชภัฏได้ร่วมกันพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ และพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๗ 

 

ระดับสถาบันขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขาร่วมพัฒนา และได้เริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตั้งแต่ปการศึกษา 2562 เป็นตนไป องคประกอบและตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาขึ้น 
ครอบคลุมพันธกิจหลักของ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน ซึ่งท าการเพ่ิมเติมตัวบงชี้ที่สอดคลองกับบริบทการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยก าหนดองคประกอบดังนี้ 
   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องคประกอบ ได้แก องค
ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 
อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู เรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่อง
การสงเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารยตอนักศึกษาใน
ระดับ บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการควบคุมวิทยานิพนธใหเป็นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด และแหล่งการเรียนรูต่าง ๆ การ
ด าเนินการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจาก
การมีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นอกจากนี้ ยังเพ่ิมตัวบงชี้ที่ใชวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาใหแกบัณฑิตโดยอางอิงจากตัวบงชี้ของการ
ประเมินของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN - QA) เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให สามารถทัดเทียมกับสากลได้ 
   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องคประกอบ ได้แก องคประกอบ 
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 ด้าน
ศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การ
บริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ โดยเพ่ิมตัวบงชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในองคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 4  
   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องคประกอบ ได้แก องค
ประกอบ ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบ
ที่ 4 ด้านศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก 
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้าน
การเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้าน
การผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยเพ่ิม ตัวบงชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ใน
องคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 4 ทั้งนี้ ควรมุ่งเนนการประกันคุณภาพการด าเนินการของ มหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจ ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม จุดม่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่
ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ใหได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตาม 
มาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะน าไปสู่การก าหนด 
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปที่เป็น 
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๘ 

 

รายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอหน่วยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตาม 
ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผู้เรียน มี
งานท าผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตามระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุ่งเนนที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมี การ
ด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน 
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนก ากับติดตาม การ
ด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยใหเป็นไปตามมาตรฐาน และวิสัยทัศนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าหนด โดย
ใหสะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตใน แต่
ละปการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดย 
คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบ การ
ประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ เพ่ือให
ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปการศึกษา เพ่ือสร้าง ความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
๕. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์  จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 P**=**เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อน
หนา้นี้มาใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนโดยต้องเก็บขอ้มูลตั้งแต่ต้นปีการศึกษา   
 D**=**ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนแรก
จนถึงเดือนสุดท้ายของปีการศึกษา    
 C/S  =  ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ ส านักและระดับสถาบัน เป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 

 A**=**วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดไว ดังนี้  
1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปการศึกษาใหม ่
2. มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ที่ได้ประกาศใชบนระบบ CHE QA Online 

และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกป ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ 
สถาบัน  

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online  
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4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเทาน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับคณะ  

5. คณะหรือหน่วยยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ
ประเมิน หลักสูตรที่ได้รับการประเมินแลว  

6. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะมาจัดท ารายงาน การ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน  

7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ พรอมน าผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในปการศึกษาถัดไป 

8. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจ าป และแผนกลยุทธ  

9. สงรายงานประจ าปที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน ทุกป
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น ผู้แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินใหหน่วยยงานตนสังกัดทราบ ผ่านระบบฐานข้อมูล ด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจ
ประเมินไดมากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้ง ใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

ส าหรับแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตอง
ด าเนินการเป็นประจ าทุกป โดยหลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารยประจ าหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็นคนก้าว
ทัน ความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online 

องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร ใหด าเนินการตาม
หลักเกณฑทีค่ณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ก าหนดไวดังนี้  

- ผู้ประเมินคุณภาพภายในจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ขอรับ 
การประเมิน โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอย่ างน้อยหนึ่ งคนของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ประธานกรรมการตองเป็น 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย  

- คณะกรรมการทุกคนตองเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในกรณีที่ประสงคน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไปใช 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยของส านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ก าหนดไวดังนี้  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของมหาวิทยาลัย  
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- ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนประธาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- กรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 
ของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 สวนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตองผ่านการฝกอบรมหลักสูตร ผู้
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้  

1) ประธานกรรมการ  
- ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปและมีประสบการณเป็น ผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ  
- ผู้ที่มีต าแหนงทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารยขึ้นไป และมีประสบการณเป็นผู้ประเมิน 

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ  
- ผู้ทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 
2) กรรมการ  
- กรณีเปน็อาจารย ตองท าหนาที่เปน็อาจารยประจ ามาแลวไมนอยกวา 2 ป  
- กรณีเปน็ฝายสนับสนุน ตองท าหนาที่ในระดับผูอ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก เป็นดังนี้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการ

และเลขานุการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกส านัก และต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินระดับคณะหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาจัดขึ้น 
 
๖. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
    เพ่ือใหการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐาน ๕ ด้าน 
ไดแก ด้านผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความ 
เป็นไทย และดานบริหารจัดการ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2562 ตามมาตรฐาน 6 ดาน ไดแก ด้านผลลัพธผู้เรียน ดานการวิจัย
และ นวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ดานบริหารจัดการ และดานอัต
ลักษณ ของมหาวิทยาลัย ใหเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 
(1 (2 (3 และ (9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ประจ าป การศึกษา 2562 ดังนี้  
   1. การควบคุมคุณภาพ  
    1.1 ก าหนดใหหน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย น าคูมือการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 มาใชในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ให
ด าเนินการเพ่ิมตัวบงชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและก าหนดใหส านัก สถาบัน น า
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก สถาบัน พ.ศ. 2562 มาใชในการด าเนินงานประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน  
    1.2 ใหหน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท าแผนงาน ดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
พรอมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความส าเร็จไวใหชัดเจน  
    1.3 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ สถานที่เพ่ือให
การ ด าเนินงานเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล  
    1.4 มหาวิทยาลัยจัดใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือสนับสนุน ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานใหเป็นไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนดไว 
   2. การตรวจสอบคุณภาพ  
    2.1 มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปการศึกษา 
2562  
    2.2 มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการด าเนินงานใหผูบริหาร 
และผเูกี่ยวของทราบเปนระยะ  
  3. การประเมินคุณภาพ  
   3.1 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท ารายงานผล การ
ประเมินตนเอง (Self-assessment report: SAR) ครอบคลุมตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาที่มี ความ
พรอมตอการตรวจประเมิน 
    3.2 เสนอใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
    3.3 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ด าเนินการ ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด  
   3.4 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท าเอกสาร สรุปผล
การตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานใหผูบริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให
ขอเสนอแนะและน าผลการตรวจประเมิน ไปใชในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปตอไป  
   4. การพัฒนา  
    4.1 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
    4.2 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัยไดด าเนินงานการ
วางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาในแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ภายในของหนวยงาน 
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บทที่ ๒ 
บริบทของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ควำมเป็นมำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เดิมทีมำจำก 2 หน่วยงาน คือ ส ำนักวิทยบริกำร และ 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

 
  ส ำนักวิทยบริกำร 

ปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็นแผนก สังกัดส านักงาน
อธิการบดี เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก โดยอาศัยอาคารศิลปะเดิม 
 ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ยังอาคารหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคือ อาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐำนะเป็นฝ่ำยหอสมุดตำม พ.ร.บ. วิทยำลัยครู (ฉบับที่ 2) นับ
จำกนั้นมำ ฝ่ำยหอสมุดได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำโดยล ำดับ 
 ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ายหอสมุดได้ปรับฐานะเป็นส านักวิทยบริการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้าง
อาคารใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น ด้วยงบประมาณ 21 ล้านบาท พร้อมครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 10 ล้านบาท และ
ได้น าเทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มาใช้ในการบริการสืบค้นและกรอกข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ 
 ปี พ.ศ. 2540 ส านักวิทยบริการ ได้เปลี่ยนจากโปรแกรม CDS/ISIS พัฒนาเป็นโปรแกรม FoxPro ที่
เขียนขึ้นเองโดยอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ในการบริการยืม -คืนของห้องสมุด เพ่ือเป็นการตอบสนอง
ผู้ใช้ที่จะได้รับการบริการที่รวดเร็ว ง่ายและมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2543 ส านักวิทยบริการ ได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library 
System) ใช้ในการด าเนินงานห้องสมุด โดยการพัฒนาระบบบริการยืม-คืน สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืนที่ควบคุม
ด้วยบาร์โค้ดและพัฒนางานข้อมูลหนังสือ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ. 2545 ส านักวิทยบริการ ได้น าโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนี 
วารสารและกฤตภาค 
 
 

 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งส านักเทคโนโลยีขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน 
ราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน 

ปี พ.ศ. 2546 ส านักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจหลัก
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ เป็นหลัก ได้แก่ งานให้บริการ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสถาบันโดยจัดท าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อโดเมน www.ripb.ac.th 
ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของ
นักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 
  

http://www.ripb.ac.th/
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีการรวมภารกิจของ
ส านักวิทยบริการและส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นส านักเดียวกัน ภายใต้ชื่อ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)  
 ปี พ.ศ. 2548 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานใหม่
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นภารกิจ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะ
ดูแลระบบการติดต่อสื่อสารของมหาวิทยาลัย ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ
ระบบอินทราเน็ตของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและดูแลระบบการ
ให้บริการ wireless internet ในมหาวิทยาลัย 2) ด้านวิทยบริการ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศ
ทุกสาขาวิชา และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ให้บริการสารนิเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรใน
หน่วยงานและชุมชน 
 ปี พ.ศ. 2549 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดองค์กรภายในใหม่ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2549 นั้น ให้แบ่งส่วนราชการในส านักฯ เป็นส านักงานผู้อ านวยการและภายใต้ส านักงานมีงานได้แก่ งาน
บริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและ
พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ปี พ.ศ. 2552 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างอาคาร
ใหม่ เป็นอาคาร 3 ชั้น ด้วยงบประมาณ 160 ล้านบาท และงานหอสมุดกลางได้ด าเนินการขอใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2554 งานหอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  
          ปี พ.ศ. 2555 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ของ
ส านักไปยังอาคารวิทยบริการ 1 และ 2 และเปิดบริการให้แก่ผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 
 ปี พ.ศ. 2556 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่ออาคาร จากอาคาร
วิทยบริการ 1 เป็น อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารวิทยบริการ 2 เป็น อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ปี พ.ศ. 2559  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เตรียมความพร้อมในการบริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6  
  ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการของส านัก และผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 : 2008 ด้านการบริการ  และได้ด าเนินการอัพเดรทโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  เป็น
version 2.0 เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 
 
 สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เลขท่ี 83  หมู่ 11  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต าบลสะเดียง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

ส านักงานผู้อ านวยการ/งานบริหารและธุรการ ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑๔ 

 

งานหอสมุดกลาง  ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1-3 
          งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และ 
  เครือข่ำย ตั้งอยู่ ณ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ชั้น 1  
 
 

 
สัญลักษณ์ของส ำนัก    

 

สีประจ ำส ำนัก  :  สีม่วง   
 

ปรัชญำ  :   “ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ประทับใจกำรบริกำร” 

ปณิธำน :    “เป็นศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และกำรบริกำรมีคุณภำพ” 
 

วิสัยทัศน์ 
 “ศูนย์กลำงทรัพยำกรกำรเรียนรู้ บริกำรมีคุณภำพ พัฒนำมหำวิทยำลัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

และบริหำรจัดกำรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
 

พันธกิจ 
  1. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ

และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  2. บริการที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
  3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้

องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
 

กำรจัดกำรองค์กร : ปัจจุบัน 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดองค์กรตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙  เรื่อง  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัย  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๔๙ 
นั้น  ให้แบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร และภำยใต้
ส ำนักงำนมีกลุ่มงำน ดังนี้ 
 ๑.  งำนบริหำรและธุรกำร 
 ๒.  งำนหอสมุดกลำง 
 ๓.  งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 ๔.  งำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
 
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑๕ 

 

-หน่วยจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
-หน่วยวิเครำะห์ทรัพยำกร 
 สำรสนเทศ 
-หน่วยซ่อมบ ำรุงทรัพยำกร
สำรสนเทศ 
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
-หน่วยบริกำรวำรสำรและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-หน่วยบริกำรสำรสนเทศ 
 อิเล็กทรอนิกส ์
-หน่วยบริกำรสื่อโสตทัศนวัสด ุ
 

-หน่วยบรกิำรห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ 
-หน่วยบริกำรระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต 
-หน่วยบริกำรซ่อมบ ำรุง
คอมพิวเตอร์ 
- หน่วยบริกำรระบบเว็บไซต์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
-หน่วยบริกำรระบบโทรศัพท์และ
กล้องวงจรปิด 
  

-หน่วยบ ำรุงรักษำและบริกำร         
 ระบบสำรสนเทศ 
-หน่วยจัดหำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์
-หน่วยพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
-หน่วยพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน  
 ผ่ำนระบบเครือข่ำย 
-หน่วยบริกำรฝกึอบรมกำรใช้งำน 
 ระบบสำรสนเทศ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  
 
 
 
 
 
 

            
            
  

 
 
 
                                                                                                                   
                                                                       

                   

 
                            
 

                                                     
  
 

                                                           
   

                                     
  
       

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ๑  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 

งำนบริหำรและธุรกำร งำนหอสมุดกลำง งำนวิจยัและพัฒนำซอฟต์แวร์      
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

 

งำนบริกำรคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

อธิกำรบด ี

-หน่วยธุรกำร 
-หน่วยบุคคล 
-หน่วยแผนและงบประมำณ 
-หน่วยกำรเงินและพัสด ุ
-หน่วยประชำสัมพันธ ์
-หน่วยประกันคุณภำพ 
-หน่วยอำคำรสถำนที ่

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑๖ 

 

บทที่ ๓ 
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา
พ.ศ. 256๒ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
แต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้น  และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
เพ่ือการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้เกิดคุณภาพแก่ผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม 
การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตลอดจนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกันทั้งในด้าน
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์  ไปในทิศทางเดียวกัน และอาศัยตามความ ในมาตรา 31 (๑)(๒)(๓) และ (9) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงได้ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านัก ประจ าปีการศึกษา 2561  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในส านักได้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดให้มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมี 
หน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ยึดถือและใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้
ทุกหน่วยงานในส านัก ด าเนินการให้สอดคล้องกัน เพ่ือใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบาย และหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด  

๓. ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน 

คุณภาพที่ชัดเจน และด าเนินการตามระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดความ
พร้อมส าหรับการตรวจประเมิน 

๔. ให้ทุกหน่วยงานใช้ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นข้อมูลส าคัญใน
การประเมินผลและเป็นผลสมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของทุกหน่วยงาน  

๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของส านัก 
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๑๗ 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา
พ.ศ. 256๒ 
  เพ่ือการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕61  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการ
บริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านบริหารจัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะท าให้ เกิดคุณภาพแก่บัณฑิต และการบริหารจัดการ ทั้ งในด้านปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์  ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงก าหนดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพ่ือ
เป็นแนวปฏิบัติดังรายละเอียดตามประกาศฉบับนี้ ดังนี้ 

  ๑. การควบคุมคุณภาพ  ส านักฯ ก าหนดให้ทุกสายงานในส านัก ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ น าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๖๒  มาใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ระดับส านัก 
  ๑.๒  จัดท าแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการจัดท าปฏิทินด้านการ
ประกันคุณภาพของส านัก ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ให้ชัดเจน 

  ๑.๓  สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานที่เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ
สนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับมหำวิทยำลัย เพ่ือรับฟังแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย  

 ๑.๔  แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสนับสนุน 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
ที่ก าหนดไว้  
 

 ๒. การตรวจสอบคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการดังนี้ 
   2.1 ส านักแต่งตั้งคณะกรรมการและผู ้รับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 25๖๒  
    ๒.2 ส านักก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านัก และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ   
    2.3 ส านักน าผลการประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก
ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 

 ๒.๔ ให้ผู้บริหำรหน่วยงำน ติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในกำรก ำกับ
อย่ำงต่อเนื่อง 
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑๘ 

 

 ๓. กำรประเมินคุณภำพ ส ำนักฯ มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๓.๑ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้  กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ ในรูปของรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-assessment repot : SAR) เพ่ือรองรับกำรตรวจ
ประเมิน  

๓.๒ เสนอให้มหำวิทยำลัย แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ในระดับส ำนัก 
ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๓.๓ จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำร และรำยงำนให้ผู้บริหำรส ำนัก 
มหำวิทยำลัยทรำบ  เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และน ำผลกำรตรวจประเมิน ไปใช้ในกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำนใน
ปีต่อไป 

 ๔. กำรพัฒนำคุณภำพ  ส ำนักฯ มีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ เผยแพร่ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ และน ำผล

กำรตรวจประเมินไปใช้ในกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำนในปีต่อไป 
  ๔.๒ จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพตำมผลกำรประเมินหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจ

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  โดยบรรจุโครงกำรและกิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพไว้ในแผนปฏิบัติ รำชกำร
ประจ ำป ี

 ๔.๓ ส ำนัก น ำแผนพัฒนำคุณภำพที่ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้วน ำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริหำรส ำนัก ทรำบและพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ และให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
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๑๙ 

 

แผนภูมิ (Flow chart) 
แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปีการศึกษา พ.ศ. 25๖๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒  แผนภูมริะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

1. น าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

2. จัดท าแผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้และเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ไว้ให้ชัดเจน 

3. สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานที่เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. แต่งต้ังคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อสนับสนุน 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ก าหนดไว้  

การควบคุม 
คุณภาพ 

1.  ส านักแต่งตั้งคณะกรรมการและผู ้รับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื ่อ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านัก ประจ าปี
การศึกษา 256๒  

2.  ส านักก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านัก และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ   

3. ส านักน าผลการประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านัก
ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

1. ส านัก จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-assessment report: SAR) 
ครอบคลุม ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการตรวจประเมิน 

2. เสนอให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับส านัก 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
และด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ส านัก จัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานให้ผู้บริหาร  
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและน าผลการตรวจประเมิน ไปใช้ในการวางแผนในการ
ปฏิบัติงานในปีต่อไป 

 

การตรวจสอบ 
คุณภาพ 

การประเมิน 
คุณภาพ 

๑.   เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะข้อเสนอแนะในการพัฒนา และน า
ผลการตรวจประเมินไปใช้ในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

๒.   จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยบรรจุโครงการและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

๓.  ส านัก น าแผนพัฒนาคุณภาพที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน าเสนอให้คณะกรรมการ
บริหารส านัก ทราบและพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ และให้ควำมเห็นชอบต่อไป 

 

การพัฒนา 
คุณภาพ 
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๒๐ 

 

ระบบกลไกการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  เพ่ือการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ส านักจึงก าหนดให้หน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ก ากับ
ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก ดังต่อไปนี้ 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพระดับส านัก ที่ประกอบด้วยบุคลากรของส านัก 
ร่วมเป็นกรรมการ 

๒. การจัดท าค าสั่งการปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้คุณภาพขององค์ประกอบที่ส านักขอรับการประเมิน 

๓. การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ส านักขอรับการประเมิน 

๔. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตามตัวบ่งชี้คุณภาพขององค์ประกอบที่ส านักขอรับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

๕. การจัดท าเครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านัก  

และด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๖.  การรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ในการประชุมของผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าส านัก เพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมเติม
อย่างต่อเนื่อง 
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๒๑ 

 

แผนภูมิ (Flow chart)  
แสดงระบบกลไกกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ ๓  แผนภูมริะบบกลไกกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 
 

ระบบกลไกกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินกำรประกันคณุภำพ

กำรศึกษำภำยในส ำนัก 

แต่งตั้งคณะกรรมกำร              
กำรประกันคณุภำพ 

จัดท ำค ำสั่งกำรปฏิบัติงำน
ของฝ่ำยต่ำง ๆ 

ให้กำรสนับสนุนทรัพยำกร
ต่ำง ๆ 

สนับสนุนส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรมทีส่่งเสริมควำมรู้

ควำมเข้ำใจและแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำน 

จัดท ำเครื่องมือในกำรก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินกำร

ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ

ภำยในของส ำนัก 
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๒๒ 

 

บทที่  ๔ 
นิยามศัพท ์

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี  ๒ ประเภท คือ 

๑. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

๒. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่าน
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณอั์กษร ทฤษฎี คู่มือตา่ง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย ๔ ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองคก์รเรียนรู้  และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมูค่ณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย ๖ ประการต่อความรู้  ได้แก ่
(๑) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(๒) การเสาะหาความรู้ที่ตอ้งการ 
(๓) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(๔) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(๕) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด 

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(๖) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แกน่ความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถว้น ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
โดยที่การด าเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด

แจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ใน
สมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ 
และส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน
ไมใ่ช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 

 

องคความรู หมายถึง ความรูที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ 

หรือจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยความรูที่เกิดขึ้นนั้นผูรับสามารถน าไปใชได้โดยตรงหรือ 

สามารถน ามาปรับใชได้ เพ่ือใหเหมาะกับสถานการณหรืองานที่กระท าอยู่  และสามารถน าไปใชในลักษณะต่าง ๆ 
ได ้
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๒๓ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หนว่ยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินการและความส าเร็จของส านัก ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ตลอดจนชุมขน ในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 

 
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้ เวลา ๕ ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และคา่เป้าหมายของตัวบ่งชี้เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 

 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์
แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุน
ในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจาก
หน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยใน
การผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร  โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน ๑ ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ 
งบประมาณในการด าเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

 
ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ไดผ้ลออกมาตามที่
ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
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๒๔ 

 

อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ
หนว่ยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

หลักธรรมาภิบาล1 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่าง ๆ ให้
เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี
และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี ๑๐ องคป์ระกอบ ดังนี้2 

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเปน็ระบบ 

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม 

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ 
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

                                                           
1
 ดูเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองคก์ารที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

2ดูเพ่ิมเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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๒๕ 

 

๗) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคญั โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะด้านการใช Digital Literacy โดยใช 
มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรูความสามารถในการใชงานทักษะด้านฮารดแวร ซอฟตแวร โปรแกรม 
ส าเร็จรูป อินเทอรเน็ต และการจัดการระบบโครงข่ายระดับพ้ืนฐาน 
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๒๖ 

 

บทที่  ๕ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๒  ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน จ านวน ๒ องค์ประกอบ 5 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 

องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา เป้าหมาย 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๗ การส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล 

มีเกณฑมาตรฐาน  
5 ขอ 

 
 
 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.๒ การบริหารของส านัก
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

มีเกณฑ์มาตรฐาน   
7 ข้อ 
 

5 ข้อ 

5.๓ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ผลคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

3.51 คะแนน 

5.๔ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ 
 

มีเกณฑ์มาตรฐาน  
๕ ข้อ ๔ ข้อ 

5.๕ บุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละของบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนา 3.51 คะแนน 

รวม ๒ องค์ประกอบ  5 ตัวบ่งชี้ 
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุค ป
จจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเปนส าคญั ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของ กับ
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปจจัยน าเขาที่ได้มาตรฐานตามที่ 
ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร 
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย  
ตัวบงชี้ จ านวน 1 ตัวบงชี้ คือ  
  ตัวบงชี้ที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.7    การสงเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  
ชนิดของตัวบงช้ี   กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบงช้ี  
  ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะทอนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู และทักษะในการน า 
เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรูการแกไขปญหา การ 
สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรูอย่าง
ต่อเนื่อง ตัวบงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดท้าย 
ระดับปริญญาตรีที่สอบผานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
เกณฑมาตรฐาน  
  1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล  
  2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีสวนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวของ  

3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล  
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง 

ในปถัดไป  
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดท้ายที่ผ่านเกณฑIC3 หรือเทียบเทา หรือตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด ไมนอยกวารอยละ 50  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
 
หมายเหตุ  

ขอ 5 นกัศึกษาที่เขาสอบตองไม่นอยกวาร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดท้ายทั้งสถาบัน ในปที่ประเมิน
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องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่ในการ

ก ากับ ดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governance) 

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  5.๒  การบริหารของส านักเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน  
                              และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.๓  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

     ตัวบ่งชี้ที่  5.๔  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบ่งชี้ที่  5.๕  บุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน 
                              วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.๒   การบริหารของส านักเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
  และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3   ใช้ปีงบประมาณ 

  เกณฑ์ข้อ 4,๕, 6, 7 ใช้ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจหลัก คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน ใน

การด าเนินพันธกิจหลัก ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือก าหนด
ทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของส านักให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการ
บริหารทั้ง ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. *มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส านัก และพัฒนาไปสู่ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

2. *มีด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงาน  
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3. *มีด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก  
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. *มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน 
อย่างชัดเจน 

5. *มีด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
6.  มีด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. *มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด  

ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 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 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเหตุ แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สถาบัน  รวมถึงสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมาย ของแผนกลยุทธ์ ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 
3. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
4. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีครบตามพันธกิจของหน่วยงาน 
5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
6. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน

ผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านักไปปรับปรุง

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาหน่วยงาน

และบุคลากร 
4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหาร 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน  

เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและตัวแทน

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจั ยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ใน

ข้อ 2 
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4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการปรับแผนความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 
ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  ดังนี้ 
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ 
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ 
สงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ 
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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๓๓ 

 

9) หลักความเสมอภาค (Equity)  คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี 
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี  2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
ค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธี 
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้  และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทร
ระหว่างกันในที่ท างาน 

การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้  ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณจ์ากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัด 

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่     

ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่
ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน  ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือ 
และส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกัน
ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
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๓๔ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี 
การสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายสนับสนุน

ถือปฏิบัติ 
6. มีการติดตามและประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย

คณะกรรมการระดับผู้บริหารของหน่วยงาน 
3. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 

ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

6. มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 
7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันหรือ

ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.๓  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบาทของ
หน่วยงาน การตอบสนองดังกล่าวมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ทั้งประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการส ารวจ
ความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา ประเด็นส าคัญ คือ  

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
6) ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 

ทั้งนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ การเป็นผู้เตือนสติ
สังคม การชี้น าสังคม การตอบสนองความต้องการของสังคม  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่ส าคัญ คือ  ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน 

ผู้รับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ที่มารับบริการโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เป็นต้น  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปีการศึกษา ซึ่งมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหน่วยงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 5)  
 
หมายเหตุ การประเมินต้องครอบคลุมอย่างน้อย ๖ ประเด็นดังนี้ 

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
5) ความพึงพอใจด้านสารสนเทศหน่วยงาน 
6) ความพึงพอใจด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
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๓๖ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.๔  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ  ของผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบ  และประเมินการด าเนินงาน ตลอดจน
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความ
พึงพอใจของผู้ใช้ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย ต้อง

ครอบคลุมการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
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๓๗ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.๕ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้ง  
ในประเทศหรือต่างประเทศ  

ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

บุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ์ เช่น 
การประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

บุคลากรประจ าสายสนับสนุน   หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว (ท่ีปฏิบัติงานให้ส านักงาน ยกเว้น แม่บ้าน คนงาน) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ปี/คน (คะแนนเต็ม 5) 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
 

 
 

 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบเป็นคะแนน โดยก ำหนดให้ร้อยละ ๑๐๐ เท่ำกับ ๕ 
 
 ๒. แปลงค่ำร้อยละที่ค ำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
   คะแนนที่ได้ =  

 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลำกรประจ าสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะ 
                                      ในวิชาชีพท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ                             X  ๑๐๐ 

บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนท้ังหมด 
 
 

 

ค่ำร้อยละของบุคลำกรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และ 
                     ทักษะในวชิาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ                         X  ๕     
                                      ๑๐๐ 
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๓๘ 

 

บทที่ ๖ 
แนวทำงกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในองตนเองให้เหมาะสม

กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน  โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย  
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ประเทศก าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้ วย การควบคุม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล  เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้น  ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยสถาบัน
ต้องควบคุมให้มีการด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนด  และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะ ๆ 
โดยที่มีกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน  เช่น  มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มี
ส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา  ก็ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว  
เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป   

การประเมินระดับส านัก  สถาบัน จะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารตามพันธกิจของหน่วยงาน
รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละตัวบ่งชี้ นอกจากนั้นมีการ
วิเคราะห์แยกเป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานได้น าไปใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงพัฒนา ตามตารางต่อไปนี้  

 

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  ระดับส านัก  
 

องค์ประกอบ
ในการ
ประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย 

คณะกรรม 
กำร 

 

ข้อที่ได้
คะแนน 

หมำยเหต ุ
(เหตุผลของ
กำรประเมินที่
ต่ำงจำกที่ระบุ

ใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหำร 

๑.การผลิต
บัณฑิต 
 

๑.๗ การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล 

 
 ข้อ    

 
 

 

5. การ
บริหารจัดการ 

5.๒ การบริหาร 
ของสถาบันเพื่อการ 
ก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกจิ กลุ่ม
ส านักและเอกลักษณ ์
ของสถาบัน 

 
 

๕ ข้อ 
   

 

 

 

5.๓ ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

     
 คะแนน 

   
 

 
 

5.๔ ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและ 
การตัดสินใจ 

๕ ข้อ    
 

 
 

๕.๕ บุคลากรประจ า
สายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

คะแนน    
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๓๙ 

 

ส านัก ควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย
ดังต่อไปนี้ 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น 
๑..................................... ............................................................................................................ 
๒............................................................................................................................ ..................... 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑............................................................................................................................ ..................... 
๒............................................................................................ ..................................................... 
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๔๐ 

 

คณะผู้จัดท ำ 
 
 

คณะที่ปรึกษำ 
๑. อำจำรย์ ดร.เดือนฉำย  ไชยบุตร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๒. อำจำรย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๓. อำจำรย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔. อำจำรย์ฐิณำภัณฑ์  นิธิยุวิทย์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕. อำจำรย์ศรัญญำ  ตรีทศ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๖. นำงสำวหนึ่งฤทัย  บุญมี  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

 
ฝ่ำยวิเครำะห์  จัดพิมพ์  และตรวจสอบข้อมูล 

๑. อำจำรย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๒. นำงสำวหนึ่งฤทัย  บุญมี  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  
๓. นำยธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์    หัวหน้ำงำนบริกำรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๔. นำงณัฐยำ  สุโนพันธ์     หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร 
๕. นำงวรรณภัสร์  ปรำบพำลำ  หัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ฯ 
๖. นำงสำวมัทนำ  รำมศิร ิ  หัวหน้ำงำนหอสมุดกลำง 

  
ฝ่ำยออกแบบปก 

๑. นำงสำวศิวพร  อ่อนชุ่ม  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


