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คํานํา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2554 ฉบับนี้ข้ึนโดยไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ตลอดจนไดเพ่ิมเติมในสวนของตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. รายงานนี้ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน การประเมินตนเองตามองคประกอบ การสรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
แนวทางการแกไข/ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินตนเอง และขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนรายงานผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสาธารณชนโดยมีรอบระยะเวลา
ในการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 หากทานผูอานรายงานฉบับนี้
มีขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงประการใด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีนอมรับ
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหไดมาตรฐานและมีการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตอไป

(ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน   จงกุลสถิตชัย)
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สารบัญ
หนา

คํานํา

บทสรุปผูบริหาร

บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน

ประวัติความเปนมา 4

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 4

 โครงสรางการบริหารจัดการ/แผนภูมิการแบงสวนราชการ 14

ขอมูลบุคลากร 17

ขอมูลอาคารสถานท่ี 18

ขอมูลงบประมาณ 19
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สารบัญ (ตอ)
หนา

บทที่ 2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 20

บทที่ 3 รายงานผลการประเมินตนเอง

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 33

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 37

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 44

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและจัดการ 47

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 59

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 62

องคประกอบท่ี 10 อัตลักษณ 67

ภาคผนวก

 ขอมูลพ้ืนฐานประจําปการศึกษา 2553 (Common Data Set)

 ตาราง ส.1

 ตาราง ส.2

 ตาราง ส.3

 ตาราง ส.4

 ตาราง ส.5
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ประวัติหนวยงาน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงสรางแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารงาน
ตามท่ีกําหนดในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 ซึ่งมีการ
จัดแบงสวนภายในสํานักวิทยบริการฯ ตามภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบ ประกอบดวย 2 สวนงานคือ
สวนงานสารสนเทศและศูนยวิทยบริการ และแบงเปน 3 ฝาย ไดแก ฝายวิทยบริการ ฝายพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝายบริหารและจัดการทรัพยากร  การบังคับบัญชาเปนไปตามโครงสรางการบริหารงานโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน จงกุลสถิตชัย เปนผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการ มีอาจารยชวยราชการ จํานวน 3 คน ขาราชการพลเรือน 2 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนท้ังสิ้น 17 คน เปน
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 8 คน ประเภทลูกจางชั่วคราว จํานวน 9 คน จําแนกเปนระดับปริญญาตรี
16 คน ต่ํากวาปริญญาตรี 1 คน

ปรัชญา

กาวสูความเปนเลิศในการใหบริการสารสนเทศ ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรูของผูใชบริการ ดวยจิตสํานึกท่ีดี มุงสูเทคโนโลยีระดับสากล

วิสัยทัศน

เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู  ควบคูคุณธรรม เลิศล้ําบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มุงสูการเปน
e-University

บทสรุปผูบรหิาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจําปการศึกษา 2554
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พันธกิจ
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลาย
2. พัฒนาแหลงความรู และการใหบริการท่ีทันสมัย
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาสูระดับสากล
4. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ใหมีทักษะทาง ICT เขาสูสากล
5. ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนการสอน
6. พัฒนาดาน ICT อยางมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินตนเอง

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจโดยดําเนินการได 8 ขอ

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 1 เทากับ 5

จุดเดน

1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน
2. มีการดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจ

จุดท่ีควรพัฒนา
1. วิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน
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องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนดําเนินการได 5 ขอ มีหองสมุดและอุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ดําเนินการได
7 ขอ

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 เทากับ 4.5

จุดเดน

1. มีบริการอินเทอรเน็ต แบบ wiles และ WiFi อยางท่ัวถึง
2. มีการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองตรงตามสายงานท่ีปฏิบัติ

จุดท่ีควรพัฒนา

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิสูงข้ึนโดยเฉพาะในตําแหนงบรรณารักษ และนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. พัฒนาใหบุคลากรมีจิตสํานึกท่ีดีตอองคกร และปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับหมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ

3. งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ยังมีจํากัด
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรมดําเนินการได 5 ขอ

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 6 เทากับ 5

จุดเดน

1. มีโครงการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

จุดท่ีควรพัฒนา

1. มีการจัดทําแผนพัฒนาโครงการ / กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะผูนํากรรมการประจําสํานักของผูบริหารทุกระดับ
ดําเนินการได 7 ขอ มีการพัฒนาสํานักสูองคการเรียนรูดําเนินการได 4 ขอ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจดําเนินการได 5 ขอ มีระบบบริหารความเสี่ยง ดําเนินการได 6 ขอ

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 7 เทากับ 4.75

จุดเดน

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารโปรงใสตรวจสอบได
2. บุคลากรมีสวนรวมและไดรับโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหนวยงาน

จุดท่ีควรพัฒนา

1. ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาองคความรูเฉพาะดานอยางเชี่ยวชาญเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2. พัฒนาระบบการใหบริการ ใหเปนท่ีพึงพอใจแกผูรับบริการ
3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดาน ICT อยางท่ัวถึง
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการเงินและงบประมาณดําเนินการได
6 ขอ

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 8 เทากับ 4

จุดเดน

1. มีระบบกลไกในการจัดสรรและวิเคราะหคาใชจายทางการเงิน
2. ใหความสําคัญกับการพัฒนาหองสมุด และศูนยสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

จุดท่ีควรพัฒนา

1. พัฒนาระบบการตรวจและติดตามการใชงบประมาณ
2. จัดหาทรัพยากรสารนิเทศสนับสนุนการศึกษาใหท่ัวถึงทุกคณะ
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา ดําเนินการได 8 ขอ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
ได 4.50

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 9 เทากับ 4

จุดเดน

1. ผูบริหาร และบุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
2. มีการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับ สกอ.

จุดท่ีควรพัฒนา

1. การนําผลการประเมินการประกันคุณภาพไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

2. กําหนดตัวบงชี้ตามอัตลักษณของหนวยงาน ใหครอบคลุมพันธกิจทุกดานท้ังการบริการหองสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เพ่ิมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการประกันคุณภาพ
4. สรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานประกันคุณภาพ
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องคประกอบท่ี 10 อัตลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอัตลักษณ คุณภาพของการใหบริการดวยความเต็มใจ
ดําเนินการได 5 ขอ

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 11 เทากับ 5

จุดเดน

1. มีการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ
2. มีคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการงานวิทยบริการครบทุกข้ันตอนของงานบริการ

จุดท่ีควรพัฒนา

1. ควรพัฒนาหรือใชความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางนวัตกรรมการใหบริการ
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สรุปจุดท่ีควรพัฒนา

จุดท่ีควรพัฒนาโดยเรงดวน

1. ควรมีการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรทางดานวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2. ผูบริหารสงเสริมใหมีการประชุมของสํานักวิทยบริการฯ อยางตอเนื่องเพ่ือรับทราบปญหาและหา

แนวทางแกไขปญหา
3. พัฒนาระบบปองกันหนังสือหายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
4. พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีเสถียรภาพและใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง

จุดท่ีควรพัฒนาภายใน 3 – 5 ป

1. พัฒนาหองสมุดและอุปกรณการศึกษาและแหลงเรียนรูตาง ๆ ใหทันสมัย
2. พัฒนาแผนกลยุทธทางการเงิน เพ่ือใหสามารถจัดสรรงบประมาณไดอยางเพียงพอ
3. พัฒนาระบบท่ีเชื่อมโยงระหวางงานทะเบียนนักศึกษากับระบบการใหบริการของหองสมุด และ

ระบบงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

จุดท่ีควรพัฒนาในระยะยาวมากกวา 5 ป

1. ผลิตสื่อการเรียนการสอนมาตรฐานสากล
2. บริการฐานขอมูลวิชาการงานวิจัยท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมทุกดาน
4. พัฒนาหองสมุดใหทันสมัย เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ประวัติความเปนมา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resources and In

formation Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปนแหลงรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศ
ทุกสาขาวิชาและเปนแหลงขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย เพ่ือใหบริการสารนิเทศในรูปแบบตาง ๆ เชน สื่อโสตทัศนวัสดุ
สื่ออิเล็กทรอนิกสและใหบริการทางดานเทคโนโลยีการศึกษาแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและผูสนใจท่ัวไปโดยใน
ป 2548 สํานักวิทยบริการฯ ไดทําการพัฒนาระบบบริการโดยใชเทคโนโลยีในรูปแบบของหองสมุดเสมือน (Virtual
Library) เพ่ือประสิทธิภาพของงานบริการดานเทคนิคการสืบคน เขาสูระบบ Intranet และInternet พรอมท้ัง
ดําเนินการงานโครงการเครือขายงานสารนิเทศ และโครงการจัดหาและผลิตฐานขอมูลตลอดจนปรับปรุงการ
ใหบริการของงานสิ่งพิมพสารนิเทศ งานผลิตและพัฒนามัลติมีเดียและงานพัฒนาหองสมุดเสมือน เพ่ือสรางความ
พึงพอใจใหกับผูใชบริการและกาวไปใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับสากล

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากสวนงาน 2 สวนคือสวนงานสารสนเทศและ
ศูนยวิทยบริการ ในปพ.ศ. 2548 ตามโครงสรางใหมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ท้ังนี้เพ่ือให
มีการรวมงานบริการท่ีทําหนาท่ีคลายกันเขาดวยกัน นํามาสูการใชทรพัยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด

บทที่ 1

ขอมูลทั่วไปของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงสรางการบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวรวทิย์
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์

- การพฒันาระบบเครือข่าย

เรืองรังษี
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์

- งานสนบัสนุนการศึกษาและวจิยั

นางสาวชุติมา บุญเหลือ
นกัวชิาการศึกษา

- การพฒันาและผลิตมลัติมีเดีย
- งานศูนยเ์ทคนิคคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นางสาวสุรางครั์ตน์ ประทุมเมศน์
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์

- งานพฒันาเวบ็ไซต์

นายจิตติพฒัน์ เงินจตุรัส
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์

- การพฒันาระบบเครือข่าย

นางสาวมณัฑิตา  แสงจนัทร์
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์

-

นางสาว
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์

- งานบริการซ่อมบาํรุง

ผศ.ดร.ชยัวฒัน์ จงกุลสถิตชยั
ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

นางสาวนลินี แสงอรัญ
รองผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบริหารและจดัการทรัพยากร

นายวชัรินทร์ วรินทกัษะ
รองผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

นายกิตติพงษ ์  พุม่โภชนา
รองผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายวิทยบริการ

นางสาวเขมณฏัฐ   สมบุญ
เลขานุการสาํนกังานผูอ้าํนวยการ

นางสาววรรณี ชนประชา
ผูป้ฏิบติังานห้องสมุด

- ดาํเนินการบอกรับหนงัสือพิมพร์ายปี
-

นางสาวอาทิตยา  คงรอด
ผูป้ฏิบติังานห้องสมุด

- งานเทคนิคห้องสมุด

นางสาวปิยนุช   นามแสน
บรรณารักษ์

- งานพฒันาและวิเคราะห์สารสนเทศ
-

นางสาวอรพิม จนัทร์เกษม
บรรณารักษ์

-
-

นายพศักร ทองดี
บรรณารักษ์

- บริหารทรัพยากรสารสนเทศ ยมื - คืน

นางสาวฐิติมา  ศรีพาเพชร
นกัวชิาการโสตทศันศึกษา

-
-

นางสาวเกศนี  อินทร์ทองคาํ
นกัวชิาการโสตทศันศึกษา

- งานโสตทศันูปกรณ์และเผยแพร่

บรรณารักษ์
- งานพฒันาและวิเคราะห์สารสนเทศ
- อ

นางสาวพจนา หอมหวล
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์

- งานห้องสมุดอตัโนมติั
- งานฐานขอ้มูลสารสนเทศ

นางวริะมล จนัทร์ภู่
บรรณารักษช์าํนาญการ

- งานพฒันาและวเิคราะห์ทรัพยากร

นางสาวอญัชลี  อคัรเยนตร์
นกัวชิาการโสตทศันศึกษา

-

นางสาวขวญัใจ คงชีพ

- งา
- งานโครงการฝึกอบรม
-งานประกนัคุณภาพ

นางสาวอรุโณทยั ครองสิงห์

- งานการเงินและบญัชี
- งานแผนงานและโครงการ

นางสาววงศผ์กา ประภาวงศ์

- งานธุรการและบุคลากร
- งานประชาสัมพนัธ์
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ทีมงานผูบริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย
1. ผศ.ดร.ชัยวัฒน จงกุลสถิตชัย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
2. นางสาวนลินี แสงอรัญ รองผูอํานวยการฝายบริหารและจัดการทรัพยากร
3. นายวัชรินทร วรินทักษะ รองผูอํานวยการฝายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายกิตติพงษ      พุมโภชนา รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ

การบริหารงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 3 ฝาย ดังนี้
1. ฝายบริหารและจัดการทรัพยากร มีการบริหารงาน ดังนี้

1.1 งานธุรการและบุคลากร
1.2 งานพัสดุ อาคารสถานท่ี
1.3 งานโครงการฝกอบรม
1.4 งานการเงินและบัญชี
1.5 งานแผนและงบประมาณ
1.6 งานประกันคุณภาพ
1.7 งานประชาสัมพันธ

2. ฝายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารงาน ดังนี้
2.1 งานพัฒนาระบบเครือขาย
2.2 งานโปรแกรมสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย
2.3 งานพัฒนาและผลิตมัลติมีเดีย
2.4 งานศูนยเทคนิคคอมพิวเตอรและเครือขาย
2.5 งานพัฒนาเว็บไซต
2.6 งานบริการซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร

3. ฝายวิทยบริการ มีการบริหารงาน ดังนี้
3.1 งานหองสมุด
3.1-1 งานพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ
3.1-2 งานวิเคราะหมาตรฐานสื่อ
3.1-3 งานวารสารและสิ่งพิมพ
3.1-4 งานบริการ ยืม-คืน
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3.1-5 งานจัดหาทรัพยากรสารสนิเทศ
3.1-6 งานทะเบียนสมาชิก
3.2 งานโสตทัศนศึกษา
3.2-1 งานผลิตและพัฒนาสื่อการสอน
3.2-2 งานออกแบบและผลิตสื่อออนไลน
3.2-3 งานออกแบบและผลิตสื่อกราฟฟก
3.2-4 งานโสตทัศนูปกรณและเผยแพรสื่อการสอน
3.2-5 งานระบบหองสมุดอัตโนมัติและฐานขอมูลสารนิเทศ

คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย

1. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการฝายบริหารและจัดการทรัพยากร กรรมการ
3.  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
4. รองผูอํานวยการฝายวิทยบริการ กรรมการ
5. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ   พิชิตพรชัย (ผูทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
6. นายสมจิตร รัตนสวนจกิ (ผูทรงคุณวุฒิ) กรรมการ
7. นายพีรศุษม ทองพวง กรรมการ
8.  นายนพศักดิ์ ตันติสัตยานนท กรรมการ
9. นางสาวเขมณัฐฎ   สมบุญ กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวขวญัใจ     คงชีพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจําปการศึกษา 2554 หนา 17

บุคลากรสายสนับสนุน

ฝาย/แผนก/งาน

จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุน

จํานวนบุคลาการสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท คุณวุฒิ

ทั้ง
หม

ด

ลา
ศึก

ษา
ตอ

ทั้ง
หม

ดไ
มร

วม
ศึก

ษา
ตอ

ขา
รา

ชก
าร

พน
ักง

าน
มห

าวิ
ทย

าล
ัย

ลูก
จา

ง ป
ระ

จํา

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

อัต
รา

จา
ง

รว
ม

ป.เ
อก ป.โ
ท

ป.ต
รี

ต่ํา
กว

า ป
.ตร

ี

รว
ม

ฝายบริหารและจัดการทรัพยากร 3 - 3 - 1 - - 2 3 - - 3 - 3

ฝายวิทยบริการ 9 - 9 1 3 - - 5 9 - - 8 1 9

ฝายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 - 5 - 4 - - 1 5 - - 5 - 5

รวมท้ังสิ้น 17 - 17 1 8 - - 8 17 - - 16 1 17

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555
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ขอมูลอาคารสถานท่ี

ช่ืออาคาร ช่ือหองเรียน/หองปฏิบัติการ ประเภทหอง ขนาด

(กวางx ยาว)

ขนาดความจุ
(คน)หองเรียน หองปฏิบัติการ

อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 โถงชั้นลางสําหรับจัดกิจกรรม 40x40 ม.

อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 หองศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 11x32 ม.

หองเจาหนาท่ี ฝายบริหาร 9.5x5 ม.

หองเจาหนาท่ีฝายสารสนเทศ 5.5 x8 ม.

หอง Discuss Room 2.6x4.5 ม.

อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 หองสมุด ภาษาอังกฤษ 13 x33.5 ม.

หองสมุดภาษาไทย 13x33.5 ม.

หองเจาหนาท่ีโสตทัศนศึกษา 14x10 ม.

หองโสตมัลติมีเดีย 7.5 x6.5 ม.

หอง server 8.8x8 ม.

โซนมัลติมีเดีย 16x5 ม.
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ขอมูลงบประมาณ
งบประมาณประจําป 2554 :- (1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54)
รายรับ : -

งบประมาณแผนดิน 17,090,100.00
งบประมาณผลประโยชน 2,584,900.00
งบท่ีไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก -
รายไดอ่ืน ๆ - 19,675,000.00

รายจาย : -
งบบุคลากร

เงินเดือน 192,038.00
เงินประจําตําแหนง -
คาจางประจํา -
คาจางชั่วคราว 1,166,346.67 1,358,384.67

คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
คาตอบแทน 160,800.00
คาใชสอย 217,050.83
คาวัสดุสํานักงาน 212,210.36
คาวัสดุฝก -
คาซอมแซม - 590,061.19

เงนิอุดหนุน
บริการวิชาการ -
งานวิจัย -
อ่ืน ๆ -

เงินสมทบมหาวิทยาลัยฯ -
งบลงทุน

ท่ีดิน สิ่งกอสราง -
ครุภัณฑ 9,119,500.00 9,119,500.00

อ่ืน ๆ - 11,067,945.86
รายรับมากกวารายจาย (รายจายมากกวารายรับ) 8,607,054.14
คาเสื่อมราคาครุภัณฑสิ่งกอสรางประจําป (ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2553) 4,714,563.53
งบดําเนินการท้ังสิ้น 15,782,509.39
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545
ในหมวด 5 ท่ีวาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ
และความเปนเลิศทางวิชาการของภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงานเพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาตอไปมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ี
เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภท
ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม
2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานยอยท้ัง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐาน
เชนกัน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี
2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละ
มาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐาน
การศึกษาของชาติเพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของ
การจัดการศึกษาของชาติ

บทที่ 2
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
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นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเปนมาตรฐานแมบทแลวคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนําไปสู
การพัฒนาภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา

วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือมาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และ
มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน
4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรีกลุม ค สถาบันเฉพาะทางและ
กลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก
นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาโดย
กําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยาง
นอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญาดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ อาทิเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและ
วิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว
และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษาตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา

เพ่ือใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดท้ัง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธกับ
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2554 ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐาน
การศึกษา หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพท่ี 1.1
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แผนภาพท่ี 1.1 ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหพิจารณาจากประเด็น

ตอไปนี้
1. ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคํานึงถึง

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
2. ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในท่ีกําหนดไว
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสงผลตอ

คุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
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วิธีการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้
1. ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ

การดําเนินการดานการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหนาท่ีพัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการจัดการศึกษาจะ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2. ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและ
หลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

3. ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

4. ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
องคประกอบตางๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้

4.1 หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ
4.2 คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย
4.3 สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
4.4 หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน
4.5 อุปกรณการศึกษา
4.6 สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา
4.7 การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
4.8 องคประกอบอ่ืนตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ท้ังนี้ ใหแตละคณะ

วิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร
โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง

การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะวิชา

และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่อง  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตอง
จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/
วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผย
ตอสาธารณชน
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โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545

การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด
ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน

แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนาของภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย
โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะท่ี
ภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพ
แบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินภารกิจของภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหม่ันใจวาภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/

มหาวิทยาลัย คือมาตรฐานการอุดมศึกษา อยางไรก็ตาม ในปจจุบันภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยตาง ๆ ยังตองดําเนินการใหไดตามมาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอีก
มาก เชน มาตรฐานภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน
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ตัวบงช้ี เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาข้ึนในองคประกอบคุณภาพ
9 ดานท่ีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ไดแก (1)
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4)
การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารและ
การจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพซึ่งตัวบงชี้ดังกลาว
สามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของกับองคประกอบคุณภาพนั้นๆ ไดท้ังหมด ดังนั้น ในบทท่ี 3 ของคูมือฉบับนี้จึงไดพัฒนาตัวบงชี้ท่ี
ภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาจําเปนตองใชประเมินคุณภาพ
ภายในท้ังตัวบงชี้ท่ีใชประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ นอกจากนี้ ตัวบงชี้ท่ีใช
ประเมินกระบวนการยังไดนําเสนอตัวอยางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานไวดวยในบทท่ี 4 เพ่ือ
ประโยชนของภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาในการนําตัวบงชี้
ดังกลาวไปใช

เกณฑการประเมิน เปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปน
มาตรฐานซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของอาทิ สมศ.
ท้ังนี้ เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน

กลไกการประกันคุณภาพ
ในดานของกลไกการประกันคุณภาพผู ท่ี มีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยท่ีจะตองใหความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือ
คณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ
พรอมท้ังตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/
หนวยงาน/มหาวิทยาลัย ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/
วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับ
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เพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและ
ผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ

ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ

วิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและ
ระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคลภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/
หนวยงาน/มหาวิทยาลัย ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นระบบสารสนเทศท่ีดี มี
ประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผล
ตอคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา

การเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

พ.ศ.2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะท่ีมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมิน
คุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการ
มหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ มี
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ
ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมินผล
การจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จึงเปนสิ่งจําเปนโดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากภาพท่ี 1.2
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แผนภาพท่ี 1.2 ความสัมพนัธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

จากแผนภาพท่ี 1.2 จะเห็นวาเม่ือภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยมี
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report : SAR) เพ่ือนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและ
เปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของ
ภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย การติดตามตรวจสอบของตนสังกัดและการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
หรือ สมศ. ดังนั้น ภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยจําเปนตองจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึกสะทอนภาพท่ีแทจริงของภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/
มหาวิทยาลัยในทุกองคประกอบคุณภาพ
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แนวทางการพัฒนาตัวบงช้ีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
หลักการ การพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยใชหลักการสําคัญ

6 ประการ คือ
1. ตัวบงชี้พัฒนาข้ึนภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานท่ีมีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4

ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุนซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษา

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญคือ ไมใหเปน
ภาระซ้ําซอนในการปฏิบตัิงานแกภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย

3. ตัวบงชี้ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ โดยตัวบงชี้ผลผลิตและผลลัพธ
จะมีท้ังท่ี สกอ.พัฒนาข้ึนและตัวบงชี้ท่ี สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ท้ังนี้ เพ่ือความเชื่อมโยง
และความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับการประเมินภายนอกของ
สมศ.

4. ตัวบงชี้มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม

5. จํานวนตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนเปนตัวบงชี้ข้ันต่ําของมหาวิทยาลัยสามารถเพ่ิมเติมตัวบงชี้และ
เกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/
มหาวิทยาลัย

6. เกณฑท่ีพัฒนาข้ึนมีท้ังประเภทเกณฑมาตรฐานท่ัวไปท่ีใชกับทุกกลุมภาควิชา/สาขาวิชา/
คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย และเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/
วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย คือกลุม ค 2 มหาวิทยาลัยเฉพาะทางท่ีเนนระดับปริญญาตามนิยามท่ี
กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
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วิธีการพัฒนาตัวบงช้ี
1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก

1.1พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545
1.2กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1.3 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
1.4มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1.5มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.6มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.7กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
1.8ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.9 มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
1.10พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
1.11แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2553-2556

2. วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาพัฒนาตัวบงชี้ โดย
จําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยใชองคประกอบคุณภาพ 11 ดานท่ี
ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ เพ่ือใหสามารถวัดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ไดครบทุกมาตรฐาน

3. กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเปนตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา ตัวบงชี้
ดานกระบวนการ และตัวบงชี้ดานผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งมีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพทุก
มาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย
อุดมศึกษา

4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ท่ีกําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดานคือดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม

5. กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้
5.1 ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้

เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดก่ีขอ ได
คะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน
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5.2 ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
(ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะ
กําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนน 5 ไว

เกณฑการประเมินตัวบงช้ี
กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีท่ีไมดําเนินการใด ๆ

หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก

สรุปองคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงช้ีท่ีใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ

องคประกอบคุณภาพ

จํานวนตัวบงช้ี

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต

หรือผลลัพธ

รวม

1.ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ

- ตัวบงชี้ท่ี
1.1.1

ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของของ
สมศ.ท่ี 16 และ 17

1+2

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 2.2

2.3 และ 2.5

ตัวบงชี้ท่ี 2.1,
2.4,2.6และ

2.7

ตัวบงชี้ท่ี 2.8 และ
ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของของ

สมศ.ท่ี 1,2,3,4 และ 14

8+5

3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - ตัวบงชี้ท่ี 3.1
และ 3.2

- 2
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4.การวิจัย ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ตัวบงชี้ท่ี 4.1
และ 4.2

ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของของ
สมศ.ท่ี5,6 และ 7

3+3

5.การบริการทางวิชาการแก
สังคม

- ตัวบงชี้ท่ี 5.1
และ 5.2

ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของของ
สมศ.ท่ี 8,9 และ 18

2+3

6.การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

- ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของของ
สมศ.ท่ี 10 และ 11

1+2

7.การบริหารและการจัดกา - ตัวบงชี้ท่ี
7.1,7.2,7.3
และ 7.4

ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของของ
สมศ.ท่ี 12 และ 13

4+2

8.การเงินและงบประมาณ - ตัวบงชี้ท่ี 8.1 - 1

9.ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

- ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของของ
สมศ.ท่ี 15

1+1

รวม 4 18 1+18 3+18
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สรุปตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

องคประกอบคุณภาพ

จํานวนตัวบงช้ี

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ รวม

1.ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ

- ตัวบงชี้ท่ี 1.1.1 - 1

2. การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ท่ี 2.5.2 ตัวบงชี้ท่ี 2.4.1 - 2

6.การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

- - ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของของ
สมศ.ท่ี 11

1

7.การบริหารและการจัดการ - ตัวบงชี้ท่ี
7.1,7.2,7.3
และ 7.4

- 4

8.การเงินและงบประมาณ - ตัวบงชี้ท่ี 8.1 - 1

9.ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

- ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของของ
สมศ.ท่ี 15

1+1

รวม 1 8 2 9+2
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1.1 กระบวนการพัฒนาแผนของหนวยงานสนับสนุน
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การคิดรอบป : ปงบประมาณ

องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

เกณฑมาตรฐาน
ผลการ
ดําเนิน
งาน

ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากร
ในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554)

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัดความ
สําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผน ปฏิบัติการประจําป

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ

บทที่ 3

รายงานผลการประเมินตนเอง
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ผลการ
ดําเนิน
งาน

ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

6. มีการติดตามผลการดําเนิน งานตามตัวบงชี้ของแผน ปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ  1 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหารและคณะกรรมการบริหารหนวยงานเพ่ือพิจารณา

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารหนวยงานไป
ปรับปรุงแผน  กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

ผลการดําเนินงาน
ขอ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
1. สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

4 ป ของสํานักโดยคณะกรรมการประจําสํานักและบุคลากรของ
สํานักเสนอเขาท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ให มีความสอดคลอง กับแผนปฏิบั ติ ร าชการ 4 ป ของ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาและ
แผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ART1.1.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ART1.1.1-1-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ
ART1.1.1-1-03 แผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร
ของสํานักวิทยบริการฯ

2. สํานักวิทยบริการฯไดกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ตลอดจนมีการแจงให
บุคลากรของสํานักทราบในท่ีประชุมและมีการเผยแพรผาน
เว็บไซต

ART1.1.1-2-01 อางอิงรายการหลักฐาน
ART1.1.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ART1.1.1-2-02 รายงานการประชุม
บุคลากรของสํานัก
ART 1.1.1-2-03 หนาเว็บไซตสํานักฯ

3. สํานักวิทยบริการฯ มีการนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป มาจัดทํา
เปนคําของบประมาณประจําป 2554 และเม่ือไดรับจัดสรร
งบประมาณ สํานักไดมีการนําแผนงานโครงการท่ีไดรับการ
จัดสรรมาทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 2554 โดยมีพันธ
กิจดานบริการวิชาการ

ART 1.1.1-3-01 คําเสนอของบประมาณ
ประจําป 2554
ART1.1.1-3-02 หนังสือจัดสรร
งบประมาณของกองนโยบายและแผน
ART1.1.1-3-03 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจําป 2554
ART1.1.1-3-04 พันธกิจดานงานบริการ
วิชาการ
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4. สํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดย
กําหนดไวในเลมของท้ังสองแผน

ART1.1.1-4-01 อางอิงรายการหลักฐาน
ART1.1.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ART1.1.1-4-02 อางอิงรายการหลักฐาน
ART1.1.1-3-03แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจําป

5. สํานักวิทยบริการฯ มีผู รับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ครบทุก
แผนงาน/ โครงการและไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

ART1.1.1-5-01รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ

6. สํานักวิทยบริการฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการโดยจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
เสนอใหผูอํานวยการเพ่ือพิจารณา

ART1.1.1-6-01 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการประจําปเปนราย
ไตรมาส

7 สํานักวิทยบริการฯ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการตอคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือพิจารณา

ART1.1.1-7-01ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําสํานัก ครั้งท่ี 2

8 สํานักวิทยบริการฯ นําผลการการพิจารณาขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารสํานักดาน ICT ดานการจัดทําแผนปองกัน
ขอมูลสูญหายของระบบภายในมหาวิทยาลัยมาจัดทําใน
แผนการจัดซื้อซอฟแวร  เพ่ือปองกันการโจมตีจากเครื่อง
คอมพิวเตอร

ART1.1.1-8-01 คําเสนอของบประมาณ
ด า น ค รุ ภั ณ ฑ ICTป ร ะ จํ า ป  2 5 5 5
ART1.1.1-8-02 อางอิงรายการหลักฐาน
ART1.1.1-1-01 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ

1 ขอ

มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ

6 หรือ 7 ขอ

มีการดําเนินการ

8 ขอ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนตาม

เกณฑการประเมิน
6 8 บรรลุ 5
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4.1 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การคิดรอบป : ปการศึกษา

องคประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต

เกณฑมาตรฐาน
ผลการ

ดําเนินงาน
ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยท้ังดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะท่ีไดจาก
การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน
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ผลการ
ดําเนินงาน

ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

ผลการดําเนินงาน
ขอ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
1. สํานักวิทยบริการฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดย

นําขอมูลอัตรากําลังมาวางแผนความตองการดานบุคลากร
และกําหนดอัตรากําลังท่ีตองการเพ่ือ เสนอขออัตรากําลัง
สํานักวิทยบริการฯ มีแผนพัฒนาบุคลากร 4 ปของสํานัก

ART2.4.1-1-01 คําเสนอขอ
งบประมาณดานบุคลากรประจําป
2555
ART2.4.1-1-02 แผนพัฒนาบุคลากร
4 ป

2. สํานักวิทยบริการฯ มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยบุคลากรไดรับการพัฒนาและ
อบรมโดยการวิเคราะหและคัดเลือกบุคลากรใหไดเขารับการ
อบรมตามสายงานท่ีปฏิบัติใหมีความรูความสามารถใหสูงข้ึน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง/คน

ART2.4.1-2-01 แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป
ART2.4.1-2-02 สรุปขอมูลจากการ

เขารับการอบรมของบุคลากร

3. สํานักวิทยบริการฯ มีการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญ
กําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดแก การจัดสภาพแวดลอมการทํางาน มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน มีหองทํางานเปนสัดสวน ,บริการเครื่องดื่ม,
ชุดยูนิฟอรม มีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรคเพ่ือเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร

ART2.4.1-3-01 ภาพถายสภาพแวด
ลอมในการทํางานของสํ านักวิทย
บริการฯ
ART2.4.1-3-02 ภาพถ า ย กิ จ กร รม
พบปะสังสรรคของบุคลากรในสํานัก

4. สํานักวิทยบริการฯ มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรู
และทักษะท่ีไดรับจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของ โดยกําหนดใหมีการติดตามผลการนําความรูและ
ทักษะไปใชภายหลังการอบรม

ART2.4.1-4-01 แบบรายงานผลการ
ติดตามการนําความรูและทักษะไปใช
ในการปฏิบัติงานภายหลังการอบรม
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5. สํานักวิทยบริการฯ ไดแจกคูมือจรรยาบรรณ แกบุคลากรของ
สํานัก พรอมดูแลและควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ โดยมีการ
ประชาสัมพันธโดยการจัดทําเปนหนังสือเวียนและติดบอรด
ประชาสัมพันธการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแกบุคลากร
หนังสือเวียนขอกําหนดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
ของสํานักมีการประเมินจรรยาบรรณของบุคลากรปละ1ครั้ง
พรอมสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ART2.4.1-5-01 คู มือการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ART2.4.1-5-02ห นั ง สื อ เ วี ย น
ขอกําหนดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
บุคลากรในสํานัก
ART2.4.1-5-03แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ต า ม
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
ART2.4.1-5-04 สรุปผลการประเมิน
ตามจรรยาบรรณของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ

1 ขอ

มีการดําเนินการ

2 ขอ

มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ

7 ขอ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนตาม

เกณฑการประเมิน
5 5 บรรลุ 4
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ตัวบงช้ีท่ี 2.5.2 : หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา
การคิดรอบป : ปการศึกษา

เกณฑมาตรฐาน
ผลการ

ดําเนินงาน
ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือใหนักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา
8 FTES ตอเครื่อง

2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการ
ฝกอบรมการงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา

3. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืน ๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษา
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยาง
นอยในเรื่องระบบประปา

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2-5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดาน
กายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ
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ผลการดําเนินงาน
ขอ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
1. สํานักวิทยบริการฯ มีคอมพิวเตอรท่ีใหบริการแกนักศึกษา

รวมท้ังสิ้น 1072 เครื่อง ท้ังนี้มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา 3201.25 คน สรุปสัดสวนคอมพิวเตอรตอ
นักศึกษาเทากับ 2.987 คน/ เครื่อง

ART2.5.2-1-01 รายงานจํ านวน
เครื่องคอมพิวเตอร
ART2.5-2-02 รายงานจํานวน
นั ก ศึ ก ษา เ ต็ ม เ ว ล า เ ที ย บ เ ท า
ประจําปการศึกษา 2554

2. สํานักวิทยบริการฯ มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อ่ืน ๆ โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และสํานักวิทย
บริการมีโครงการฝกอบรมการใหการศึกษาแกผูใชบริการ
หองสมุด

ART2.5.2-2-01 ภ า พ ถ า ย ก า ร
บริการหองสมุดและแหลงเรียนรู
อ่ื น ๆ ผ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข า ย
คอมพิวเตอร
ART2.5.2-2-02 ร า ย ง า น ผ ล
โ ค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม “ ก า ร ใ ห
การศึกษาแกผูใชบริการหองสมุด”

3. สํานักวิทยบริการฯ มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอ
การจัดการ เ รี ยนการสอนและการพัฒนานัก ศึกษา
ตลอกจนจัดใหมีจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตท้ัง Wiless, WiFi
และ LAN

ART2.5.2-3-01 รูปถายการ
ใหบริการใหบริการใหบริการดาน
กายภาพท่ีเหมาะสม
ART2.5.2-3-02 ภาพถายจุด
เชื่อมตออินเตอรเน็ต

4. สํานักวิทยบริการฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนมีการ
บริการดานกายภาพบริการน้ําดื่ม,  บริการตู คียออส,
ซุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม, เวทีและลานกิจกรรม
ใหบริการแกนักศึกษา

ART2.5.2-4-01 ภ า พ ถ า ย ก า ร
ใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
จําเปนแกนักศึกษา

5. สํานักวิทยบริการฯ มีระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย
ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท และการรักษา
ความปลอดภัยของอาคารโดยจัดใหมียามรักษาความ
ปลอดภัย และมีระบบปองกันและบรรเทาอัคคีภัยโดยมี
บรรไดหนีไฟและถังดับเพลิงตามจุดรอบอาคาร

ART2.5.2-5-01 ภาพถ า ย ระบบ
สาธารณูปโภค
ART2.5.2-5-02 ภ า พ ถ า ย ก า ร
รักษาความปลอดภัยของอาคาร
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6. สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจ
การเขาใชบริการโดยผลการประเมินได 4.39

ART2.5.2-6-01 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจผูใชบริการ

7 สํานักวิทยบริการฯ ไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชมาพัฒนาหรือปรับปรุงในสวนท่ีเก่ียวของโดยการจัดทํา
เปนแนวทางการใหบริการสํานักวิทยบริการฯ

ART2.5.2-7-01 แนวทางการ
ใหบริการสํานักวิทยบริการฯ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ

1 ขอ

มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ

6 ขอ

มีการดําเนินการ

7 ขอ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนตาม

เกณฑการประเมิน
7 7 บรรลุ 5
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ตัวบงช้ีท่ี 6.11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
การคิดรอบป : ปการศึกษา

องคประกอบที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑมาตรฐาน
ผลการ

ดําเนินงาน
ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี

2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีสุนทรีย

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติและปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจดักิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอยาง
สมํ่าเสมอ

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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ผลการดําเนินงาน
ขอ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
1. สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดทําโครงการตักบาตรพระตนเดือน

เปนประจําทุกเดือน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษามี
สวนรวมในการทํานุบํารุงพุทธศาสนากอใหเกิดวัฒนธรรมท่ี
ดีในองคกร

ART 6.11-1-01 โครงการตักบาตร
พระตนเดือน

2. สํานักวิทยบริการฯ มีอาคารท่ีสะอาด ถูกสุขลักษะ และมี
การใชสถานท่ีบริ เวณโถงชั้นลางสําหรับนักศึกษาจัด
กิจกรรม มุมพักผอน บริการอินเตอรเน็ตตามจุดตาง ๆ

ART6.11-2-01 ภาพถ ายอาคาร
วิทยบริการฯ

3. สํานักวิทยบริการฯ มีการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เปน
ธรรมชาติโดยมีตนไมประดับรอบบริเวณอาคาร เพ่ือให
ความรมรื่น โดยมีการประดับตกแตงดวยประติมากรรม
เพ่ือใหเขากับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ART 6.11-3-01 ภาพถายภูมิทัศน
ของอาคารวิทยบริการฯ

4. สํานักวิทยบริการฯ มีพ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรมตักบาตร
อาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ และหองสวดมนตนั่งสมาธิ
บริเวณโถงชั้นลางอาคารวิทยบริการฯ

ART 6.11-4-01 ภาพถายกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม(ตักบาตรพระ)

5. สํานักวิทยบริการฯ จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาเก่ียวกับสุนทรียภาพของสํานัก

ART 6.11-5-01 แบบสรุปความพึง
พอใจเก่ียวกับสุนทรียภาพ
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ

1 ขอ

มีการดําเนินการ

2 ขอ

มีการดําเนินการ

3 ขอ

มีการดําเนินการ

4 ขอ

มีการดําเนินการ

5 ขอ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนตาม

เกณฑการประเมิน
5 5 บรรลุ 5
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ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การคิดรอบป : ปการศึกษา

องคประกอบที่ 7
การบริหารและการจดัการ

เกณฑมาตรฐาน
ผลการ

ดําเนินงาน
ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม
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ผลการดําเนินงาน
ขอ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
1. คณะกรรมการประจําสํานักไดมีการประชุมอยางนอย

ปละ 2 ครั้ ง  เ พ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ตลอดจนติดตามผลการ
ดําเนินงานของสํานักตามภารกิจหลัก และคณะกรรมการ
ประจําสํานักไดมีการประเมินตนเองตามเกณฑืท่ีกําหนดไว

ART7.1-1-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานัก
ART7.1-1-02 แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจําสํานัก
ART7.1-1-03 สรุปผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจํา
สํานัก

2. คณะกรรมการประจําสํานักไดมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน   แผนปฏิบัติราชการ 4 ป กับผูบริหารและ
บุคลากรของสํานักและมีการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในแต
ละแผนงาน/โครงการ ตลอดจนมีการแจงใหบุคลากรใน
สํานักทราบในท่ีประชุม และมีการเผยแพรผานเว็บไซต
ของสํานัก

ART7.1-2-01 อ า ง อิ ง ร า ย ก า ร
ART1.1.1-1.01หลักฐานแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป
ART7.1-2-02 อ า ง อิ ง ร า ย ก า ร
หลักฐานART1.1.1-1-02 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักวิทยบริการฯ
ART7.1-2-03 เว็บไซตของสํานัก
วิทยบริการฯ

3. สํานักวิทยบริการมีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  และ
ไดใหผู รับผิดชอบแผนงาน/โครงการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนเพ่ือพิจารณาเปนรายไตรมาส

ART7.1-3-01อางอิงรายการ
หลักฐานART 1.1.1-3-03
แผนปฏิบัติราชการประจําป
ART7.1-3-02 รายงานผลแผนงาน/
โครงการรายไตรมาส

4. สํานักวิทยบริการฯ ไดมอบอํานาจในการตัดสินใจแก
ผูบริหารระดับถัดไป เพ่ือความคลองตัว โดยเรียงลําดับใน
การบริหารจัดการตามคําสั่งของสํานัก

ART 7.1-4-01 คําสั่งมอบอํานาจใน
การปฏิบัติราชการแทนในสวนงานท่ี
เก่ียวของ
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5. สํานักวิทยบริการฯ ไดมีการจัดประชุมบุคลากรของสํานัก
เพ่ือแลกเปลีย่นความคิด และรายงานผลการดําเนินงานใน
แตละสวนงานเพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการและ
การดําเนินงานของสํานัก ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองในงานท่ี
เก่ียวของ

ART 7.1-5-01 รายงานการประชุม
ART7.1-5-02 ห ลั ก ฐ า น ก า ร ส ง
บุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาตนเอง

6. ผูบริหารของสํานักฯ ใหโอกาสบุคลากรไดแสดงความ
คิดเห็นและมีสวนรวมในการดําเนินงาน และในเดือน
กุมภาพันธ 2554 ผูบริหารของสํานักไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการเปนวาระท่ี 2 จึงนับไดวามีการ
บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล

ART7.1-6-01 หลักธรรมาภิบาล
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
ART7.1-6-02 คําสั่งแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการเปนวาระท่ี 2

7. สภาสถาบันมีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารในระดับคณบดีและผูอํานวยการของสถาบัน

ART7.1-7-01 แผนการประเมินการ
ปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการฯ
ART7.1-7-02 รายงานผลการ
ประเมินผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการฯ
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ

1 ขอ

มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ

6 ขอ

มีการดําเนินการ

7 ขอ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนตาม

เกณฑการประเมิน
7 7 บรรลุ 5



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจําปการศึกษา 2554 หนา 50

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การคิดรอบป : ปการศึกษา

เกณฑมาตรฐาน
ผลการ

ดําเนินงาน
ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกล
ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (Tacit
Knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และ
เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบคุคลและ
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนลายลักษณอักษร
(Explicit Knowledge)

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผาน
มาท่ีเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (Tacit Knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฎิบัติงาน
จริง
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ผลการดําเนินงาน
ขอ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
1. สํ านักไดนํ าประเด็นยุทธศาสตรตามท่ี กําหนดไว ใน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มาจัดทําองคความรูท่ีจําเปนใน
พันธกิจดานการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล ในแบบ
RR-KM1 โดยองคความรูท่ีสํานักไดคัดเลือกมาจัดการความรู
ประกอบดวย

1. เทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการ
2. ระบบการจัดเก็บเอกสาร

โดยมีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายในการจัดการความรู
ไวในแบบ RR-KM2

ART 7.2-1-01 แบบ RR-KM1
ART 7.2-1-02 แบบ RR-KM2

2. สํานักวิทยบริการฯ ไดกําหนดบุคลากรท่ีเก่ียวของในการเขา
รวมกิจกรรม KM ตามองคความรูท่ีไดกําหนดไวท้ัง 2 องค
ความรูไวในแบบRR-KM2

ART 7.2-2-01 อางอิงรายการหลัก
หลักฐานART 7.2-1-02 แบบ RR-
KM2
ART7.2-2-02 รายชื่อบุคลากรท่ี
เขารวมในการกําหนดประเด็น
ความรู

3. สํานักไดกําหนดใหบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไวใน
แบบ RR-KM2 ของแตละองคความรูมาเขารวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยกําหนดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ปการศึกษา 2554 จํานวน 2 ครั้ง คือเดือนมกราคม2554
และเดือนมีนาคม 2554 และจัดทําเปนรายงานสรุปผลการ
เรียนรูเสนอใหสํานักงานประกันคุณภาพ

ART 7.2-3-01 แบบรายงานผล
การจัดการความรู

4. สํานักวิทยบริการฯ ไดนําความรูท่ีไดสรุปในรายงานสรุปองค
ความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู และบุคลากรไดมีการ
รวบรวม KM ลงในเว็บไซดของสํานักวิทยบริการฯ

ART7.2-4-01 เมนเูว็บไซต KM
ของสํานักวิทยบริการฯ
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ

1 ขอ

มีการดําเนินการ

2 ขอ

มีการดําเนินการ

3 ขอ

มีการดําเนินการ

4 ขอ

มีการดําเนินการ

5 ขอ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนตาม

เกณฑการประเมิน
4 4 บรรลุ 4
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ตัวบงช้ีท่ี 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดตัดสินใจ
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การคิดรอบป : ปการศึกษา

เกณฑมาตรฐาน
ผลการ

ดําเนินงาน
ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยาง
นอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด

ผลการดําเนินงาน
ขอ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
1. สํานักวิทยบริการฯ มีการจัดทําแผนแมบทสารสนเทศและ

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2550 -2554 เพ่ือกําหนด
แนวทางในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัย

ART7.3-1-01 เ ล ม แ ผ น แ ม บ ท
เทคโน โลยี สรสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ. 2550-2554

2. สํานักวิทยบริการฯ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการบริหาร
จัดการและการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ

ART 7.3-2-01 ระบบดานการจัด
จัดการเรียนการสอน การวิจัย
ART 7.3-2-02 ดานการบริหาร
จัดการและการเงิน
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3. สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ART7.3-3-01 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู ใช บริ การ
ฐานขอมูลสารสนเทศ

4. สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการระบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ART 7.3-3-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. สํานักวิทยบริการฯสงขอมูลผานระบบเครือขายของ
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด

ART 7.3-3-03 หนาเว็บไซตของ
สกอ.

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ

1 ขอ

มีการดําเนินการ

2 ขอ

มีการดําเนินการ

3 ขอ

มีการดําเนินการ

4 ขอ

มีการดําเนินการ

5 ขอ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนตาม

เกณฑการประเมิน
5 5 บรรลุ 5
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ตัวบงช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การคิดรอบป : ปการศึกษา

เกณฑมาตรฐาน
ผลการ

ดําเนินงาน
ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน
ตามบริบทของสถาบัน (ดานทรัพยากร, ดานยุทธศาสตร, ดานนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ, ดานการปฏิบัติงาน, ดานบุคลากรและดานธรรมาภิบาล, จาก
เหตุการณภายนอก, อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน)

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน

5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและรายงานตอสภาสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
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ผลการดําเนินงาน
ขอ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
1. สํานักวิทยบริการฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยผูอํานวยการสํานักเปนประธาน และรองผูอํานวยการ
ฝายบริหารและจัดการทรัพยากรเปนเลขานุการ ตลอดจนมี
เจาหนาท่ีรับผิดชอบเปนคณะกรรมการ โดยมีการประชุม
คณะทํางานเพ่ือติดตามการดําเนินงานในการบริหารความ
เสี่ยง

ART 7.4-1-01 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ART 7.4-1-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. สํานักวิทยบริการฯ มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และ
ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสถาบันคือ ดาน
ทรัพยากร, ดานการปฏิบัติงานตามพันธกิจ, และเหตุการณ
ภายนอก

ART7.4-2-01 ERM1 แบบประเมิน
ความเสี่ยง

3. สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหใน
ขอ 2

ART7.4-3-01 อางอิงรายการ
หลักฐาน 7.4-2-01 ERM1
ART 7.4-3-02 ตารางวิเคราะห
ความเสี่ยง

4. คณะมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยง
สูงและดําเนินการตามแผน

ART7.4-4-01 ERM 2 แผนบริหาร
ความเสี่ยง

5. สํานักวิทยบริการฯ มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและรายงานตอคณะกรรมการประจํา
สํานัก

ART 7.4-5-01หนังสือรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการ
ประจําสํานัก

6. สํ านักวิทยบริการฯ มีการนํ าผลการประเ มิน  และ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักไปใชในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

ART7.4-6-01 แบบประเมินความ
เสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงป
2555
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ

1 ขอ

มีการดําเนินการ

2 ขอ

มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ

มีการดําเนินการ

5 ขอ

มีการดําเนินการ

6 ขอ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนตาม

เกณฑการประเมิน
6 6 บรรลุ 5
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ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การคิดรอบป : ปการศึกษา

องคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ

เกณฑมาตรฐาน
ผลการ

ดําเนินงาน
ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรรและการวางแผน   การ
ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความม่ันคงของสถาบันอยางตอเนื่อง

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ
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ผลการดําเนินงาน
ขอ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
1. สํานักวิทยบริการฯ จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีแสดงให

เห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป โดยใหแตละฝายจัดทําแผนการใชจายเงินตาม
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรเพ่ือใหคณะกรรมการประจํา
สํานักพิจารณาโดยสํานักไดจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือนํา
ขอมูลมาจัดทําแผนการใชจายเงินของสํานัก

ART8.1-1-01 แผนกลยุทธทาง
การเงิน
ART8.1-1-02 คําสั่งแตงตั้งคณะ
คณะกรรมการวิเคราะหและจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงิน
ART8.1-1-03 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิเคราะหและจัดสรร
ทรัพยากรทางการเงิน
ART8.1-1-04 แผนการจายเงิน
ป 2554

2. สํานักวิทยบริการฯ จัดทําคําของบประมาณประจําป
ท้ั ง งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
โดยจั ด ทํ าหนั งสื อแจ งแตละฝ าย ให จั ด คํ า เสนอขอ
งบประมาณในสวนงานท่ีเก่ียวของ

ART8.1-2-01 อ า ง อิ ง ร า ย ก า ร
หลักฐาน ART1.1-3-01 คําเสนอ
ของบประมาณประจําป 2554
ART8.2-2-02 หนังสือแจงการ
จัดทําคําเสนอของบประมาณของ
แตละฝาย

3. สํานักวิทยบริการฯ มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ งบประมาณประจําป
สําหรับการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมตามนโยบาย
การใชจายเงินของสํานัก

ART8.1-3-01 อางอิงรายการ
หลักฐานART1.1-3-03 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2554
ART8.1-3-02 งบประมาณสําหรับ
พัฒนาบุคลากรของสํานักประจําป
2554

4. สํานักวิทยบริการมีการจัดทําทะเบียนคุมการใชจายเงินของ
สํานักฯ รายงานทางการเงินอยางเปนระบบซึ่งประกอบดวย
รายรับ และคาใชจาย เปนรายไตรมาส และนํารายงาน
ทางการเงินเสนอตอผูบริหารและเสนอใหกองนโยบายและ
แผนเพ่ือใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯรับทราบ

ART8.1-4-01 ทะเบียนคุมการใช
จายเงินของสํานักฯ
ART8.1-4-02 รายงานทางการเงิน
เสนอตอผูบริหาร
ART8.1-4-03 ผลการดําเนินงาน
คาใชจายตามแผนรายไตรมาส
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5. สํานักวิทยบริการฯ มีการนําขอมูลทางการเงินท่ีใชในป
งบประมาณ 2554 มาวิ เคราะหค า ใช จ าย โดยการ
เปรียบเทียบการใชจายเงินเปนรายไตรมาส ระหวางป
2553 และป 2554 และวิเคราะหสถานะทางการเงิน และ
ความม่ันคงของมหาวิทยาลัยตามแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง

ART8.1-5-01 การเปรียบเทียบการ
ใชจายเงินรายไตรมาส ป 2553
และป 2554
ART8.1-5-02 การวิเคราะห
คาใชจายและสถานะทางการเงิน

6. หนวยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยไมมีแผนการ
ตรวจสอบด านการ เงินของสํ านักวิทยบริการฯ ใน
ป งบประมาณ 2554 และทางสํ านัก ไดนํ า เสนอให
คณะกรรมการวิเคราะหและจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน
ทําการตรวจสอบแทน

ART8.1-6-01 รายงานการประชุม
ประจําเดือนมิถุนายน 2554 ของ
สํานักวิทยบริการฯ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ

1 ขอ

มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ

6 ขอ

มีการดําเนินการ

7 ขอ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนตาม

เกณฑการประเมิน
6 6 บรรลุ 4
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ตัวบงช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การคิดรอบป : ปการศึกษา

องคประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

เกณฑมาตรฐาน
ผลการ

ดําเนินงาน
ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูล
ครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง
9 องคประกอบคุณภาพ
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ผลการ
ดําเนินงาน

ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน

8. มีเครือขายแลกเปลี่ยนการเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและ
มีกิจกรรมรวมกัน

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน
และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน

ผลการดําเนินงาน
ขอ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
1. สํานักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในท่ีสอดคลองกับพันธกิจของสํานัก มี
นโยบายคุณภาพท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  ใหการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพสําเร็จลุลวงตามนโยบายและเกิด
การพัฒนาของการปฏิบัติงานในหนาท่ีตามภารกิจหลักของ
สํานักอยางตอเนื่อง เชนมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานัก และใชคู มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  และคูมือของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนแนวทางเดียวกัน
กําหนดใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกป และ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมิน

ART9.1-1-01 นโยบายคุณภาพ
ART9.1-1-02 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ART9.1-1-03 คูมือการประกัน
คุณภาพ
ART9.1-1-04 รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน

2. สํานักวิทยบริการฯ รับนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพจากอธิการบดีท่ีกํากับดูแลงานประกัน
คุณภาพภายในโดยอธิการบดีมีการประกาศนโยบายการ
ประกันคุณภาพใหแกบุคลากรทุกหนวยงานในสังกัดให
รับทราบอยางท่ัวถึง โดยยึดหลักการมีสวนรวมของผูบริหาร
และบุคลากรในการประกันคุณภาพ เชนมอบหมายงานใหมี
ผูนับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ ตลอดจนมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย

ART9.1-2-01 เปาหมายคุณภาพ
ประจําป 2554
ART9.1-2-02 รายงานผลการ
ดําเนินงานตามเปาหมาย
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3. สํานักวิทยบริการฯ มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัต
ลักษณของสํานักท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย

ART9.1-3-01 อางอิงรายการ
หลักฐาน 10.1.3 อัตลักษณของ
สํานักวิทยบริการฯ

4. สํานักวิทยบริการฯ มีการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท่ีครบถวน และกําหนดเป าหมายในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
และมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการตรวจ
ประเมิน และมีการติดตามผลการประเมินเพ่ือพัฒนา
แผนการดําเนินงานในปตอไป

ART9 . 1 -4 -0 1 เ ป า ห ม า ย ก า ร
ดําเนินงาน
ART9.1-4-02 รายงานการประเมิน
ตนเอง
ART9.1-4-03 แผนพัฒนาคุณภาพ
ตามผลการตรวจประเมิน

5. สํานักวิทยบริการฯ มีการนําผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในประจําปการศึกษา 2553 มาปรับปรุงการทํางาน
และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงาตามตัวบงชี้ท่ี
กําหนดในแผนปรับปรุงคุณภาพ

ART9 . 1 -5 -0 1  แ ผ น แ ล ะ ผ ล
ปรับปรุงคุณภาพตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

6. สํานักวิทยบริการฯ ใชระบบฐานขอมูล MIS ของ
มหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งประกอบดวยระบบงบประมาณ ระบบ
การเงิน ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบพัสดุ
ระบบบัญชีตนทุน ระบบเพ่ือการเรียนการสอน ระบบขอมูล
บุคลากร  ระบบ GFMIS และ FIS ท่ีสนับสนุนขอมูลใหแก
การประกันคุณภาพการศึกษา มีความเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานตาง ๆ และยังใชเปนฐานขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหาร สําหรับการ
เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลภายนอก สํานักไดสงขอมูล
รายงานการประเมินตนพรอมหลักฐานเขาสูระบบ CHE QA
Online

ART9 .1 -6 -01 อ า ง อิ ง รายการ
ห ลั ก ฐ า น ART7.3-2-01แ ล ะ
ART 7.3-2-02
ART 9.1-6-02 หนาระบบ CHE
QA Online

7. สํานักวิทยบริการฯ ไดใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการ
เปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะหรือหนวยงานเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยฯ

ART9 . 1 -7 -0 1 คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประ เ มิน
คุณภาพภายในระดับคณะหรือ
ห น ว ย ง า น เ ที ย บ เ ท า จ า ก
มหาวิทยาลัยฯ
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8. สํานักวิทยบริการฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีเครือขายการ
ประกันคุณภาพเพ่ือเกิดการแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู
กับหนวยงานอ่ืน นอกมหาวิทยาลัยฯ

ART9.1-8-01 เอกสารเครือขาย
การประกันคุณภาพ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ

1 ขอ

มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ หรือ
6ขอ

มีการดําเนินการ

7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ

9 ขอ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนตาม

เกณฑการประเมิน
7 8 บรรลุ 4
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ตัวบงช้ีท่ี 9-15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต
การคิดรอบป : ปการศึกษา

ผลการดําเนินงาน :
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด 4.57
จํานวนป 1
คาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.57

เกณฑการประเมิน
คาคะแนนเทากับ 5 คะแนน

สรุปผลการประเมินตนเอง

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนตาม
เกณฑการประเมิน

4.00 4.57 บรรลุ 4.57

รายการหลักฐาน
เลมรายงานการประเมินตนเอง ป 2554
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องคประกอบที่ 10
อัตลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบงช้ีท่ี 10.1.3 : คุณภาพของการใหบริการดวยความเต็มใจ
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ
การคิดรอบป : ปการศึกษา

เกณฑมาตรฐาน
ผลการ

ดําเนินงาน
ขอ เกณฑมาตรฐาน : ขอ

1. มีระบบและกลไกในการใหบริการ ตามพันธกิจของหนวยงานอยางนอย 1 กระบวนการ

2. มีกระบวนการ ข้ันตอน ในคูมือการปฏิบัติงานการใหบริการ

3. มีการประเมินผลคุณภาพการใหบริการ ไดคะแนนไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารหนวยงาน มีการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการ

4. มีตัวอยางของการปรับปรุง และพัฒนา และ/หรือ แนวปฏิบัติท่ีดี



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจําปการศึกษา 2554 หนา 67

ผลการดําเนินงาน
ขอ ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน
1. สํานักวิทยบริการฯ มีระบบและกลไกในการใหบริการตาม

พันธกิจ ดานวิทยบริการและดานสารสนเทศโดยมีคูมือใน
การปฏิบั ติ ง านกระบวนการ งานวิทยบริ กา รและ
กระบวนการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ART10.1.3-1-01 คูมือปฏิบัติงาน
กระบวนการงานวิทยบริการ
ART10.1-3-1-02 คูมือปฏิบัติงาน
กระบวนการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. สํานักวิทยบริการฯ มีข้ันตอน(Flow chart) ในการ
ปฏิบัติงานดานงานบริการ

ART10.1.3-2-01 Flow chart
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการ
ใหบริการ

3. สํานักวิทยบริการฯ มีการประเมินคุณภาพงานบริการโดย
กําหนดเกณฑไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ART10.1.3-3-01 สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการ

4. สํานักวิทยบริการฯ สรุปผลแบบประเมิน และเสนอตอ
ผูบริหารและคณะกรรมการของสํานักฯ เ พ่ือพัฒนา
ปรับปรุงขอเสนอแนะของผูประเมิน การใหบริการของ
สํานักวิทยบริการฯ

ART10.1.3-4-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานัก
ART10.1.3-4-02 บันทึกรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการเสนอตอผูบริหาร

5. สํานักวิทยบริการฯ นําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
การใหบริการมาพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ

ART10.1.3-5-01 คําเสนอขอ
งบประมาณดานพัสดุ ครุภัณฑ
ทางดานหองสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ART10.1.3-5-02 บันทึกขอจัดซื้อ
ชุดโตะสนามเพ่ือใหบริการแก
นักศึกษา
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เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ

1 ขอ

มีการดําเนินการ

2 ขอ

มีการดําเนินการ

๓ ขอ

มีการดําเนินการ

๔ ขอ

มีการดําเนินการ

๕ ขอ

สรุปผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนตาม

เกณฑการประเมิน
4 5 บรรลุ 5
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ

ตัวบงช้ี คะแนนประเมินตนเอง
1.1.1 กระบวนการพัฒนาแผนของหนว่ยงานสนบัสนนุ 5

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 5

ผลการวิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาขององคประกอบท่ี 1

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน
1. 1. มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน
2. 2. มีการดําเนินงานตามแผนครบทุกภารกิจ

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดท่ีควรพัฒนา

1. 1. วิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน

1. นําผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร/
คณะกรรมการประจําสํานัก

บทที่ 4

สรุปผลการประเมินตนเอง
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องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัญฑิต
ตัวบงช้ี คะแนนประเมินตนเอง

2.4.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 4
2.5.2 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 5

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.50

ผลการวิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาขององคประกอบท่ี 2
จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน

1. มีบริการอินเตอรเน็ต แบบ wiles และ Wifi
อยางท่ัวถึง
2. มีการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองตรงตาม
สายงานท่ีปฏิบัติ

1. ควรประชาสัมพันธแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ
เชน การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิม ตูล็อคเกอร
โตะ-เกาอ้ีอานหนังสือ

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดท่ีควรพัฒนา
1. 1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน

โดยเฉพาะในตําแหนงบรรณารักษ  และนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. 2. พัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกท่ีดีตอองคกร และ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ

3. งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ยังมีจํากัด

1. ควรมีการวิเคราะหปริมาณทรัพยากรสารสนเทศ
ท่ีใหบริการและสอดคลองกับการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย และนํา
ผลการวิเคราะหมาวางแผนงานจัดสรรงบประมาณ
ตอไป
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงช้ี คะแนนประเมินตนเอง

6-11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5
คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 5

ผลการวิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาขององคประกอบท่ี 6
จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน

1. 1. มีโครงการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2.

1. บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคนมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนทางดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดท่ีควรพัฒนา
1. มีการจัดทําแผนพัฒนาโครงการ / กิจกรรมดาน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.ควรมีชองทางการประชาสัมพันธโครงการ /
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในหลายๆ
ชองทาง
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบงช้ี คะแนนประเมินตนเอง
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 5
7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 4
7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 5
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 5

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.75

ผลการวิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาขององคประกอบท่ี 7

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารโปรงใสตรวจ
สอบได
2. บุคลากรมีสวนรวมและไดรับโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็น เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงหนวยงาน

1. 1.พัฒนาบุคลากรใหมีความรูดาน ICT อยางท่ัวถึง

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดท่ีควรพัฒนา

1. 1. ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีการ
พัฒนาองคความรูเฉพาะดานอยางเชี่ยวชาญเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน

2. พัฒนาระบบการใหบริการใหเปนท่ีพึงพอใจแก
ผูรับบริการ

1.ผูบริหารควรใชสารสนเทศเพ่ือการติดตามบริหาร
ความเสี่ ยงด านการปฏิบัติ งาน ท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบงช้ี คะแนนประเมินตนเอง

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 4
คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4

ผลการวิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาขององคประกอบท่ี 8

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน
1. มีระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะหคาใชจาย
ทางดานการเงิน

1.จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดท่ีควรพัฒนา
1. จัดหาทรัพยากรสารนิเทศสนับสนุนการศึกษาให
ท่ัวถึงทุกคณะ

1. ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง
2. ควรมีการวิเคราะหการใชงบประมาณและ
นําเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําคํา
ของบประมาณประจําป
3. ควรมีการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับการเรียน
การสอนทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงช้ี คะแนนประเมินตนเอง
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4
9.15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 4.57

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.29

ผลการวิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาขององคประกอบท่ี 9

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน
1.ผูบริหารและบุคลากรมีสวนรวมในกระบวนการ
ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง

1. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนางานดานการ
ประกันคุณภาพ

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดท่ีควรพัฒนา
1. การนําผลการประเมินการประกันคุณภาพไป
พัฒนาและปรับปรุงดําเนินงานในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
2. กําหนดตัวบงชี้ตามอัตลักษณของหนวยงาน ให
ครอบคลุมพันธกิจทุกดานท้ังการบริการหองสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพ่ิมการมีสวนรวมของผู มีสวนไดสวนเสียใน
กระบวนการประกันคุณภาพ
4. สรางแนวปฏิบัติท่ีดีดานประกันคุณภาพ

2.

1. ใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในงานประกัน
คุณภาพ
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องคประกอบท่ี 10 อัตลักษณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบงช้ี คะแนนประเมินตนเอง
10.1.3 คุณภาพของการใหบริการดวยความเต็มใจ 5

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 5

ผลการวิเคราะหจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาขององคประกอบท่ี 11

จุดเดน แนวทางเสริมจุดเดน
1.มีการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 1.นําขอเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการ

จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดท่ีควรพัฒนา
1.ควรพัฒนาหรือใชความคิดสรางสรรคเพ่ือสราง
นวัตกรรมการใหบริการ

1. ควรมีการจัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานดาน
บริการหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศให
ครบถวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน


