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ค าน า 

      ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 ฉบับนี้ขึ้นโดยได้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้คุณภำพของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ตลอดจนได้เพ่ิมเติมในส่วนของตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยนอกของ สมศ. 
รำยงำนนี้ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหำร ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำน ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน กำร
ประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ กำรสรุปผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุงและ
พัฒนำตำมผลกำรประเมินตนเอง และข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

 รำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพภำยในของ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจติดตำม
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยมีรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2557 
หำกท่ำนผู้อ่ำนรำยงำนฉบับนี้ มีข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุงประกำรใด ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ได้
มำตรฐำนและมีกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 

 

 

 

        (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยวฒัน์   จงกุลสถิตชัย) 
                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ประวัติหน่วยงาน 

   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดโครงสร้ำงแบ่งส่วนรำชกำรและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ตำมท่ีก ำหนดในประกำศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2548 ซึ่งมีกำรจัดแบ่ง
ส่วนภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ ตำมภำรกิจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ประกอบด้วย 2 ส่วนงำนคือ ส่วนงำน
สำรสนเทศและศูนย์วิทยบริกำร แบ่งเป็น 3 ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยวิทยบริกำร ฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยบริหำร
และจัดกำรทรัพยำกร และแบ่งเป็น 4 กลุ่มงำนคือ ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ กลุ่ ม
งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ กลุ่มงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรบังคับบัญชำเป็นไปตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนโดยควำมเห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัย โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยวัฒน์ จงกุลสถิตชัย เป็นผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำร มีอำจำรย์ช่วยรำชกำร จ ำนวน 3 คน ข้ำรำชกำรพลเรือน 2 คน มีบุคลำกรสำยสนับสนุนทั้งสิ้น 18 
คน เป็นประเภทพนักงำนมหำวิทยำลัย จ ำนวน 12 คน ประเภทลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 6 คน จ ำแนกเป็นระดับ
ปริญญำตรี 18 คน  

ปรัชญา (Philosophy) 

 ศูนย์รวมควำมรู้ มุ่งสู่กำรให้บริกำร บนพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่มีประสิทธิภำพ 

 

วิสัยทัศน ์(Vision)  

 เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ สู่งำนบริกำรในรูปแบบดิจิตอล โดยใช้ ICT ที่ทันสมัยภำยในปี 2561สนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนในรูปแบบสหวิทยำกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเต็มศักยภำพ 

 

 

บทสรุปผู้บรหิาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
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พันธกิจ 
1. พัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย 
2. พัฒนำงำนบริกำรในรูปแบบดิจิตอลโดยใช้ ICT ที่ทันสมัย 
3. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 

ผลการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

          ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรก ำหนดปรัชญำหรือปณิธำน ตลอดจนมี
กระบวนกำรพัฒนำกลยุทธ แผนด ำเนินงำนและมีกำรก ำหนดตัวบงชี้เพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนให้
ครบทกุภำรกิจโดยด ำเนินกำรได้ 8 ข้อ  

 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 เท่ากับ 5 

จุดเด่น  

1. มีกำรก ำหนดปรัชญำ ปณิธำน 
2. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับให้ตระหนัก และเห็นควำมส ำคัญในภำรกิจหลักขององค์กร 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/แผนปฏิบัติงำนไม่สอดคล้อง ไม่เป็นรูปธรรม 
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต   

   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
ด ำเนินกำรได้ 7 ข้อ มีห้องสมุดและอุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ ด ำเนินกำรได ้7 ข้อ  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 เท่ากับ 5       

จุดเด่น 

1. มีบริกำรอินเทอร์เน็ต แบบ Wiles และ Wifi อย่ำงทั่วถึง 
2. มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำตนเองตรงตำมสำยวิชำชีพและตรงตำมสำยงำนที่ปฏิบัติ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ปรับปรุงป้ำยประชำสัมพันธ์ ด้ำนกฎหมำยระเบียบในกำรใช้ส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้ชัดเจน และเข้ำใจง่ำย 
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องคประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม
ด ำเนินกำรได ้5 ข้อ   

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6 เท่ากับ 5 

จุดเด่น 

1. มีโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรจัดสถำนที่ให้เหมำะสมและเอ้ือต่อกำรใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริกำร 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำวะผู้น ำของสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน ด ำเนินกำร
ได้ 7 ข้อ มีกำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ด ำเนินกำรได้ 4 ข้อ มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
ด ำเนินกำรได้ 5 ข้อ มีระบบบริหำรควำมเสี่ยงด ำเนินกำรได้ 6 ข้อ  

       คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 7 เท่ากับ 5 

จุดเด่น 

1.  มีกระบวนกำรสรรหำผู้บริหำรโปร่งใสตรวจสอบได้ 
2. บุคลำกรมีส่วนร่วมและได้รับโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็น เพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุงหน่วยงำน 
3. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ ICT ที่ทันสมัย 
4. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ ด ำเนินกำรได ้7 ข้อ   

   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 8 เท่ากับ 5  

จุดเด่น 

1. มีระบบกลไกในกำรจัดสรรและวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน 
2. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ตำมหลักเกณฑ์กำรจัดสรรและวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ด ำเนินกำรได้ 9 ข้อ  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 9 เท่ากับ 5 

จุดเด่น 

1. ผู้บริหำร และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภำพที่สอดคล้องกับ สกอ. 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในทุกด้ำนกับหน่วยงำนภำยนอก เช่น ด้ำน IT และด้ำนประกันคุณภำพ 
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องคประกอบที่ 10 อัตลักษณ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีอัตลักษณ์ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อระบบกำรให้บริกำรที่มี
ประสิทธิภำพด ำเนินกำรได้ค่ำเฉลี่ย 4.22  

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 10 เท่ากับ 4.22 

จุดเด่น 

1. มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. เพ่ิมจ ำนวนหนังสือในกำรให้บริกำรอย่ำงครอบคลุมทุกสำขำ 
2. เพ่ิมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนในกำรสืบค้น 
3. เพ่ิมที่นั่งอ่ำนหนังสือให้เพียงพอ และเหมำะสมต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
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สรุปจุดที่ควรพัฒนา 

จุดที่ควรพัฒนาโดยเร่งด่วน 

1. ควรมีกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคลำกรทำงด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนาภายใน 3 – 5 ปี 

1. พัฒนำห้องสมุดและอุปกรณ์กำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้ทันสมัย 
2. พัฒนำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เพ่ือให้สำมำรถจัดสรรงบประมำณได้อย่ำงเพียงพอ 
3. พัฒนำระบบที่เชื่อมโยงระหว่ำงงำนทะเบียนนักศึกษำกับระบบกำรให้บริกำรของห้องสมุด  และ

ระบบงำนอ่ืน ๆ ของมหำวิทยำลัยฯ 
 

จุดที่ควรพัฒนาในระยะยาวมากกว่า 5 ปี 

1. ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนมำตรฐำนสำกลมำกยิ่งขึ้น 
2. บริกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรงำนวิจัยที่ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 
3. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ครอบคลุมทุกด้ำน 
4. พัฒนำห้องสมุดให้ทันสมัย เพ่ือรองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
5. พัฒนำระบบงำนบริกำรในรูปแบบดิจิตอลโดยใช้ ICT ที่ทันสมัย 
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ประวัติความเป็นมา 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Office of Academic Resources and In 

formation Technology) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยำกรสำรนิเทศทุก
สำขำวิชำและเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย เพ่ือให้บริกำรสำรนิเทศในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น สื่อโสตทัศนวัสดุสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำแก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัยและผู้สนใจทั่วไปโดยในปี 
2548 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ท ำกำรพัฒนำระบบบริกำรโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบของห้องสมุดเสมือน (Virtual 
Library) เพ่ือประสิทธิภำพของงำนบริกำรด้ำนเทคนิคกำรสืบค้น เข้ำสู่ระบบ Intranet และ Internet พร้อมทั้ง
ด ำเนินกำรงำนโครงกำรเครือข่ำยงำนสำรนิเทศ และโครงกำรจัดหำและผลิตฐำนข้อมูล  ตลอดจนปรับปรุงกำร
ให้บริกำรของงำนสิ่งพิมพ์สำรนิเทศ งำนผลิตและพัฒนำมัลติมีเดียและงำนพัฒนำห้องสมุดเสมือน เพ่ือสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กับผู้ใช้บริกำรและก้ำวไปให้ทันกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ
สำกล 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เกิดจำกส่วนงำน 2 ส่วนคือส่วนงำนสำรสนเทศและศูนย์
วิทยบริกำร ในปีพ.ศ. 2548 ตำมโครงสร้ำงใหม่ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้เพ่ือให้มีกำร
รวมงำนบริกำรที่ท ำหน้ำที่คล้ำยคลึงกันเข้ำด้วยกัน เพ่ือน ำมำสู่กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 

 
 
    
 
 

บทที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนผังองค์กร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

2 
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ทีมงานผู้บริหารของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
1. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์    จงกุลสถิตชัย      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 
2. นำงณัจฉรียำ      อัศวรัตน์     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและจัดกำรทรัพยำกร 
3. นำยวัชรินทร์      วรินทักษะ     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. นำยกิตติพงษ์      พุ่มโภชนำ     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิทยบริกำร 
 

การบริหารงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 
1. ส านักงานผู้อ านวยการ มีการบริหารงาน ดังนี้ 

1.1    งำนสำรบรรณและธุรกำร 
1.2    งำนนโยบำยและแผนงำน 
1.3    งำนบัญชีกำรเงินและงบประมำณ 
1.4    งำนบุคลำกร 
1.5 งำนโครงกำรและฝึกอบรม 
1.6 งำนอำคำร สถำนที่ 
1.7 งำนประกันคุณภำพ 
1.8 งำนพัสดุ 
1.9 งำนติดตำมและประเมินผล 
1.10 งำนประชำสัมพันธ์ 

2. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีการบริหารงาน ดังนี้ 
2.1 งำนจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2.2 งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
2.3 งำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศสื่อสิ่งพิมพ์, วิทยำนิพนธ์ 
2.4 งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2.5 งำนเตรียมและซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2.6 งำนบริกำรยืม-คืน ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2.7 งำนจัดชั้นทรัพยำกรสำรสนเทศ  
2.8 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและนิทรรศกำร 
2.9 งำนวำรสำรและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
2.10 ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอำเซียน(AIC) และข่ำวสำรมหำวิทยำลัย 
2.11 งำนธุรกำรและเอกสำรของฝ่ำยวิทยบริกำร 
2.12 งำนจัดท ำรำยกำร/ลงทะเบียนทรัพยำกรสำรสนเทศ(หนังสือไทย,Eng,สื่อโสตฯ) 
2.13 งำนพัฒนำและวิเครำะห์/ลงทะเบียนทรัพยำกรสำรสนเทศ(หนังสือไทย,Eng,สื่อโสตฯ) 

3. กลุ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการบริหารงาน ดังนี้ 
3.1 งำนบริกำร ยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ 
3.2 งำนบริกำรสื่อโสตทัศน์ 
3.3 งำนพัฒนำและบริกำรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.4 งำนพัฒนำและผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ 
3.5 กำรพัฒนำและผลิตสื่อโสตทัศน์ 
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3.6 งำนพัฒนำซอฟแวร์ด้ำนโสตฯ 
 

4.  กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหารงาน ดังนี้ 
4.1 งำนพัฒนำและดูแลระบบเครือข่ำย 
4.2 งำนพัฒนำและบริกำรระบบลูกข่ำย(คอมฯ, เน็ตเวิร์ค, โทรศัพท์, เครือข่ำย) 
4.3 งำนพัฒนำและบริกำรซอฟแวร์ 
4.4 งำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.5 งำนบริกำรซ่อมบ ำรุง 
4.6 งำนพัฒนำเว็บไซต์ 
4.7 งำนให้ค ำปรึกษำแก้ปัญหำด้ำน IT 
4.8 งำนออกแบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
4.9 จัดท ำฐำนข้อมูลประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร KPI 
4.10 งำนด้ำนประกันคุณภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.11 ดูแลระบบ Hosting 

 
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 

    1.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ       ประธำนกรรมกำร 
2.  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและจัดกำรทรัพยำกร กรรมกำร 
3.  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
4.  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิทยบริกำร  กรรมกำร 
5.  รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ   พิชิตพรชัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมกำร 
6.  นำยสมจิตร          รัตนสวนจิก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมกำร 
7.  นำยพรีศุษม์          ทองพ่วง  กรรมกำร 
8.  นำยนพศักดิ์          ตันติสัตยำนนท์ กรรมกำร 

  9.  นำงสำวเขมณฎัฐ    สมบุญ        กรรมกำรและเลขำนุกำร  
10. นำงสำวขวัญใจ      คงชพี         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

ฝ่าย/แผนก/งาน 

จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ลูกจ้าง คุณวุฒิ 

ทั้ง
หม

ด ลูกจ้าง 

ทั้ง
หม

ดไ
ม่ร

วม
ศึก

ษา
ต่อ

 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

รว
ม 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

ี 

ต่ า
กว่

า 
ป.

ตร
ี 

รว
ม 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 5  - 5  1 2  2  - - 5 - 1 4 - 5 

กลุ่มงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 7  - 7  - 6  1  - - 7 - - 7  - 7 

กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 4  - 4  1 1  2  - - 4 - 1 3 - 4 

กลุ่มงำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 4 - 4 - 2 2 - - 4 - - 4 - 4 

               

รวมทั้งสิ้น 20  - 20  2 11  7  - - 20 - 2 18  - 20 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างx ยาว) 

ขนาดความจุ 
(คน) 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อำคำรวิทยบริกำร ชั้น 1 โถงชั้นล่ำงส ำหรับจัดกิจกรรม   40x40 ม.  

อำคำรวิทยบริกำร ชั้น 2 ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง   11x32 ม.  

 ห้องเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยบริหำร   9.5x5 ม.  

 ห้องเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรสนเทศ   5.5 x8 ม.  

 หอ้ง Discuss Room    2.6x4.5 ม.  

 ห้องเจ้ำหน้ำที่โสตทัศนศึกษำ   14x10 ม.  

 ห้อง server   8.8x8   ม.  

อำคำรวิทยบริกำร ชั้น 3 ห้องสมุดภำษำอังกฤษ   13 x33.5 ม.  

 ห้องสมุดภำษำไทย   13x33.5 ม.  

 ห้องโสตมัลติมีเดีย   7.5 x6.5 ม.  

 โซนมัลติมีเดีย   16x5   ม.  
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ข้อมูลงบประมาณ 
งบประมำณประจ ำปี 2556 :- (1 ต.ค.55 ถึง 30 ก.ย.56) 
รำยรับ : -     
 งบประมำณแผ่นดิน  44,887,500.00  
 งบประมำณผลประโยชน์   1,585,300.00  
 งบที่ได้รับสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก             -  
 รำยได้อ่ืน ๆ            - 46,472,800.00 
รำยจ่ำย : -    
 งบบุคลำกร    
  เงินเดือน 247,200.00   
  เงินประจ ำต ำแหน่ง       -   
  ค่ำจ้ำงประจ ำ       -   
  ค่ำจ้ำงชั่วครำว   888,295.00   1,135,495.00 
 ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ    
  ค่ำตอบแทน 153,750.00   
  ค่ำใช้สอย 231,529.60   
  ค่ำวัสดุส ำนักงำน 319,100.73     704,380.00  
  ค่ำวัสดุฝึก        -   
  ค่ำซ่อมแซม        -  
 เงินอุดหนุน    
  บริกำรวิชำกำร        -   
  งำนวิจัย        -   
  โครงกำรรำยจ่ำยอ่ืน  218,707.03     218,707.03 
 เงินสมทบมหำวิทยำลัยฯ          -  
 งบลงทุน    
  ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง         -   
  ครุภัณฑ ์ 32,961,000.00  32,961,000.00 
 อ่ืน ๆ          -     35,019,582.36 
รำยรับมำกกว่ำรำยจ่ำย (รำยจ่ำยมำกกว่ำรำยรับ)       11,453,217.64 
ค่ำเสื่อมรำคำครุภัณฑ์สิ่งก่อสรำ้งประจ ำปี (ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2556)       1,848,630.96 
งบด าเนนิการทั้งสิ้น       36,868,213.32 
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       พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 
ที่ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 34 ได้ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีหน้ำที่
พิจำรณำเสนอมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ โดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระและควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรของภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัยอุดมศึกษำ  คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำจึงได้จัดท ำมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำและระดับหน่วยงำนเ พ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำของ
สถำบันอุดมศึกษำต่อไปมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่จัดท ำขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติที่
เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในกำรพัฒนำ โดยมีสำระส ำคัญที่ครอบคลุมเป้ำหมำยและหลักกำรของกำร
จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของไทยและเป็นมำตรฐำนที่ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของกลุ่มหรือประเภท
ของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือให้ทุกสถำบันสำมำรถน ำไปใช้ก ำหนดพันธกิจและมำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำนได้ 

มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่ปรำกฏตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 7 สิงหำคม
2549 ประกอบด้วยมำตรฐำน 3 ด้ำน ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต  มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรอุดมศึกษำ และมำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
มำตรฐำนย่อยทั้ง 3 ด้ำนนี้ อยู่ในมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติที่ประกอบด้วยมำตรฐำนย่อย 3 มำตรฐำน
เช่นกัน คือ มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐำนะพลเมืองและพลโลก มำตรฐำนที่ 
2 แนวกำรจัดกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ 3 แนวกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้/สังคมแห่งควำมรู้ แต่ละ
มำตรฐำนย่อยของมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำจะมีควำมสอดคล้องและสัมพันธ์กับมำตรฐำนย่อยของมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติเพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยและหลักกำรของ
กำรจัดกำรศึกษำของชำติ 

 

 

นอกเหนือจำกมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่เป็นมำตรฐำนแม่บทแล้วคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำได้จัดท ำมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2551 เพ่ือน ำไปสู่
กำรพัฒนำภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/ มหำวิทยำลัยตำมกลุ่มสถำบันที่มีปรัชญำ  

บทที่ 2 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
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วัตถุประสงค์และพันธกิจในกำรจัดตั้งที่แตกต่ำงกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
ประกอบด้วยมำตรฐำนหลัก 2 ด้ำน คือมำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ และ
มำตรฐำนด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำและก ำหนดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำเป็น        
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยำลัยชุมชน กลุ่ม สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรีกลุ่ม ค สถำบันเฉพำะทำงและ
กลุ่ม ง สถำบันที่ เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำโดยเฉพำะระดับปริญญำเอก
นอกจำกนั้น ยังได้จัดท ำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและเพ่ือเป็นกำรประกันคุณภำพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสำขำวิชำโดย
ก ำหนดให้คุณภำพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสำขำวิชำต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้อย่ำง
น้อย 5 ด้ำน คือ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะทำงปัญญำด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำยังได้ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืนๆ อำทิเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ หลักเกณฑ์กำรขอเปิดและด ำเนินกำรหลักสูตรระดับปริญญำในระบบกำรศึกษำทำงไกล  
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดชื่อปริญญำ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำได้พัฒนำด้ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพ รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพและยกระดับมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำให้มีควำม
ทัดเทียมกันและพัฒนำสู่สำกล ซึ่งท ำให้สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงยืดหยุ่น คล่องตัว 
และต่อเนื่องในทุกระดับกำรศึกษำตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำใน
ระดับอุดมศึกษำ 

เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนดทั้ง
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำและสัมพันธ์กับ
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำอ่ืนๆรวมถึงกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ จึงจ ำเป็นต้องมีระบบประกันคุณภำพที่พัฒนำขึ้นตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำน
กำรศึกษำ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำมำรถแสดงในแผนภำพที่ 1.1  
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แผนภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจำรณำจำกประเด็น

ต่อไปนี้ 
1. ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของคณะวิชำและสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำโดยค ำนึงถึง

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด 
2. ผลกำรปฏิบัติงำนของคณะวิชำและสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำตำมระบบกำรประกัน

คุณภำพภำยในที่ก ำหนดไว้ 
3. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่ส่งผลต่อ

คุณภำพกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้คุณภำพกำรศึกษำ 

 

วิธีการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 
1. ให้คณะวิชำและสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำจัดให้มีหน่วยงำนหรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ

กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพขึ้น โดยมีหน้ำที่พัฒนำ บริหำรและติดตำมกำรด ำเนินกำรประกัน
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คุณภำพภำยใน ตลอดจนประสำนกับหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรจัดกำรศึกษำจะ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ให้คณะวิชำและสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน  เพ่ือใช้
ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพภำยใต้กรอบนโยบำยและ
หลักกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนด 

3. ให้คณะวิชำและสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน   
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ 

4. ให้คณะวิชำและสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภำพของ
องค์ประกอบต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรผลิตบัณฑิต ดังนี้  

4.1 หลักสูตรกำรศึกษำในสำขำวิชำต่ำงๆ  
4.2 คณำจำรย์และระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์   
4.3 สื่อกำรศึกษำและเทคนิคกำรสอน   
4.4 ห้องสมุดและแหล่งกำรเรียนรู้อื่น  
4.5 อุปกรณ์กำรศึกษำ   
4.6 สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้และบริกำรกำรศึกษำ  
4.7 กำรวัดผลกำรศึกษำและสัมฤทธิผลทำงกำรเรียนของนักศึกษำ  
4.8 องค์ประกอบอ่ืนตำมที่แต่ละสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะ

วิชำและสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำจัดให้มีระบบกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมที่เห็นสมควร 
โดยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำในระดับคณะวิชำของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่คณะวิชำ

และสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำต้องด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบและต่อเนื่อง สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำต้อง
จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในเสนอต่อสภำภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/
วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย หน่วยงำนต้นสังกัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจำรณำและเปิดเผย
ต่อสำธำรณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์และแนวทำงของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ       
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 

การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ

กำรศึกษำนั้นอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกสำมปีและแจ้งผลให้สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำทรำบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำต่อสำธำรณชน 

แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัยอำจพัฒนำระบบประกันคุณภำพที่
เหมำะสมสอดคล้องกับระดับกำรพัฒนำของภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย  
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โดยอำจเป็นระบบประกันคุณภำพที่ใช้กันแพร่หลำยในระดับชำติหรือนำนำชำติ หรือเป็นระบบเฉพำะที่
ภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัยพัฒนำขึ้นเอง  แต่ไม่ว่ำจะเป็นระบบคุณภำพ
แบบใดจะต้องมีกระบวนกำรท ำงำนที่เริ่มต้นจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินงำนตำมแผน กำรตรวจสอบ
ประเมิน และกำรปรับปรุงพัฒนำ ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินภำรกิจของภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/
หน่วยงำน/มหำวิทยำลัยบรรลุเป้ำประสงค์และมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่
สำธำรณชนให้มั่นใจว่ำภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัยสำมำรถสร้ำงผลผลิต
ทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานเป็นกรอบส ำคัญในกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/

มหำวิทยำลัย คือมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/
หน่วยงำน/มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ยังต้องด ำเนินกำรให้ได้ตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก
มำก เช่น มำตรฐำนภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย  กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ มำตรฐำนเพ่ือกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกของ สมศ. กรอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมมิติด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (ก.พ.ร.) ในกรณีมหำวิทยำลัยของรัฐ เป็นต้น 

ตัวบ่งช้ี เป็นข้อก ำหนดของกำรประกันคุณภำพภำยในที่พัฒนำขึ้นในองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน 
ที่มีควำมครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประกำรของกำรอุดมศึกษำและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ (1) ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนด ำเนินกำร (2) กำรผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ (4) กำร
วิจัย (5) กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม (6) กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) กำรบริหำรและกำร
จัดกำร (8) กำรเงินและงบประมำณ และ (9) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพซ่ึงตัวบ่งชี้ดังกล่ำวสำมำรถ
ชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบคุณภำพนั้นๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้น ในบทที่ 3 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนำตัวบ่งชี้ที่ภำควิชำ/
สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัยอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องใช้ประเมินคุณภำพภำยในทั้งตัว
บ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรและผลผลิตหรือผลลัพธ์ นอกจำกนี้ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมิน
กระบวนกำรยังได้น ำเสนอตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำนไว้ด้วยในบทที่  4 เพ่ือ
ประโยชน์ของภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัยอุดมศึกษำในกำรน ำตัวบ่งชี้
ดังกล่ำวไปใช้ 

เกณฑ์การประเมิน เป็นมำตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนำจำกเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
มำตรฐำนซึ่งก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ หรือโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอำทิ สมศ. 
ทั้งนี ้เพ่ือให้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำมีควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกัน 

กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้ำนของกลไกกำรประกันคุณภำพผู้ที่มีควำมส ำคัญส่งผลให้กำรด ำเนินงำนประสบ

ควำมส ำเร็จและน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องคือ คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุด
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ของภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัยที่จะต้องให้ควำมส ำคัญและก ำหนด
นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ชัดเจนและเข้ำใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมำยให้หน่วยงำนหรือ
คณะกรรมกำรรับผิดชอบในกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง หน้ำที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของคณะกรรมกำรหรือหน่วยงำนนี้คือ กำรจัดระบบประกันคุณภำพ
พร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพที่เหมำะสมส ำหรับภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/
หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย ระบบประกันคุณภำพที่ใช้ต้องสำมำรถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภำพของกำรปฏิบัติงำน 
ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภำควิชำหรือสำขำวิชำ ระดับคณะวิชำไปจนถึงระดับภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/
วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย โดยอำจจ ำเป็นต้องจัดท ำคู่มือคุณภำพในแต่ละระดับ 

เพ่ือก ำกับกำรด ำเนินงำน แต่ที่ส ำคัญคณะกรรมกำรหรือหน่วยงำนนี้ต้องประสำนงำนและ
ผลักดันให้เกิดระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพซึ่งสำมำรถใช้งำนร่วมกันได้ในทุกระดับ  

ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
    กำรวิเครำะห์และวัดผลด ำเนินงำนเป็นสิ่งจ ำเป็นในกระบวนกำรประกันคุณภำพ กำรวัดและ

วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนจะไม่สำมำรถท ำได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพหำกปรำศจำกฐำนข้อมูลและ
ระบบสำรสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/
หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สำมำรถเรียกใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว  ดังนั้นระบบสำรสนเทศที่ดี  
มีประสิทธิภำพจึงเป็นปัจจัยส ำคัญยิ่งท่ีจะส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และส่งผล
ต่อคุณภำพในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำนประจ ำ กำรตรวจสอบประเมิน
ตลอดจนถึงกำรปรับปรุงและพัฒนำ 

การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
    ตำมมำตรำ 48 ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ.2545 ระบุว่ำ “ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง” ในขณะที่มำตรำ 49 ของพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกไว้ว่ำ“ให้มีส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ มีฐำนะเป็นองค์กำร
มหำชนท ำหน้ำที่พัฒนำเกณฑ์ วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ” 

    จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นว่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
บริหำรกำรศึกษำปกติที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพ มี
กำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภำพภำยในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน ำเข้ำ (input) กระบวนกำร (process) และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome)  ซึ่งต่ำงจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่เน้นกำรประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ ดังนั้น ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
จึงเป็นสิ่งจ ำเป็นโดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจำกภำพท่ี 1.2 
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    แผนภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมนิคุณภาพภายนอก 

จำกแผนภำพที่ 1.2 จะเห็นว่ำเมื่อภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัยมี
กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในแล้ว จ ำเป็นต้องจัดท ำ รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจำกกำรประกันคุณภำพภำยในหรือเรียกว่ำ รายงานการประเมินตนเอง     
(Self Assessment Report : SAR) เพ่ือน ำเสนอสภำสถำบัน หน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน เอกสำรดังกล่ำวจะเป็นเอกสำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในของ
ภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย กำรติดตำมตรวจสอบของต้นสังกัดและกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
หรือ สมศ. ดังนั้น ภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองที่มีควำมลุ่มลึกสะท้อนภำพที่แท้จริงของภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/
มหำวิทยำลัยในทุกองค์ประกอบคุณภำพ 

แนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
หลักการ กำรพัฒนำตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยใช้หลักกำรส ำคัญ             

6 ประกำร คือ 
1. ตัวบ่งชี้พัฒนำขึ้นภำยใต้องค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำนที่มีควำมครอบคลุมพันธกิจหลัก          

4 ประกำรของกำรอุดมศึกษำและพันธกิจสนับสนุนซึ่งมีควำมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ที่ก ำหนดโดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

2. ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/
มหำวิทยำลัยอุดมศึกษำ  
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   กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ภำยใต้หลักกำรส ำคัญคือ 
ไม่ให้เป็นภำระซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนแก่ภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 

3. ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์
จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนำขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ทั้งนี้ เพ่ือควำมเชื่อมโยง
และควำมเป็นเอกภำพของระบบประกันคุณภำพอุดมศึกษำไทยและเพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอกของ  
สมศ. 

4. ตัวบ่งชี้มีควำมสมดุลระหว่ำงมุมมองกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนนักศึกษำและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนบุคลำกร กำรเรียนรู้และนวัตกรรม 

5. จ ำนวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนำขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ขั้นต่ ำของมหำวิทยำลัยสำมำรถเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ได้ตำมควำมเหมำะสมกับระดับกำรพัฒนำของภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/
มหำวิทยำลัย 

6. เกณฑ์ที่พัฒนำขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มภำควิชำ/สำขำวิชำ/
คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย และเกณฑ์มำตรฐำนเพ่ิมเติมเฉพำะกลุ่มภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/
วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย คือกลุ่ม ค 2 มหำวิทยำลัยเฉพำะทำงที่เน้นระดับปริญญำตำมนิยำมที่
ก ำหนดในประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 

วิธีการพัฒนาตัวบ่งช้ี   
1. ศึกษำกฎหมำย และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1.1  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
1.2  กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
1.3  กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปีฉบับที่ 2  (พ.ศ.2551 - 2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อุดมศึกษำ 
1.4  มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2547 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
1.5  มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
1.6  มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
1.7  กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอุดมศึกษำ     
1.8  ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
1.9  มำตรฐำนและตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับอุดมศึกษำของส ำนักงำน

รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
1.10  พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ.2548 
1.11  แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2553-2556 

2. วิเครำะห์และประมวลข้อมูลจำกเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำมำพัฒนำตัวบ่งชี้ โดย
จ ำแนกตำมปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยใช้องค์ประกอบคุณภำพ 11 ด้ำนที่
ครอบคลุมพันธกิจของมหำวิทยำลัยเป็นกรอบในกำรพัฒนำตัวบ่งชี้เพ่ือให้สำมำรถวัดคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรอุดมศึกษำและมำตรฐำนที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ครบทุกมำตรฐำน 

3. ก ำหนดตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เป็นตัวบ่งชี้ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  ตัวบ่งชี้
ด้ำนกระบวนกำร และตัวบ่งชี้ด้ำนผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งมีควำมครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภำพทุก
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มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และทุกมำตรฐำนภำควิชำ/สำขำวิชำ/คณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัย
อุดมศึกษำ 

4. ตรวจสอบควำมสมดุลของตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดตำมมุมมองกำรบริหำรจัดกำรทั้ง  4 ด้ำนคือด้ำน
นักศึกษำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำนกระบวนกำรภำยใน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนบุคลำกรกำรเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
 5. ก ำหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพและตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ ดังนี้ 

5.1  ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพจะระบุเกณฑ์มำตรฐำนเป็นข้อ ๆ ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้
เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กำรประเมินจะนับจ ำนวนข้อและระบุว่ำผลกำรด ำเนินงำนได้กี่ข้อ ได้
คะแนนเท่ำใด กรณีท่ีไม่ด ำเนินกำรใดๆ หรือด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่ำได้ 0 คะแนน 

 
5.2  ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่ำเฉลี่ย ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็น

คะแนนระหว่ำง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่ำต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส ำหรับกำรแปลงผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่ำเฉลี่ย) เป็นคะแนนท ำโดยกำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะ
ก ำหนดค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้ 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ด ำเนินกำรใด ๆ 

หรือด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีควำมหมำยของคะแนน ดังนี้ 
คะแนน 0.00 – 1.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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สรุปองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 

 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 

จ านวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 

รวม 

1.ปรัชญำ ปณิธำนวัตถุประสงค์
และแผนด ำเนินกำร 

-  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของ 
สมศ.ที่ 16 และ 17 

1+2 

2. กำรผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

2.3 และ 2.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,  
2.4,2.6 

และ 2.7 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 และ       
ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องของ   

สมศ.ที่ 1,2,3,4 และ 14 

8+5 

3.กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ - ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
และ 3.2 

 

- 2 

4.กำรวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
และ 4.2 

 

ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องของ
สมศ.ที่5,6 และ 7 

3+3 

5.กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่
สังคม 

- ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
และ 5.2 

 

ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องของ
สมศ.ที่ 8,9 และ 18 

2+3 

6.กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องของ
สมศ.ที่ 10 และ 11 

 

1+2 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

จ านวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

หรือผลลัพธ์ 

รวม 

7.กำรบริหำรและกำรจัดกำร - ตัวบ่งชี้ที่ 
7.1,7.2,7.3 
และ 7.4 

ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องของ 
สมศ.ที่ 12 และ 13 

4+2 

8.กำรเงินและงบประมำณ - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

 

- 1 

9.ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 

 

ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องของ 
สมศ.ที่ 15 

1+1 

รวม 4 18 1+18 3+18 
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     สรุปตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 

จ านวนตัวบ่งช้ี 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ รวม 

1.ปรัชญำ ปณิธำนวัตถุประสงค์
และแผนด ำเนินกำร 

-  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  - 1 

2. กำรผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4    - 2 

6.กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

-  - ตัวบ่งชี้ 6-11 ที่เก่ียวข้อง
ของสมศ.ที่ 11 

1 

7.กำรบริหำรและกำรจัดกำร - ตัวบ่งชี้ที่ 
7.1,7.2,7.3 
และ 7.4 

 

ตัวบ่งชี้ 7-13 ที่เก่ียวข้อง
ของสมศ.ที่ 13 

4+1 

8.กำรเงินและงบประมำณ - ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 - 1 

 

9.ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ 

- ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ตัวบ่งชี้ 9-15 ที่เก่ียวข้อง
ของ สมศ.ที่ 15 

1+1 

รวม 1 8 3 12 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงานสายสนับสนุน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนกำร 
การคิดรอบปี      : ปีงบประมำณ 
 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ
ด าเนิน
งาน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของสภำสถำบัน โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร
ในสถำบัน และได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือ
ปณธิำนและพระรำชบัญญัติสถำบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554)   

 2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำนไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 

 3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดควำม 
ส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผน ปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนิน งำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน ปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ 
 
 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผล
ต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำนเพ่ือพิจำรณำ 

 8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภำสถำบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์     

บทที่ 3 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
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ผลการ
ด าเนิน
งาน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของ

ส ำนัก มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์โดยให้     
บุคลำกรของส ำนักมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของส ำนัก ซึ่ งสอดคล้องกับมหำวิทยำลัยและกรอบแผน
อุดมศึกษำและแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)  
 

ART1.1-1-01 แผนกลยุทธ์ของส ำนัก 
ART1.1-1-02 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 
กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
ART1.1-1-03 แผนเชื่อมโยงยุทธศำสตร์
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ART1.1-1.04 รำยงำนกำรประชุมกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ  
 

2. ส ำนักวิทยบริกำรฯได้มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ให้กับบุคลำกร
โดยก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงำน/โครงกำรตำมแผน  
กลยุทธ์ ตลอดจนมีกำรแจ้งให้บุคลำกรของส ำนักทรำบในที่
ประชุมและมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์  

ART1.1-2-01 อ้ำงอิงรำยกำรหลักฐำน 
(ART1.1-1-01 แผนกลยุทธ์ของส ำนัก)  
ART1.1-2-02 รำยงำนกำรประชุม
บุคลำกรของส ำนัก 
ART 1.1-2-03  หน้ำเว็บไซต์ส ำนักฯ 
 

3. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ไปสู่แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 2556 ที่มีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับของ
มหำวิทยำลัย โดยมีพันธกิจด้ำนบริกำรวิชำกำร  
 
 
 

ART 1.1-3-01 แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี 
ART1.1-3-02 แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 2556 
ART1.1-3-03 พันธกิจด้ำนงำนบริกำร
วิชำกำร 
 

ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยตำมแผน

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2556 โดยส่งเสริมให้
ผู้บริหำรและบุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนเพ่ือให้
ทั้ง 3 ฝ่ำยยอมรับและน ำไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลตำมแผนที่ได้
ก ำหนดไว้ 
  

ART1.1-4-01 ก ำหนดตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2556-
2560) 
ART1.1-4-02 ก ำหนดตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
2556 
ART1.1-4-03 อ้ำงอิงรำยกำรหลักฐำน 
(ART1.1-1-04 รำยงำนกำรประชุมของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ) 
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5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ครบทุก
แผนงำน/ โครงกำร โดยครอบคลุมทุกพันธกิจของส ำนักตำม
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำร
วิจัย บริกำรวิชำกำรและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ART1.1-5-01รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนงำน/โครงกำร 
ART1.1-5-02 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ART1.1-5-03 อ้ำงอิงรำยกำรหลักฐำน 
(ART1.1-4-01 ก ำหนดตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2556-
2560) ART1.1-4-02 ก ำหนดตัวบ่งชี้และ
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
2556) 

 6. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/
โครงกำรโดยจัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตร
มำสเสนอให้ผู้อ ำนวยกำรเพ่ือพิจำรณำ 

ART1.1-6-01 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีเป็นรำย
ไตรมำส 

7 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ของส ำนัก
ฯ รวมทั้งรำยงำนผลต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
เพ่ือพิจำรณำ 

ART1.1-7-01 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์                    
ART1.1-7-02 รำยงำนกำรประชุม ตำมตัว
บ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ แก่คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก  

8 ส ำนักวิทยบริกำรฯ น ำผลกำรกำรพิจำรณำข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยไปปรับปรุงแผน โดยกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำร ที่มุ่งเน้นกำรบริกำรในหลำกหลำยรูปแบบ
และให้ครอบคลุมผู้ใช้บริกำรเพื่อเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย 

ART1.1-8-01 ข้อเสนอแนะของสภำ
มหำวิทยำลัยฯ รำยงำนผลกำรประเมิน
ตนเองปี 2555                       
ART1.1-8-02 ภำพกิจกรรม/โครงกำรตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสภำ 
จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

8 ข้อ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตาม 

เกณฑ์การประเมิน 
7 8 บรรลุ 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
การคิดรอบปี   : ปีงบประมำณ 
 

องค์ประกอบที่ 2 
การผลิตบัณฑิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์ทั้งด้ำนวิชำกำร เทคนิคกำรสอนและกำร
วัดผลและมีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

 2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่
ก ำหนด 

 3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำก
กำรพัฒนำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 
ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 

 5. 
 

มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ 

 6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุน 

 7. 
 

มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
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ผลการด าเนินงาน 
 
ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 4 ปี 

(2556-2559) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงอัตรำก ำลังในอนำคต  
โดยน ำข้อมูลอัตรำก ำลังมำวำงแผนควำมต้องกำรด้ำน
บุคลำกรและก ำหนดอัตรำก ำลังที่ต้องกำรและวิเครำะห์ค่ำ
งำนเพ่ือเสนอขออัตรำก ำลังของส ำนักวิทยบริกำร  

ART2.4-1-01 แผนพัฒนำบุคลำกร 4 
ปี (2556-2559) 
ART2.4-1-02  ค ำเสนอขอ
งบประมำณด้ำนบุคลำกรประจ ำปี 
2556     
 

2. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนบริหำรและกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนับสนุน ให้เป็นไปตำมแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรโดยมีกำรมอบหมำยภำระหน้ำที่ ในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรแต่ละคนไว้อย่ำงชัดเจน โดยมีกำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำและเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมทักษะวิชำชีพ โดยกำรวิ เครำะห์และคัดเลือก
บุคลำกรให้ได้เข้ำรับกำรอบรมตำมสำยงำนที่ปฏิบัติให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถให้สูงขึ้นอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง/คน  
 

ART2.4-2-01 แผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปี 
ART2.4-2-02 ค ำสั่งแต่งตัง้บุคลำกร
ปฏิบัติหน้ำที่  
ART2.4-2-03 สรุปข้อมูลจำกกำรเข้ำ
รับกำรอบรมของบุคลำกร 

3. 
 
 
 
 
 
 
. 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญ
ก ำลั ง ใจ ให้บุ คลำกรให้สำมำรถปฏิบัติ ง ำน ได้อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ได้แก่ กำรจัดสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน      
กำรปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือให้ทันสมัย มีกำรปรับปรุง
ภูมิทัศน์  มีห้องท ำงำนเป็นสัดส่วน ,บริกำรเครื่องดื่ม, มีกำร
จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ
ให้แก่บุคลำกร 
 

ART2.4-3-01 ภำพถ่ำยสภำพแวด 
ล้อมในกำรท ำงำนของส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
ART2.4-3-02 ภำพถ่ำยกิจกรรมพบปะ
สังสรรค์ของบุคลำกรในส ำนัก 
 
 

4. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู้
และทักษะที่ได้รับจำกกำรพัฒนำตนเองมำจัดท ำบันทึก
รำยงำนผล โดยสรุปผลกำรน ำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดให้มีกำรติดตำม
ผลกำรน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ภำยหลังกำรอบรม 
 
 
 

ART2.4-4-01 แบบรำยงำนผลกำร
ติดตำมกำรน ำควำมรู้และทักษะไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำนภำยหลังกำรอบรม 
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ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้แจกคู่มือจรรยำบรรณ แก่บุคลำกรของ

ส ำนัก พร้อมดูแลและควบคุมให้บุคลำกรถือปฏิบัติ โดยมีกำร
ประชำสัมพันธ์  จัดท ำเป็นหนั งสือเวียนและติดบอร์ด
ประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณแก่บุคลำกร 
หนังสือเวียนข้อก ำหนดกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณบุคลำกร
ของส ำนักมีกำรประเมินจรรยำบรรณของบุคลำกรปีละ1ครั้ง 
พร้อมสรุปผลกำรประเมินจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรพล
เรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 

ART2.4-5-01 คู่มือกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ 
ART2.4-5-02 หนังสือเวียนข้อก ำหนด
กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณบุคลำกร
ในส ำนัก 
ART2.4-5-03แบบประเมินตำม
จรรยำบรรณของข้ำรำชกำรพลเรือน
ในสถำบันอุดมศึกษำ    
ART2.4-5-04 สรุปผลกำรประเมิน
ตำมจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรพล
เรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 

6. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ประเมินผลควำมส ำเร็จของกำร
ปฏิบัติงำนตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ตลอดจนมีกำรประเมินควำม
พึงพอใจของบุคลำกรภำยในส ำนักฯ 

ART2.4-6-01 แบบประเมินควำมพึง
พอใจแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี
งบประมำณ 2556 
ART2.4-6-02 สรุปแบบประเมินควำม
พึงพอใจ 

7. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำผลกำรประเมินกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำมำปรับปรุงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกร 4 ปี (2556-2559) พร้อมก ำหนดตัวชี้วัด เป้ำหมำย
และผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 

ART2.4-7-01 ท ำหนังสือแจ้งเวียนแต่
ละฝ่ำยภำยในส ำนักฯ กรอกข้อมูล
ควำมต้องกำรในกำรเข้ำร่วมฝึกอบรม 
และพัฒนำตนเอง 
ART2.4-7-02 แผนพัฒนำบุคลำกร4 ปี 
(2556-2559) 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตาม 

เกณฑ์การประเมิน 
5 7 บรรลุ 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ปัจจัยน ำเข้ำ 
การคิดรอบปี  : ปีกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีกำรจัดกำรหรือจัดบริกำรเพ่ือให้นักศึกษำมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรำไม่สูงกว่ำ  
8 FTES ต่อเครื่อง 

 2. มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และมีกำร
ฝึกอบรมกำรใช้งำนแก่นักศึกษำทุกปีกำรศึกษำ 

 3. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนักศึกษำ
อย่ำงน้อยในด้ำนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

 4. มีบริกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นอ่ืน ๆ อย่ำงน้อยในด้ำนงำนทะเบียนนักศึกษำ
ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ กำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำร
หรือจัดบริกำรด้ำนอำหำรและสนำมกีฬำ 

 5. มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่ำง
น้อยในเรื่องระบบประปำ 

 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
 

 7. มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพในข้อ 6 มำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำน
กำยภำพท่ีสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
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ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดบริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่

ให้บริกำรแก่นักศึกษำรวมทั้งสิ้น 2,643 เครื่อง ทั้งนี้มี
จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 3,463.64 คน สรุป
สัดส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษำเท่ำกับ 1.31 คน/ เครื่อง 

ART2.5-1-01 รำยงำนจ ำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ART2.5-1-02 รำยงำนจ ำนวน
นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำประจ ำปี
กำรศึกษำ 2556 
 

2. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบริกำรห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้    
อ่ืน ๆ โดยผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ เช่น บริกำร
สืบค้นฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศ บริกำรสืบค้นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) บริกำร On Stop Service เป็น
ต้น และส ำนักวิทยบริกำรมีโครงกำรฝึกอบรมกำรให้ควำมรู้
กำรใช้ห้องสมุดและกำรศึกษำค้นคว้ำกับนักศึกษำทุกปี
กำรศึกษำ  

ART2.5-2-01 รูปภำพกำรบริกำร
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆผ่ำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
ART2.5-2-02 รำยงำนผลโครงกำร
ฝึกอบรม “กำรให้กำรศึกษำแก่
ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด” 

3. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อ
กำรจัดกำร เ รี ยนกำรสอนและกำรพัฒนำนักศึกษำ                 
ตลอดจนจัดให้มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้ง Wiless, WiFi 
และ LAN  
 

ART2.5-3-01 รูปภำพกำรให้บริกำร
ให้บริกำรให้บริกำรด้ำนกำยภำพที่
เหมำะสม 
ART2.5-3-02 รูปภำพจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

4. ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นมี
กำรบริกำรด้ำนกำยภำพ บริกำรน้ ำดื่ม, ซุ้มบริกำรอำหำร
และเครื่องดื่ม, เวทีและลำนกิจกรรมให้บริกำรแก่นักศึกษำ   
 

ART2.5-4-01 รูปภำพกำรให้บริกำรสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นแก่
นักศึกษำ 

5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบสำธำรณูปโภค ประกอบด้วย
ระบบประปำ ระบบไฟฟ้ำ ระบบโทรศัพท์ และระบบกำร
รักษำควำมปลอดภัยของอำคำรโดยจัดให้มียำมรักษำควำม
ปลอดภัย และมีระบบป้องกันและบรรเทำอัคคีภัยโดยมี
บันไดหนีไฟและถังดับเพลิงตำมจุดรอบอำคำร  
 

ART2.5-5-01 รูปภำพระบบ
สำธำรณูปโภค 
ART2.5-5-02 รูปภำพกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของอำคำร 
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ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
6. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ

กำรเข้ำใช้บริกำรเป็นประจ ำทุกปีกำรศึกษำ โดยผลกำร
ประเมินได้ 4.23 

ART2.5-6-01 ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจผู้ใช้บริกำร 
 

7 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้มำพัฒนำหรือปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยกำรจัดท ำ
เป็นแผนพัฒนำคุณภำพแนวทำงกำรให้บริกำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ      
  

ART2.5-7-01 แผนพัฒนำคุณภำพ
แนวทำงกำรให้บริกำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตาม 

เกณฑ์การประเมิน 
6 7 บรรลุ 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6-11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี   : ปีกำรศึกษำ 
 

 

องค์ประกอบที่ 6 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 2. อำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีสุนทรีย์ 

 3. ปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 4. มีพ้ืนที่ทำงวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อกำรจัดกิจกรรมและมีกำรจัดกิจกรรมอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

 5. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญด้ำนกำร

ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมประเพณีต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ส ำนักวิทยบริกำรได้จัดกิจกรรมตักบำตรพระต้น
เดือนเป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรและ
นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรท ำนุบ ำรุงพุทธศำสนำ  

ART6-11-1-01 หนังสือแจ้งเข้ำ
ร่วมโครงกำร/กิจกรรมประเพณี
ต่ำง ๆ ที่มหำวิทยำลัยจัดขึ้น 
ART6-11-1-02 โครงกำรตักบำตร
พระต้นเดือน 
ART6-11-1-03 รณรงค์ เรื่องกำร
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำภำยใน
ส ำนักวิทยบริกำรฯ0 

2. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีอำคำรที่สะอำด ถูกสุขลักษะ มีกำรจัด
แม่บ้ำนดูแลรักษำควำมสะอำดทั่วทั้งอำคำร มีกำรบ ำรุงดูแล
รักษำต้นไม้ ให้เกิดควำมสวยงำมน่ำเข้ำมำใช้บริกำร และมี
กำรใช้สถำนที่บริ เวณโถงชั้นล่ำงส ำหรับนักศึกษำจัด
กิจกรรม มุมพักผ่อน บริกำรอินเตอร์เน็ตตำมจุดต่ำง ๆ 
  

ART6-11-2-01 รูปภำพอำคำร  
วิทยบริกำรฯ 
ART6-11-2-02 รำยงำนกำร
ประชุมประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

3. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงำม เป็น
ธรรมชำติโดยมีต้นไม้ประดับรอบบริ เวณอำคำร เพ่ือให้
ควำมร่มรื่น และยังมีกำรประดับตกแต่งด้วยประติมำกรรม 
เพ่ือให้เข้ำกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 

ART6-11-3-01 รูปภำพภูมิทัศน์
ของอำคำรวิทยบริกำรฯ 

4. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดให้มีพ้ืนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของมหำวิทยำลัย เช่นกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมตักบำตร
พระสงฆ์ กิจกรรมรับบริจำคโลหิต กิจกรรมวันแม่แห่งชำติ
กิจกรรมวันสถำปนำมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ส ำนักวิทย
บริกำรได้จัดนิทรรศกำรกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียนเพื่อ
ประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำ บุคลำกร ได้รู้จักกับประเทศ
สมำชิกอำเซียน 

ART6-11-4-01 รูปภำพกิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่จัดขึ้นบริเวณอำคำรวิทย
บริกำร 
ART 6-11-4-02 รูปภำพจัด
นิทรรศกำรอำเซียน  

5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรและนักศึกษำเกี่ยวกับสุนทรียภำพของส ำนัก 

ART6-11-5-01 แบบสรุปควำมพึง
พอใจเกี่ยวกับสุนทรียภำพ 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

     5 ข้อ 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตาม 
เกณฑ์การประเมิน 

4 5 บรรลุ 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
การคิดรอบปี   : ปีกำรศึกษำ 
 

องค์ประกอบที่ 7 
การบริหารและการจดัการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. สภำสถำบันปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมินตนเองตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดล่วงหน้ำ 

 2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร
ทุกระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนใน
กำรปฏิบัติงำนและพัฒนำสถำบัน 

 3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมท่ีมอบหมำย รวมทั้ง
สำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันไปยังบุคลำกรในสถำบัน 

 4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำบันมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำร
ตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 

 5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถำบันเต็มตำมศักยภำพ 

 6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของสถำบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

 7. สภำสถำบันประเมินผลกำรบริหำรงำนของสถำบันและผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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ผลการด าเนินงาน 
 
ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักได้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 

ครั้ง เพ่ือพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนตำม
พันธกิจต่ำงๆ ตลอดจนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส ำนัก
ตำมภำรกิจหลัก และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักได้มีกำร
ประเมินตนเองตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดไว้  
 

ART7.1-1-01 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
ART7.1-1-02 แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
ART7.1-1-03 สรุปผลกำรประเมิน
ตนเองของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
 
 

2. ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำร มีวิสัยทัศน์ในกำรก ำหนดทิศทำง
ในกำรด ำเนินงำน โดยมีหน้ำที่ร่วมกับคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนั ก  ก ำหนดแผนกลยุทธ์ และก ำหนดทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนของส ำนัก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักได้จัดท ำค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรกับอธิกำรบดี และได้ถ่ำยทอดนโยบำย
และตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีให้บุคลำกรใน
ส ำนักทรำบในที่ประชุม และมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของ
ส ำนักฯ และระบบ File Share ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
รวมถึงได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีรำยงำนผลต่อมหำวิทยำลัย 

ART7.1-2-01 อ้ำงอิงรำยกำรหลักฐำน 
(ART1.1-3-01 แผนปฏิบัติรำชกำร 4 
ปี) 
ART7.1-2-02 อ้ำงอิงรำยกำรหลักฐำน
(ART7.1.-1-01 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทย
บริกำรฯ) 
ART7.1-2-03 เว็บไซต์ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
ART7.1-2-04 File Share ของ 
ส ำนักวิทยบริกำร 
ART7.1-2-05 รำยงำนประจ ำปี 2556 
 
 

3. ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรก ำกับติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นประจ ำโดยมอบหมำยให้บุคลำกรทุกกลุ่มงำน
สรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยเดือนรำยงำน และได้มีกำร
ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  และได้ให้
ผู้รับผิดชอบแผนงำน/โครงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนเพื่อพิจำรณำเป็นรำยไตรมำส 

ART7.1-3-01 กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ART7.1-3-02 รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนรำยเดือน 
ART7.1-3-03 รำยงำนผลแผนงำน/
โครงกำรรำยไตรมำส 
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ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4. ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรสนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักวิทย

บริกำรฯ  มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรมอบอ ำนำจ
ในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม โดยออก
ค ำสั่งมอบหมำยงำนและแต่งตั้งบุคลำกรปฏิบัติงำนตำม
หน้ำที่ มีกำรกระจำยอ ำนำจโดยมอบอ ำนำจในกำรตัดสินใจ
แก่ผู้บริหำรระดับถัดไป เพ่ือควำมคล่องตัว โดยเรียงล ำดับ
ในกำรบริหำรจัดกำรตำมค ำสั่งของส ำนัก  
 
 

ART 7.1-4-01 ค ำสั่งมอบหมำยให้ 
บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ 
ART 7.1-4-02 ค ำสั่งมอบหมำยงำน
ตำมกลุ่มงำน 
ART 7.1-4-03 ค ำสั่งมอบอ ำนำจใน
กำรปฏิบัติรำชกำรแทนในส่วนงำนที่
เกี่ยวข้อง 
 

5. ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ถ่ำยทอดควำมรู้และเพ่ิม
ทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้สูงขึ้น เช่น กำรสอนงำน กำร
จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน และได้ส่งบุคลำกรไปอบรม
สัมมนำเพ่ือพัฒนำตนเอง ส ำนักยังได้มีกำรจัดประชุม
บุคลำกรของส ำนัก เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิด และรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละส่วนงำนเพ่ือน ำมำปรับปรุงกำร
บริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนของส ำนัก และรำยงำนให้
อธิกำรบดีทรำบ 
  
 

ART 7.1-5-01 คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
(Flow Chart) 
ART7.1-5-02 รำยงำนกำรประชุม 
ประจ ำเดือน 
ART7.1-5-03 ตำรำงสรุปกำรอบรม
ของบุคลำกร  

6. ผู้บริหำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้บริหำรงำนด้วยหลัก  
ธรรมำภิบำลมำบูรณำกำรในกำรบริหำรและจัดกำร มีกำร
ประเมินตนเองต่อคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย และใน
เดือนกุมภำพันธ์ 2554 ผู้บริหำรของส ำนักได้รับกำรแต่งตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรเป็นวำระท่ี 2 จึงนับได้ว่ำมีกำร
บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล  
 
 

 

 

 

ART7.1-6-01 รำยงำนหลักฐำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 
10 ประกำรดังนี้                          
- หลักประสิทธิผล (Effectieness)         
1. รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร (ก.พ.ร.)                          
2. รำยงำนกำรประชุมทบทวนเรื่อง
แผนกลยุทธ์                              
3. แผนกลยุทธ์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ   
4. รำยงำนสภำพทำงกำรเงิน  

ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
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  งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงิน
รำยได้                                     
5. กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง                                    
– หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) 
1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก                                         
2. รำยงำนกำรประชุม                  
3. แบบประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร                                  
4. กิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่
ตรงกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
หน่วยงำน กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
กิจกรรมงำนบุ๊คแฟร์                     
– หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
(Decentralization)                    
1. ค ำสั่งหมอบหมำยงำน ของ
ผู้อ ำนวยกำร, และบุคลำกร             
2. รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือน – 
- หลักนิติธรรม (Rule Of Law)          
1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของ
มหำวิทยำลัย หน่วยงำน                                                                                 
เช่น กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน
พัสดุ สิทธิสวัสดิกำร                     
2. เว็บไซต์กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
ของมหำวิทยำลัย                                  

3. รำยงำนกำรประชุมที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 หน้า 51 
 

ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  - หลักประสิทธิภำพ (Efficiency)  

1. รำยงำนผลกำรประเมินประกัน
คุณภำพ ประจ ำปี พ.ศ. 2555 
2.รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปี พ.ศ. 2556 
3.รำยงำนกำรประชุมส ำนักนักวิทย
บริกำรฯ 
4.สรุปรำยงำนกำรจัดโครงกำร 
ประจ ำปี พ.ศ. 2556 
- หลักภำระรับผิดชอบ 
(Accountability) 
1.รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
2.จัดท ำโครงกำรท ำบุญตักบำตรพระ  
3.รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
4.รำยงำนกำรประเมินตนเองของ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
- หลักควำมเสมอภำค (Equity) 
1.หนังสือส่งเข้ำรับกำรอบรม
หน่วยงำนภำยนอก, หน่วยงำนภำยใน 
- หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus 
Oriented) 
1.รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2.เอกสำรสรุปผลกำรประเมินประกัน
คุณภำพ ประจ ำปี พ.ศ. 2556 
3.รำยงำนกำรประชุมส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
- หลักควำมโปร่งใส (Transparency) 
1.รำยงำนกำรติดตำมและประเมินกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณรำยได้ประจ ำปี  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  และงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงิน

รำยได้ รำยงำนสภำพทำงกำรเงิน กำร
ควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรตรวจสอบภำยใน อื่นๆ 
2.ข่ำวสำร สื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ที่เป็นกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร รำยงำนผลกำร
ด ำเนินต่ำงๆ ให้บุคลำกรทั่วทั้งองค์กร
และ/ หรือบุคลำกรภำยนอกรับทรำบ
โดยทั่วกัน เช่น กำรเผยแพร่ประวัติ
ผู้บริหำร รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
และผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
3.วำระกำรประชุม รำยงำนกำร
ประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุมที่
เกี่ยวข้อง 
- หลักกำรตอบสนอง 
(Responsiveness) 
1.ระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
เรียน กำรสอน กำรวิจัย 
2.รำยงำนสรุปผลกำรจัดโครงกำร
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
3.ศูนย์บริกำรต่ำงๆ เช่น ศูนย์
กำรแพทย์/ โรงพยำบำล ทันตกรรม 
เภสัชกรรมชุมชน ภำษำนำนำชำติ 
4.วำระกำรประชุม รำยงำนกำร
ประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุมที่
เกี่ยวข้อง                           
ART7.1-6-02 เล่มรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
การคิดรอบปี   : ปีกำรศึกษำ 
 

 

ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  วิทยบริกำร                       

ART7.1-6-03 ค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรง 
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรเป็นวำระท่ี 2 

7. สภำมหำวิทยำลัยประเมินผลกำรบริหำรงำนของส ำนัก โดย
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรก ำกับติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย และ
ผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงในแผนกลยุทธ์  

ART7.1-7-01 แผนกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ                           
ART7.1-7-02 รำยงำนผลกำรประเมิน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ                        
ART7.1-7-03  ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ART7.1-7-04 ค ำเสนอของบประมำณ
ตำมข้อเสนอแนะ                              
ART7.1-7-05 อ้ำงอิงรำยกำรหลักฐำน 
(ART1.1-1-01 แผนกลยุทธ์ 2556-
2560) 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตาม 

เกณฑ์การประเมิน 
6 7 บรรลุ 5 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถำบันอย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย 

 2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำน
กำรวิจัยอย่ำงชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 

 3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (Tacit 
Knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 

 5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำน
มำท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏบิัติงำน
จริง 
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ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

ส ำนัก ที่ครอบคลุมภำรกิจด้ำนงำนบริกำร กำรบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล 
โดยองค์ควำมรู้ที่ส ำนักได้คัดเลือกมำจัดกำรควำมรู้ประกอบด้วย 

1. กำรจัดกำรและบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
โดยมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ไว้ในแบบ RR-KM1
และ RR-KM 2 

ART7.2-1-01 แบบ 
RR-KM1 
ART7.2-1-02 แบบ 
RR-KM2 
                                                                                                   

2. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะตำมประเด็นองค์ควำมรู้ที่ได้ก ำหนดไว้ทั้ง 1 องค์ควำมรู้  เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

ART7.2-2-01 ค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM) 

3. ส ำนักได้ก ำหนดให้บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแบบ RR-KM2 ของแต่
ละองค์ควำมรู้มำเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยก ำหนดให้มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปีกำรศึกษำ 2556 จ ำนวน 4 ครั้ง และจัดท ำเป็นรำยงำน
สรุปผลกำรเรียนรู้เสนอให้ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

ART7.2-3-01 
รำยงำนกำรประชุม 
ประจ ำส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
ART7.2-3-02 
รำยงำนสรุปผลกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) 
เสนอให้ส ำนักงำน
ประกันคุณภำพ    
ART7.2-3-03 
รูปภำพกิจกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) 
 

4. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนด มำจัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนัก 
 

ART7.2-4-01 หน้ำ
เว็บไซต์ KM ของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

     5 ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตาม 
เกณฑ์การประเมิน 

4 4 บรรลุ 4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  7.3  : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
การคิดรอบปี   : ปีกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan) 

 2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของสถำบัน โดยอย่ำง
น้อยต้องครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริหำรจัดกำร และ
กำรเงิน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 

 3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ 

 4. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศ 

 5. มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีก ำหนด 
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ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผนแม่บทสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยฯ พ.ศ. 2555 -2558 เพ่ือก ำหนด
แนวทำงในกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำรของมหำวิทยำลัย  

ART7.3-1-01 เล่มแผนแม่บท
เทคโนโลยีสรสนเทศและกำร
สื่อสำร พ.ศ. 2555-2558 
ART7.3-1-02 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจ (MIS) 

2. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรวิเครำะห์ ออกแบบและพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศให้สอดคล้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
ผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรและกำรตัดสินใจที่สำมำรถตอบสนองตำม    
พันธกิจของมหำวิทยำลัย  ทั้งทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร กำรเงินและบัญชี 
ตลอดจนระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย 

ART 7.3-2-01 ระบบด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
ART 7.3-2-02 ระบบด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรเงิน 
 

3. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 

ART7.3-3-01 สรุปผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ ใช้ บริ กำร
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 
 

4. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำรระบบฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศมำ
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ 

ART7.3-4-01 รำยงำ              
นกำรประชุมส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

5. ส ำนักวิทยบริกำรฯส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของ
หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องตำมท่ีก ำหนด 

ART7.3-5-01 หน้ำเว็บไซต์ของ
สกอ. 
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เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

     5 ข้อ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตาม 

เกณฑ์การประเมิน 
4 5 บรรลุ 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
การคิดรอบปี   : ปีงบประมำณ 

 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถำบันร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 

 2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน
ตำมบริบทของสถำบัน ตัวอย่ำงเช่น 

- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอำคำร
สถำนที่ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถำบัน 
- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตรกำร
บริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของ
อำจำรย์ และบุคลำกร 
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 
- อ่ืนๆ ตำมบริบทของสถำบัน 

 3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์ในข้อ 2 

 4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและด ำเนินกำรตำมแผน 

 5. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อสภำสถำบันเพ่ือ
พิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันไปใช้ในกำรปรับแผนหรือ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักเป็นประธำน และรองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรเป็นเลขำนุกำร ตลอดจนมี
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมกำร โดยมีกำรประชุม
คณะท ำงำนเพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรควำม
เสี่ยง  
 

ART 7.4-1-01 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ART 7.4-1-02 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ตำมบริบทของสถำบันคือ ด้ำน
ทรัพยำกร, ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจ, และเหตุกำรณ์
ภำยนอก  
 

ART7.4-2-01 ERM1 แบบประเมิน
ควำมเสี่ยง 

3. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของ
ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน
ข้อ 2  

ART7.4-3-01 อ้ำงอิงรำยกำร
หลักฐำน (ART7.4-2-01 ERM1) 
ART 7.4-3-02 ตำรำงวิเครำะห์
ควำมเสี่ยง 

4. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มี
ระดับควำมเสี่ยงสูงและด ำเนินกำรตำมแผน  
 

ART7.4-4-01 ERM 2 แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก  

ART 7.4-5-01หนังสือรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 
  

6. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำผลกำรประเมินและ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรส ำนักไปใช้ในกำรปรับแผน 
หรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 

ART 7.4-6-01 แบบประเมินควำม
เสี่ยงและแผนบริหำรควำมเสี่ยงปี 
2557 
 

 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

     6 ข้อ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตาม 

เกณฑ์การประเมิน 
5 6 บรรลุ 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  7-13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
การคิดรอบปี   : ปีกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน 

ข้อมูล (เฉพาะปี 56) หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน

เฉพาะปี 56 
คะแนนที่ได ้

1. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

ค่าเฉลี่ย 3.94 3.94 

 

การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

รายการข้อมูล 
หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงาน 
2554 2555 2556 รวม 

1.ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 0.00 
 

3.70 
 

3.94 2.55 
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ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
การคิดรอบปี   : ปีงบประมำณ 
 

องค์ประกอบที่ 8 
การเงินและงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน 

 2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและกำรวำงแผนกำรใช้
เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและกำรพัฒนำ
สถำบันและบุคลำกร 

 4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อสภำสถำบันอย่ำงน้อย   
ปีละ 2 ครั้ง 

 5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำง
กำรเงินและควำมมั่นคงของสถำบันอย่ำงต่อเนื่อง 

 6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไป
ตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถำบันก ำหนด 

 7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและน ำข้อมูลจำก
รำยงำนทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 
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ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่แสดงให้

เห็นถึงแหล่งที่มำและแหล่งใช้ไปให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
รำชกำร 4 ปี โดยให้แต่ละฝ่ำยจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรเพื่อให้คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักพิจำรณำโดยส ำนักได้จัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือน ำ
ข้อมูลมำจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินของส ำนัก 

ART8.1-1-01 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
ART8.1-1-02 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะ
คณะกรรมกำรวิเครำะห์และจัดสรร
ทรัพยำกรทำงกำรเงิน 
ART8.1-1-03 รำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรวิเครำะห์และจัดสรร
ทรัพยำกรทำงกำรเงิน 
ART8.1-1-04 แผนกำรจ่ำยเงิน ป ี2556 

2. ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำค ำของบประมำณประจ ำปี ทั้ง
งบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ โดยจัดท ำ
หนังสือแจ้งแต่ละฝ่ำยให้จัดค ำเสนอของบประมำณในส่วน
งำนที่เก่ียวข้อง  
 

ART8.1-2-01 ค ำเสนอของบประมำณ
ประจ ำปี 2556 
ART8.1-2-02 หนังสือแจ้งกำรจัดท ำค ำ
เสนอของบประมำณของแต่ละฝ่ำย
ภำยในส ำนักฯ 
 

3. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจ งบประมำณประจ ำปี 
ส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมเหมำะสมตำมนโยบำย
กำรใช้จ่ำยเงินของส ำนัก        
 

ART8.1-3-01 กำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2556 
ART8.1-3-02 เอกสำรงบประมำณ
รำยจ่ำยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2556 ที่ได้ผ่ำนกำร
อนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยฯ 

4. ส ำนักวิทยบริกำรมีกำรจัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินของ
ส ำนักฯ รำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบซึ่งประกอบด้วย
รำยรับ และค่ำใช้จ่ำย เป็นรำยไตรมำส และน ำรำยงำน
ทำงกำรเงินเสนอต่อผู้บริหำรและเสนอให้กองนโยบำยและ
แผนเพื่อให้ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยฯรับทรำบ 
 
 

ART8.1-4-01 ทะเบียนคุมกำรใช้
จ่ำยเงินของส ำนักฯ 
ART8.1-4-02 จัดท ำรำยงำนผลทำง
กำรเงินเสนอต่อผู้บริหำรส ำนักฯ และ
เสนอกองนโยบำยและแผน 
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ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำร

วิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและ
ควำมมั่นคงของสถำบันอย่ำงต่อเนื่อง  

ART8.1-5-01 ชี้แจงรำยละเอียด ควำม
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำย 
ของส ำนักฯ 
ART8.1-5-02 บันทึกปรับโอนเงิน
งบประมำณ จำกหมวดหนึ่งไปอีกหมวด
หนึ่ง 
ART8.1-5-03 รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน ของส ำนักฯ 

6. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของมหำวิทยำลัยฯ ได้เข้ำมำ
ด ำเนินกำรตรวจสอบส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปี
งบประมำณ 2556-2557 ในด้ำนงำนพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ,กำรบริหำรเงินงบประมำณและกำรจัดโครงกำร, 
กำรควบคุมภำยใน, กำรควบคุมดูแลทรัพย์สิน, โครงกำร
ตรวจสอบระบบควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 

ART8.1-6-01 หนังสือแจ้งแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ  
2556-2557 

7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำรติดตำมผล
กำรใช้เงินที่เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถำบัน
ก ำหนดซึ่ง ได้มีกำรตรวจสอบแล้วจำกหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในและภำยนอก เพ่ือน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำงกำรเงิน
ไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจในปีต่อไป 

ART8.1-7-01 อ้ำงอิงรำยกำรหลักฐำน 
(ART8.1-6-01 หนังสือแจ้งแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ 
2556-2557) 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5  ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

7 ข้อ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตาม 
เกณฑ์การประเมิน 

6 7 บรรลุ 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
การคิดรอบปี   : ปีกำรศึกษำ 
 

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

 
 
 

 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนำกำรของสถำบัน ตั้งแต่ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และ
ด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 

 2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
โดยคณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของสถำบัน 

 3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน 

 4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย      
1) กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพ                                 
2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อสภำสถำบันและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมก ำหนดเวลำ โดยเป็นรำยงำนที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดใน CHE QA Online      
3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน 

 5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำนและส่งผลให้มี
กำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 6. มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในครบทั้ง      
9 องค์ประกอบคุณภำพ 

 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำ 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของสถำบัน  

 8. มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน 
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ผลการ
ด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีหน่วยงำนพัฒนำขึ้น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในที่สอดคล้องกับพันธกิจของส ำนัก           
มีนโยบำยคุณภำพที่ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร  ให้กำร
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพส ำเร็จลุล่วงตำมนโยบำยและ
เกิดกำรพัฒนำของกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมภำรกิจ
หลักของส ำนักอย่ำงต่อเนื่อง เช่นมีคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนัก และใช้คู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยฯ และคู่มือของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เป็นแนวทำง
เดียวกัน ก ำหนดให้มีกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในทุก
ปี และจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกผลกำร
ประเมิน 

ART9.1-1-01 ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ 
ART9.1-1-02 คู่มือกำรประกันคุณภำพ 
ART9.1-1-03 จัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ของส ำนักฯ 
 

2. ส ำนักวิทยบริกำรฯ รับนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่อง
กำรประกันคุณภำพจำกอธิกำรบดีที่ดูแลงำนประกัน
คุณภำพภำยในโดยกำรประกำศนโยบำยกำรประกัน
คุณภำพให้แก่บุคลำกรทุกหน่วยงำนในสังกัดให้รับทรำบ
อย่ำงทั่วถึง โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรและ
บุคลำกรในกำรประกันคุณภำพ เช่นมอบหมำยงำนให้มี
ผู้รบัผิดชอบในแต่  

ART9.1-2-01 นโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพ ของ
มหำวิทยำลัย 
ART9.1-2-02 รำยงำนกำรประชุม
ประจ ำส ำนักฯ 
ART9.1-2-03 เป้ำหมำยกำรประกัน 

ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 ละตัวบ่งชี้ ตลอดจนมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม

เป้ำหมำย 
คุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 
2556 

3. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัต
ลักษณ์ของส ำนักตำมเกณฑ์คุณภำพที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหำวิทยำลัย โดยค ำนึงถึงภำรกิจหลักของ
ส ำนักด้ำนงำนบริกำร 
 

ART9.1-3-01 อ้ำงอิงรำยกำรหลักฐำน 
(10.1 อัตลักษณ์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ) 
ART9.1-3-02 รำยงำนกำรประชุม
ประจ ำส ำนักฯ 
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4. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่ครบถ้วน และก ำหนดเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ก ำหนด และมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพตำมผลกำร
ตรวจประเมิน และมีกำรติดตำมผลกำรประเมินเพ่ือ
พัฒนำแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป  

ART9.1-4-01 เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน  
ART9.1-4-02 รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ปี 2555 
ART9.1-4-03 แผนพัฒนำคุณภำพตำม
ผลกำรตรวจประเมิน 

5. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรน ำผลกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 มำปรับปรุงกำรท ำงำน
และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำตำมตัวบ่งชี้ที่
ก ำหนดในแผนปรับปรุงคุณภำพ  

ART9.1-5-01 แผนและผลปรับปรุง
คุณภำพตำมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

6. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ใช้ระบบฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัย ฯ 
ซึ่งประกอบด้วยระบบงบประมำณ ระบบกำรเงิน ระบบ
บัญชี ระบบลงทะเบียนนักศึกษำ ระบบพัสดุ ระบบบัญชี
ต้นทุน ระบบเพ่ือกำรเรียนกำรสอน ระบบข้อมูลบุคลำกร  
ระบบ GFMIS และ FIS ที่สนับสนุนข้อมูลให้แก่กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำง ๆ และยังใช้เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำร
ตัดสินใจในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ส ำหรับกำร
เชื่อมโยงกับระบบฐำนข้อมูลภำยนอก ส ำนักได้ส่งข้อมูล
รำยงำนกำรประเมินตนพร้อมหลักฐำนเข้ำสู่ระบบ CHE 
QA Online 
 

ART9.1-6-01 ระบบด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน                        
ART9.1-6-02 ระบบด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำรเงิน 
ART9.1-6-03 หน้ำระบบ CHE QA 
Online  
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ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
7. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรทุกกลุ่ม

เช่นนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ประเมินคุณภำพ และประสิทธิภำพของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และฐำนข้อมูลของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อ้ำงอิงเอกสำรหลักฐำน ART7.3-3-01 

8. ส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยมหำวิทยำลัยฯ มีเครือข่ำยกำร
ประกันคุณภำพเพ่ือเกิดกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ควำมรู้กับหน่วยงำนอ่ืน นอกมหำวิทยำลัยฯ  

ART9.1-8-01 เอกสำรเครือข่ำยกำร
ประกันคุณภำพ 

9. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำรำยงำนกำรประเมินตนเองไป
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส ำนักวิทยบริกำรฯเพ่ือให้
หน่วยงำนอื่นได้ใช้ประโยชน์ และเพ่ือให้บุคลำกรของ
ส ำนักได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพของส ำนักให้มีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

ART9.1-9-01 หน้ำเว็บไซต์ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 หรือ 5 ข้อ หรือ 
6ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

7 หรือ 8 ข้อ  

มีกำรด ำเนินกำร 

9 ข้อ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตาม 

เกณฑ์การประเมิน 
8 9 บรรลุ 5 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ประจ าปีการศึกษา 2556 หน้า 71 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 9-15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
การคิดรอบปี   : ปีกำรศึกษำ 
 

 
 

 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน :  
ผลรวมคะแนนประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยต้นสังกัด  4.46  
จ ำนวนปี 1  
ค่ำคะแนนผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด 4.46  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตาม 
เกณฑ์การประเมิน 

3.51 4.46 บรรลุ 4.46 
 
รายการหลักฐาน 
 เล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง ปี 2555 
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องค์ประกอบที่ 10 
 อัตลักษณ์ของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  10-1  : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
การคิดรอบปี   : ปีกำรศึกษำ 

 
 
 
  
 

 

 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 3. มีกำรประเมินผลคุณภำพกำรให้บริกำร ได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

ค านิยาม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ คือ ควำมรู้สึกท่ีดี หรือทัศนคติที่ดี ต่อกำรได้รับบริกำรด้ำนกำรให้บริกำร 
 ระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ คือ คุณภำพกำรให้บริกำรว่ำเป็นสิ่งที่ชี้วัดถึงระดับของกำร
บริกำรที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริกำรต่อลูกค้ำ หรือผู้รับบริกำรว่ำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของเขำได้ดีเพียงใด 
เช่นกำรช่วยเหลือ กำรให้ควำมกระจ่ำง กำรสนับสนุน กำรเร่งรัดกำรท ำงำน และควำมกระตือรือร้นต่อกำร
ให้บริกำรผู้อื่น 
 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ คือ ผลสรุปของกำรให้บริกำรที่ดี
แก่ผู้รับบริกำรด้วยควำมกระตือรือร้นต่อกำรให้บริกำร โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือ กำรสนับสนุน และให้
ควำมกระจ่ำงแก่ผู้รับบริกำร เพ่ือให้ได้รับควำมรู้สึก และทัศนคติที่ดี ต่อกำรได้รับบริกำร 
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ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรประเมินคุณภำพงำนบริกำรโดย

กำรจัดท ำแบบประเมินเพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำ
มำใช้บริกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยมีกำรจัดท ำ
แบบประเมิน 1 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนงำน 
คืองำนบริกำรห้องสมุด สรุปผลคะแนนเฉลี่ยได้ 4.17 
คะแนน และงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ สรุปผล
คะแนนเฉลี่ยได้ 4.26 คะแนน โดยคะแนนรวมเฉลี่ยทั้ง 2 
ส่วน สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ 4.22 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
 
 
 

ART10-1-1-01 สรุปผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ค่ำเฉลี่ย 

0.00-1.50 

ค่ำเฉลี่ย 

1.51-2.50 

ค่ำเฉลี่ย 

2.51-13.50 

ค่ำเฉลี่ย 

3.51-4.50 

ค่ำเฉลี่ย 

4.51-5.00 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนตาม 

เกณฑ์การประเมิน 
3.51 4.22 บรรลุ 4 
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จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/แนวปฏิบัติที่ดี ขององค์ประกอบท่ี 1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. 1. มีกำรก ำหนดปรัชญำ  
2. 2. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับให้

ตระหนัก และเห็นควำมส ำคัญในภำรกิจหลัก
ขององค์กร 

 
 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. 1. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/แผนปฏิบัติงำนไม่
สอดคล้อง ไม่เป็นรูปธรรม  

 

1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ควรมีกำรทบทวนแผนโดย
กำรตรวจตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน เพ่ือให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้
สำมำรถตอบสนองกำรท ำงำนได้จริง และมี
ประสิทธิภำพ 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
3. 1.  
4. 2.  
5. 3.  

1. 
2. 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
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จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/แนวปฏิบัติที่ดี ขององค์ประกอบท่ี 2  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีบริกำรอินเตอร์เน็ต แบบ Wiles และ Wifi  
อย่ำงทั่วถึง  
2. มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำตนเองตรงตำม
สำยวิชำชีพและตรงตำมสำยงำนที่ปฏิบัติ 

1. เพ่ิมควำมเร็วระบบอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุม 
2. ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนได้รับกำรพัฒนำตนเอง
ให้ตรงกับสำยวิชำชีพและงำนที่ตนปฏิบัติ  

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. 1. ปรับปรุงป้ำยประชำสัมพันธ์ด้ำนกฎระเบียบใน

กำรใช้ส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้ชัดเจน และเข้ำใจง่ำย 
1. ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ กฎระเบียบ 
วิธีกำรใช้บริกำรทรัพยำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
อย่ำงน้อย 3 ช่องทำง ในทุกบริกำร 
- Website 
- e-Mail 
- หนังสือเวียน 
- จดหมำยข่ำว 
- ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
- บริกำรเสียงตำมสำย 
- วีดิทัศน์ 
- แผ่นพับ 
- Call Center 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
6. 1.  
7. 2.  
8. 3.  

1. 
2. 
3. 

 
จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/แนวปฏิบัติที่ดี ขององค์ประกอบท่ี 6 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. 1. มีโครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีส่วนร่วม

ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
2.  

 

1. บุคลำกรในมหำวิทยำลัยทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่จัดขึ้นทำงด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรจัดสถำนที่ให้เหมำะสม และเอ้ือต่อกำรใช้
ประโยชน์ของผู้ใช้บริกำร 
 

1. วิเครำะห์ทบทวนกำรให้บริกำรและปรับปรุงพ้ืนที่
ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดตอบสนองควำม
ต้องกำรผู้ใช้อย่ำงเพียงพอ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่เอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ 
3. จัดชั้นหนังสือแบบ LC 
4. จัดซื้อหนังสือ สื่อสำรสนเทศ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
สกอ.  
5. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
9. 1.  
10. 2.  
11. 3.  

1. 
2. 
3. 

 

 

 

จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/แนวปฏิบัติที่ดี ขององค์ประกอบท่ี 7  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีกระบวนกำรสรรหำผู้บริหำรโปร่งใสตรวจ   
สอบได้                                                          
2. บุคลำกรมีส่วนร่วมและได้รับโอกำสให้แสดงควำม
คิดเห็น เพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงหน่วยงำน        
3. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ ICT ที่ทันสมัย 
4. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย 

1. 1. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำน ICT อย่ำงทั่วถึง 
2. บุคลำกรทุกคนร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น เพ่ือ
พัฒนำและปรับปรุงหน่วยงำน 
 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. 1.  
2. 2.  
3. 3.  

1.  
2. 
3. 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
12. 1.  
13. 2.  
14. 3.  

1. 
2. 
3. 

จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/แนวปฏิบัติที่ดี ขององค์ประกอบท่ี 8  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีระบบกลไกในกำรจัดสรรและวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงิน 
2. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน ตำม
หลักเกณฑ์กำรจัดสรรและวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

1.ควรน ำผลกำรใช้จ่ำยเงินเสนอต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักเพ่ือน ำผลมำจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  
2.  
3. 

1. 
2. 
3. 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
15. 1.  
16. 2.  
17. 3.  

1. 
2. 
3. 
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จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/แนวปฏิบัติที่ดี ขององค์ประกอบท่ี 9  
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหำรและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
2. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภำพที่
สอดคล้องกับ สกอ. 

1. ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในทุกด้ำนกับ
หน่วยงำนภำยนอก เช่น ด้ำน IT และด้ำนประกัน
คุณภำพ 

1. ประสำนงำนหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอกอย่ำงน้อยปีละ 1 หน่วยงำน 
2. จัดตั้งคณะกรรมกำร 
3.ประชุมระดมแนวคิด และแลกเปลี่ยนในกลุ่ม
ควำมร่วมมือ 
4.น ำแนวคิดมำพัฒนำระบบงำนพร้อมทั้ง
ประเมินผลควำมส ำเร็จ 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
18. 1.  
19. 2.  
20. 3.  

1. 
2. 
3. 
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จุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา/แนวปฏิบัติที่ดี ขององค์ประกอบท่ี 10  
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
 

1.น ำข้อเสนอแนะมำพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำร
ให้บริกำร 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดที่ควรพัฒนา 
1. เพ่ิมจ ำนวนหนังสือในกำรให้บริกำรอย่ำง
ครอบคลุมทุกสำขำ 
2. เพ่ิมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนในกำรสืบค้น 
3. เพ่ิมที่นั่งอ่ำนหนังสือให้เพียงพอ และเหมำะสมต่อ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
 
 
 

1. จัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศให้ครอบคลุมและ
หลำกหลำย สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน 
2. จัดหำคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำรสืบค้นฐำนข้อมูล 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี)น นวัตกรรม(ถ้ามี) 
21. 1.  
22. 2.  
23. 3.  

1. 
2. 
3. 

 

 

 


