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หลักการ/ความเป็นมา 
 
 เนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน   
ทุกปีการศึกษา จึงท าให้ความเข้าใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของบุคลากรยังไม่ชัดเจน ดังนั้นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางส านักวิทยบริการฯ จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากร และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการฯ ยังได้ค านึงถึงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในด้วย โดยได้
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใน  เริ่มต้นจากการให้ความรู้และแนวทาง การด าเนินงาน ที่ดีแก่บุคลากร หลังจากนั้นบุคลากร
สามารถอธิบายถึงหลักฐานของเกณฑ์มาตรฐาน ที่รับผิดชอบแต่ละส่วน  วิเคราะห์การด าเนินงาน  
(จดุแข็ง, จุดอ่อน) และบ่งชี้ข้อควรปรับปรุง เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯ ต่อไป 
 
เป้าหมายของการด าเนินงาน 
 
 การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ   
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการประกันคุณภาพ  น าไปสู่การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านักวิทยบริการฯ ให้ได้ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมีผลการด าเนินงานที่
พัฒนาจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ 
   
กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา (สมศ., 
สกอ., กพร.)  โดยยึดหลักการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA  เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
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การให้ความรู้ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

การด าเนินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

การรายงานผล 

การประเมินผล 

การแก้ไขปรับปรุง A 

D 

C 

P 
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 จากขั้นตอนการด าเนินงานข้างต้น  ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา” วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือ (1) ปรับปรุงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้น
จากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ (2) เพ่ือก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นวิธีปฏิบัติ 
ที่ดีและให้หน่วยงานอ่ืนไปใช้ประโยชน์ และ (3)  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ข้อที่ 4 และ 5  รายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สรุปเป็น
ขั้นตอนได้ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมกันอธิบายหลกัฐานเอกสารอ้างอิง 
ของเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย 

ร่วมกันวิเคราะห์การด าเนินงาน  
(จุดแข็ง, จุดอ่อน) 

ร่วมกันบ่งชี้ข้อควรปรับปรุง 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
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 แนวทางท่ีก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี 
 จากการด าเนินงานตามขั้นตอนข้างต้น บุคลากรสามารถอธิบายถึงหลักฐานของเกณฑ์
มาตรฐานที่รับผิดชอบแต่ละส่วน  วิเคราะห์การด าเนินงาน (จุดแข็ง, จุดอ่อน) และบ่งชี้ข้อควรปรับปรุง
ในแต่ละตัวบ่งชี้ได้ ดังนั้นเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการฯ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส านักวิทยบริการฯ ได้เลือกขั้นตอนการด าเนินงานดังกล่าวให้เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน โดยพิจารณาทีละข้อตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ในปีการศึกษา 2554  จ านวน  6  ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
  
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักฐานอ้างอิง 

ชื่อเอกสาร/หลักฐาน ข้อควรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

ข้อ 1   - รายงานการประชุม 
- วาระการประชุม 
- มติที่ประชุม 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
2+5 วิเคราะห์ 
ความสอดคล้อง โดยเน้นให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

ข้อ 2 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- อีเมล์ 
- ปฏิทิน google 
 
 
 

ส่งรายงานการประชุม
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้
บุคลากรทางอีเมล์/แจ้ง
ก าหนดการประชุมทาง
ปฏิทิน google 

ข้อ 3   - รายงานการประชุม ระบุข้ันตอนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ เป็นแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 
พันธกิจ 

ข้อ 4   - ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย เรื่อง 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ 

ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปี 

ข้อ 5   - โครงการ 
- กิจกรรม  

ด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2555 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักฐานอ้างอิง 

ชื่อเอกสาร/หลักฐาน ข้อควรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

ข้อ 6   - รายงานการประชุม ก าหนดวาระเพ่ือพิจารณาใน
วาระการประชุม 

ข้อ 7   - รายงานการประชุม รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ ในวาระเพ่ือ
พิจารณา 

ข้อ 8   - รายงานการประชุม น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดท า 
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักฐานอ้างอิง 

ชื่อเอกสาร/หลักฐาน ข้อควรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

ข้อ 1   - จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์/
notebook และ mobile 
device ต่างๆ ของนักศึกษา
ที่มีการลงทะเบียนการใช้ 
wifi กับมหาวิทยาลัย 
- ค่า FTES ของนักศึกษา 
แต่ละระดับการศึกษา 

- นับจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์/notebook 
และ mobile device ต่างๆ 
ของนักศึกษาที่มี 
การลงทะเบียนการใช้ wifi 
กับมหาวิทยาลัย 
- คิดจ านวน FTES ของ
นักศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา 
- ค านวณผลลัพธ์ (ไม่สูงกว่า 
8 FTES ต่อเครื่อง) 

ข้อ 2   โครงการจัดอบรมการสืบค้น
ข้อมูลฯ 

จัดอบรมการสืบค้นข้อมูล/
การใช้งานแก่นักศึกษา 
ทุกระดับและทุกปีการศึกษา 

ข้อ 3   - ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์, ห้อง
สารสนเทศต่างๆ และจุด
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
และ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้
เพียงพอ เพ่ือสนับสนุน
บริการด้านกายภาพที่
เหมาะสม 

* ข้อ 4   - ฐานข้อมูลทะเบียน
นักศึกษาของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

มีการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน
นักศึกษาทุกระดับกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ 

* ข้อ 5   - ภาพถ่ายระบบ
สาธารณูปโภค 
- ภาพถ่ายกล้องวงจรปิด 
- ภาพถ่ายระบบไฟฟ้า 
ประปา การก าจัดของเสีย
และขยะ 
- ภาพถ่ายอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย 

- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่
สนับสนุนระบบ
สาธารณูปโภค, การรักษา
ความปลอดภัย, ไฟฟ้า, 
ประปา ฯลฯ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  (ต่อ) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักฐานอ้างอิง 

ชื่อเอกสาร/หลักฐาน ข้อควรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

ข้อ 6   - แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- รายงานผลการประเมิน 

- ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทุกภาคเรียน  
- ประเมินความพึงพอใจ
อย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 7   - ข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้บริการ 

- น าข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การประเมิน 
ความพึงพอใจมาพิจารณา
ปรับปรุงการให้บริการ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
หลกัฐานอ้างอิง 

ชื่อเอกสาร/หลักฐาน ข้อควรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

ข้อ 1   - รายงานการประชุม - จัดประชุมเพ่ือก าหนด
ประเด็นความรู้ 

ข้อ 2   - รายงานการประชุม - ก าหนดประเด็นความรู้ 
เป้าหมายการจัดการความรู้
และกลุ่มเป้าหมาย  

ข้อ 3   - โครงการ/กิจกรรม - จัดกิจกรรมแบ่งปัน,  
แลกเปลี่ยนความรู้ 

ข้อ 4   - คู่มือการดูแลและรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 

ข้อ 5   - ขั้นตอนการให้บริการ 
ยืม-คืน 
- คู่มือการดูแลและรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

- ประเมินและติดตามผล 
การการจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน  9 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักฐานอ้างอิง 

ชื่อเอกสาร/หลักฐาน ข้อควรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

ข้อ 1   - แผนงบประมาณประจ าปี - แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- จัดท าแผนให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 
- น าเสนอแผนระบบ
สารสนเทศ ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์   
ความสอดคล้อง  
ความสัมพันธ์  ทรัพยากร  
งบประมาณ  ความคุ้มค่า  
การจัดล าดับความส าคัญ 
- มีการพัฒนาแผนระบบ 
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักฐานอ้างอิง 

ชื่อเอกสาร/หลักฐาน ข้อควรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

ข้อ 1   - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
ส านักฯ ร่วมเป็น
คณะกรรมการ 

ข้อ 2   - รายงานการประชุม - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารจดัการ 
ความเสีย่งในการบริการยืม – คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ  

ข้อ 3   - รายงานการประชุม - ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

ข้อ 4   - แผนบริหารความเสี่ยง - จัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงที่มีระดับ 
ความเสี่ยงสูงและด าเนินการ
ตามแผน 

ข้อ 5   - รายงานการประชุม - จัดประชุมเพ่ือติดตาม/
ประเมินผลการบริหาร 
ความเสี่ยง (วาระเพ่ือ
พิจารณา) และรายงานผลต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ 

ข้อ 6   - รายงานการประชุม - น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอเสนอแนะจาก 
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ มาปรับแผน/
วิเคราะห์ความเสี่ยงใน 
ปีถัดไป 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักฐานอ้างอิง 

ชื่อเอกสาร/หลักฐาน ข้อควรปฏิบัติ 
มี ไม่มี 

ข้อ 1   - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
- ตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย 
- โครงการ/งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

- จัดท าแผนการด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามแผน  ติดตาม 
ประเมินผล 
 

ข้อ 2   - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 
- คูม่ือการประกันคุณภาพ 
- รายงานการประชุม/
โครงการ, กิจกรรม 

- แต่งตั้งคณะกรรมการโดย
ก าหนดหน้าที่ของ
คณะกรรมการที่ชัดเจน 
- จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพ 
- จัดประชุมติดตาม/ประเมิน 

ข้อ 4   - รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 
- ผลการด าเนินงานในระบบ 
QAS 

- ด าเนินการตามวงจร PDCA 
- จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองและรายงานผลการ
ด าเนินงานในระบบ QAS 
- จัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเองและรับการตรวจ
ประเมินจากมหาวิทยาลัย 

ข้อ 5   - ผลการประเมินในรอบปีที่
ผ่านมา 
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรม 

- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
 1.  บุคลากรให้ความร่วมมือ กระตือรือร้นในการด าเนินการประกันคุณภาพ และท างาน
เป็นทีม 
 2.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพมากขึ้น 
 3.  มีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการฯ 
 4.  ส านักวิทยบริการฯ มีผลการประเมินที่พัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 
 
จุดเด่นของกิจกรรม 
 
 1.  การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในแก่บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ 
 2.  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
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แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 1.  กระบวนการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  
 ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของส านักฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วงจร PDCA กับการพัฒนาคุณภาพ” เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  2553 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณภาพของงาน หรือผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงติดตามและทบทวนนโยบาย  ผู้บริหารระดับกลางปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างต่อเนื่อง และท าให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไข/ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืนต่อไป จากนั้นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ” เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2554  โดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้และเพ่ือก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีและให้หน่วยงานอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ 
 จากการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น บุคลากรของส านักฯ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางการด าเนินงาน
ในแต่ละตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ งสามารถน าความรู้ที่ได้ไปจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือให้ผลการด าเนินงานพัฒนาขึ้นจาก    
ปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้ 
 
 เอกสารหลักฐาน 
 
 1.1  รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วงจร PDCA กับการพัฒนา
คุณภาพ”  
 1.2  รายงานสรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ” 
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 2.  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะมาวางแผนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ  ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยร่วมกันวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง และ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
  2.1  ร่วมกันอธิบายหลักฐานเอกสารอ้างอิงของเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย 
  2.2  ร่วมกันวิเคราะห์การด าเนินงาน (จุดแข็ง, จุดอ่อน) 
  2.3  ร่วมกันบ่งชี้ข้อควรปรับปรุง 
  2.4  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2553  โดยน า
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินในปีการศึกษา 2552  มาวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ  
ซึ่งท าให้ผลการประเมินพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า คือ บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้และผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 86.11   
 
 
 เอกสารหลักฐาน 
 
 1.1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 
 1.2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะของ 
คณะผู้ประเมิน 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1 มีการก าหนดปรัชญา
ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากล
ยุทธ์แผนด าเนินงานและมี
การก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อวัด
ความส าเร็จของ 
การด าเนินงานตามแผน
ให้ครบทุกภารกจิ 
 

- ควรมีการน าเสนอ 
ผลการประเมินและ 
ผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
เพื่อจะไดม้ีการด าเนินการครบ
ทุกข้อ (คะแนน 3 ) เพราะทาง
ส านักฯ จะมีการด าเนินการจัด
ประชุมโครงการปรบัแผนกล
ยุทธ์ 
ในเดือนสิงหาคมนี ้

- จัดประชุมเพื่อระดมความคดิเหน็
และร่วมกันจัดท าแผนปฏิบตัิงานของ
แต่ละงานและมีการทบทวนปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ ท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแทจ้ริง 
และร่วมกันก าหนดนโยบาย วางกรอบ 
ในการพัฒนาหรือแนวปฏิบตัิตาม
แผนงานต่างๆ บนพ้ืนฐานของความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

- โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวน
แผนยุทธศาสตรเ์พื่อวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 
 

6  ส.ค. 
53 

10,000 บ. น.ส.วัลทนา 
ภู่มา 

1.2 ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของ
การปฏิบัติงานท่ีก าหนด 
 

- การปรับผลการด าเนินงาน
ร่วมกัน ทางด้านส านัก 
วิทยบริการฯ และส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คิด
ร้อยละเดียวกัน เพราะใช้
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ 2552 เท่าน้ัน 

- ได้มีการปรับให้การบรรลุเป้าหมาย
ของการด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
และค่าเป้าหมายตามที ่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
 

- - - 
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ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะของ 
คณะผู้ประเมิน 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 มีการจัดบริการแก่
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 
 

- ควรมีวาระการประชุมเพื่อ
น าผลการประเมินมาปรับปรุง
อย่างไร 

- จัดท าโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
และศิษยเ์ก่าในรูปแบบตา่งๆ  
- ประเมินผลการด าเนินโครงการและ
รายงานผลการด าเนินโครงการรวมทั้ง
น าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 

- โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิชาการเรื่อง  
การจัดท าโครงร่างผลงาน 
ทางวิชาการ 

18 – 19 
ธ.ค. 53 

10,000 บ. นางโสภา 
กายสิทธ์ิ 

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่
องค์การเรียนรู ้

- ด้านการจัดการองค์ความรู้
ของส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความชัดเจน ส่วน
ของส านักวิทยบริการฯ ยังไม่
ชัดเจน 

- สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับ 
แนวทางการจัดการความรู้ และจดัท า
แผนการจดัการความรู้ของส านักฯ 
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการความรู ้

- โครงการประชุม 
เชงิปฏิบัติการเรื่อง การสร้าง
แผนการจดัการความรู้และ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 

16 – 17 
ธ.ค. 53 

5,000 บ. น.ส.พิชญาภัค 
โชติพัฒนสกุล 

7.4 มีระบบและกลไก 
ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

- แผนพัฒนาบุคลากรของ
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศท า
ได้ดีและมีความชัดเจน ส่วน
ของส านักวิทยบริการฯ ยังไม่
ชัดเจน 
- ในระดับที่ 6 การน า 
ผลการประเมินความพึงพอใจ
เสนอผู้บริหารระดับสูงและ 
มีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนายังไม่พบร่องรอย 

- จัดประชุมบุคลากรในลักษณะ 
การอภิปรายกลุม่ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้
ตรงกับความต้องการ 
ของบุคลากรและสอดคล้องในทิศทาง
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

- โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง จัดท าแผน 
พัฒนาบุคลากร 

9 – 10 
ก.พ. 54 

5,000 บ. ผศ.ณรงค์ศักดิ ์
ศรีสม 

 



แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน  17 

 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะของ 
คณะผู้ประเมิน 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

7.8 มีการน าระบบบริหาร
ความเสีย่งมาใช้ใน
กระบวนการบริหาร 
การศึกษา 

- ควรมีการสรุป 
ผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
- ควรรายงานผลการ
ด าเนินงานแผนบริหาร 
ความเสีย่งตามวาะการประชุม
ของหน่วยงาน 

- จัดท าแผนบริหารความเสีย่งและ
ด าเนินการตามแผน  
- ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนเพื่อรายงาน 
ความก้าวหน้าต่อมหาวิทยาลยั  

- โครงการ ประชุม 
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ
ความเสีย่งของส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8 ธ.ค. 53 
และ  
7 ม.ค. 54 

5,000 บ. 
 

นางกาญจนา 
นันตรัตน ์

9.3 ระดับความส าเร็จ 
ของการประกันคณุภาพ 
การศึกษาภายใน 

- การน าผลการประเมินไปใช้ 
ในการปรับปรุง 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เอกสารหลักฐานควรให้มีความ
ชัดเจนมากกว่านี้  

- น าวงจร PDCA มาใช้เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านคุณภาพของงาน หรือ
ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  และท า
ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไข/ปรับปรุง วิธีการท างานเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

- โครงการ ประชุม 

เชิงปฏิบัติการเรื่อง วงจร PDCA  
กับการพัฒนาคุณภาพ 

10 ธ.ค. 
53 

10,000 บ. น.ส.แสงเดือน  
อภิธนัง 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายวิทยบริการ) 

 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

ของคณะผู้ประเมิน 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.1 กระบวนการ 
พัฒนาแผน 

 
 
 

- 
 
 

1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2+5 วิเคราะห์
ความสอดคล้อง โดยเน้นให้บุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วม 
2. ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตริาชการ
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2555 
3. รายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักฯ ในวาระเพื่อ
พิจารณา 
4. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนา การ
จัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

โครงการประชุมทบทวน 
แผนกลยุทธ์หน่วยงาน 

1 วัน 2,000.- ผศ.ณรงค์ศักดิ ์
ศรีสม 
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ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

ของคณะผู้ประเมิน 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

 
 
 

- 
 
 

1. ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ                  
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควรเพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้
สอดคล้องกับสัดส่วนของจ านวนนักศึกษา 
3. ควรมีการลงทะเบียนใช้ Notebook/ 
Mobile Device ทุกภาคเรยีน 
4. ควรมีการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ ให้ครอบคลุมและทนัสมัย 
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
5. ควรมีการจดัอบรมการใช้ห้องสมุด/ 
การสืบค้นสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
6. ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต/สัญญาณ Wireless 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
สารสนเทศได้ดียิ่งข้ึน 
7. ควรเพิ่มจุดบริการสัญญาณ Wireless 
ให้ท่ัวถึง 
8. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 

- โครงการบริหารงานกลาง
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ 
แหล่งเรียนรู้ (LRC) 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดอบรม 
การสืบค้นสารสนเทศ 
การเขียนบรรณานุกรมและ
การอ้างอิง 

มิ.ย.54 
พ.ค.55 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. - ธ.ค. 
54 

2,400,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21,000.- 

น.ส.นฤมล  
เกรียงเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางโสภา 
กายสิทธ์ิ 
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ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

ของคณะผู้ประเมิน 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

  9. ควรมีการเช่ือมต่อฐานข้อมูลนกัศึกษา
กับส านักส่งเสรมิวิชาการเพื่อ 
ความสะดวกในการตรวจสอบข้อมลู
นักศึกษา 
10. ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูล
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้ข้อมูล 
มีความถูกต้องและเช่ือถือได ้

    

  11. ควรเพิ่มจุดตดิตั้งกล้องวงจรปดิให้
ทั่วถึง ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
10. ควรมีการตรวจสอบสภาพเครือ่งมือ/
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอยา่งน้อยปีละ  
1 ครั้ง 
12. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจ 
ในการใช้บริการอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
13. ควรมีการประชุม/หารือเกี่ยวกับ
ปัญหา/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการส ารวจ
ความพึงพอใจเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติ/แกไ้ขปัญหา 
14. ควรน าผลทีไ่ด้จากการส ารวจ 
ความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ
เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการ 
ของผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
- กล่องรับความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
ภาคเรยีน
ละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
1. น.ส.วรลักษณ์ 
โมสิกรัตน ์
2. น.ส.พรพิมล  
ปาละอิน 
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ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

ของคณะผู้ประเมิน 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา โครงการ/กิจกรรมสนับสนนุ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบนัเรยีนรู ้

 
 
 

- 
 

ในการติดตาม ประเมินผลหลังการอบรม 
ควรเน้นการปฏิบัติจริงกับบุคลากรของ
ส านักฯ เป็นหลักและควรมีแบบทดสอบ
ความรู้ ทักษะก่อน-หลังอบรม  
(Pre-test/Post-test) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะในการดูแลและ
รักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

1 วัน 10,000 น.ส.พิชญาภัค 
โชคพัฒนสกุล 
 

7.3 ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและ 
การตัดสินใจ 

ควรมีการด าเนินงานใน
ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
ข้อมูลให้กับคณะ ศูนย์ 
ส านัก ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

จัดท าแผนระบบสารสนเทศของ 
ฝ่ายวิทยบริการ ให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยและ 
ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บรกิาร
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยแผนระบบ
สารสนเทศ ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ ความสอดคล้อง 
ความสัมพันธ์  ทรัพยากร 
งบประมาณ  ความคุ้มคา่ และ 
การจัดล าดับความส าคัญ 

กิจกรรม จดัซื้อครภุัณฑ์
ส านักงาน 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผลทั่วไป  
จ านวน  10  เครื่อง 
 
 
 

 

ม.ค. – 
ก.ย. 55 

200,000.- น.ส.ศิรนันท์   
กันติสินธุ ์
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ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 

ของคณะผู้ประเมิน 
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ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

7.4 ระบบบริหาร 
ความเสีย่ง 

 1. ควรมีการวิเคราะหแ์ละระบ ุ
ความเสีย่ง และปัจจยัที่ก่อให้เกิด 
ความเสีย่งอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของส านักวิทยบริการฯ และประเมิน
โอกาส  ผลกระทบของความเสี่ยง 
แล้วจัดล าดับความเสี่ยง 
2. ควรมีการจดัท าแผนบริหาร 
ความเสีย่งท่ีมีระดับสูง และด าเนนิการ
ตามแผน 
3. ควรมีการตดิตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผน และรายงาน       
ต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
พิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง และน า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป 

1. โครงการ  พ้ฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง 
2. โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการบริการยืม – คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ  
3. โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
 

1 วัน 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 

5,000.- 
 

5,000.- 
 
 
 
 

5,000.- 

นางกาญจนา  
นันตรัตน ์
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ตัวบ่งชี้ 
ข้อเสนอแนะ 
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9.1 ระบบและกลไก 
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

ควรมีการสร้างเครือข่าย 
การแลกเปลี่ยน 
ด้านการประกันคณุภาพ 
 
 
 

1. ควรประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อให้
ความรู้ และเพิ่มทักษะในการประกัน
คุณภาพของบุคลากร และถ่ายทอด 
ตัวบ่งช้ีที่ได้รับมอบหมายให้บุคลากร 
ทุกระดับ 
2. ควรจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาและแนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 
3. ควรเข้าร่วมเครือข่ายการประกนั
คุณภาพการศึกษากับหน่วยงานอ่ืนๆ 

1. โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวปฏิบัติ
ที่ด ี(Best Practice) ในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ 
2. ประชุมติดตามและจดัท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
3. รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

1 วัน 
 
 
 

มิ.ย. 55 
 

ก.ค. 55 

15,000.- 
 
 
 

4,000.- 
 

1,000.- 

น.ส.แสงเดือน  
อภิธนัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


