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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเปน  

อยางย่ิง  เพ่ือสนองตอเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545รวมทั้งกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553     

ที่มุงเนนใหการจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน  สนองความตองการของสังคม  และมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดจัดทำคูมือประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำป

การศึกษา  2561  ขึ้น  เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน  การจัดทำ

รายงานการประเมินตนเอง  ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือรองรับ            

การประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางตอเน่ือง  เปนทิศทางเดียวกัน 

อยางไรก็ตามรายละเอียดในการดำเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีตาง ๆ ในคูมือการประกัน

คุณภาพการศึกษา  ผูบริหาร  บุคลากร  และผูปฏิบัติงาน  ตองทำความเขาใจต้ังแตการวางแผนการดำเนินงาน            

ตามแผน  การตรวจประเมินและการปรับปรุงพัฒนา  รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บหลักฐาน  เพ่ือใหการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

รายละเอียดตามองคประกอบและตัวบงช้ีตาง ๆ  ที่ไดกำหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาเลมน้ี  

เปนแนวทางที่สามารถสรางความชัดเจนในการปฏิบัติงานใหผูเก่ียวของไดเปนอยางดี  จะสงผลทำใหการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยมีคุณภาพตอไป 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ฉบับน้ีไปใชประโยชนในการดำเนินงานตามพันธกิจ  มุงสูองคกรคุณภาพอยางย่ังยืนตอไป 
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บทที่  1   

บทนำ 
 

ประวตัิความเปนมาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เดิมช่ือหอสมุด

วิทยาลัยครูบุรีรัมย ต้ังขึ้นพรอมกับวิทยาลัยครูบุรีรัมยเมื่อ พุทธศักราช 2514 โดยหอสมุด  ครั้งแรก

ต้ังอยูที่ช้ัน 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี  (อาคาร 1)  มีฐานะเปนฝายหอสมุด 

 พุทธศักราช 2518  ไดยายมาอยูที่อาคารหอสมุดที่สรางขึ้นใหม เปนอาคารเอกเทศ 2 ช้ัน  

เปนอาคารเฉพาะหอสมุด  ซึ่งในปจจุบันใชเปนอาคารศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 พุทธศักราช 2535 วิทยาลัยครูทุกแหงไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ     

พระเจาอยูหัว พระราชทานนามวา“สถาบันราชภัฏ” หอสมุดจึงเปลี่ยนช่ือเปน “หอสมุดสถาบัน    

ราชภัฏบุรีรัมย” 

 พุทธศักราช 2538  หอสมุดสถาบันราชภัฏบุรีรัมยไดปรับฐานะการบริหารเปน “สำนัก

วิทยบริการ” 

 พุทธศักราช 2540-2541  ไดรับงบประมาณแผนดิน จำนวน 35,520,000 บาท สราง

อาคารสำนักวิทยบริการหลังใหม ลักษณะเปนอาคาร 6 ช้ัน พ้ืนที่ใชสอย 6,629  ตารางเมตร โดยเริ่ม

กอสรางเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2540  ดำเนินการกอสรางเสร็จสมบูรณในเดือนตุลาคม 2542 และ

เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2545  สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ประทานนามอาคารหอสมุดสถาบันราชภัฏทั้ง 35 แหงวา 

“อาคารบรรณราชนครินทร” จึงเปนช่ือของอาคารหลังน้ีมาจนกระทั่งปจจุบัน 

 พุทธศักราช 2540 ปเดียวกันกับการสราง อาคารบรรณราชนครินทร ศูนยคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ต ไดเริ่มวางระบบ และเปดใหบริการทางดานระบบคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  

โดยในระยะแรกเปดใหบริการเฉพาะคอมพิวเตอรกอน จากน้ันจึงมีการเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ต 

ซึ่งเช่ือมตอกับเครือขายของ NECTEC ใชความเร็วในการเช่ือมตอ 128 Kbps. ผานการสื่อสาร      

แหงประเทศไทย 

 พุทธศักราช 2542-2547 สำนักวิทยบริการเริ่มเปดใหบริการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2542 โดยเปดใหบริการขอมูล  ขาวสาร  สารสนเทศ  สนับสนุนการเรียนการสอนไดพัฒนาระบบงาน

บริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการนำโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia 

Teach  Library  System)  เปนซอฟตแวรระบบหองสมุดอัตโนมัติสำเร็จรูป พัฒนาเพ่ือการใชงาน

กับระบบหองสมุด  Virginia  Polytechnic  Institute  and  State  University หรือ Virginia 
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Teach  Library  System  มีการบูรณาการโมดูลพ้ืนฐานสำหรับหองสมุด VTLS  เปนโปรแกรม

สำเร็จรูปชุดองคประกอบ (Modules)  ที่ใชงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ศูนยวิทยบริการ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย ใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ  

VTLS 4  Module  ดังน้ีดังน้ี  

 

  1. งานคนคืนสารสนเทศ  OPAC Module (Online Publie Access Catalog) 

  2. งานคนคืนสารสนเทศผานระบบอินเทอรเน็ต  (Web Gateway Module) 

  3. งานวิเคราะหหมวดหมูและทำรายการสารสนเทศ (Cataloging Module) 

  4. งานยืมคืนสารสนเทศ (Circulation Module) 

  พุทธศักราช 2542-2547 ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบ

สายสัญญาณใหม จากการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนของบริษัท UIH ซึ่งเปนการสงขอมูลผาน 

Modem ระบบ digital ในความเร็ว 128 Kbps. โดยเช่ือมตอกับ UniNet ดวยความเร็ว 2 Mbps. 

เครือขายอินเทอรเน็ตในสถาบันราชภัฏบุรีรัมย (ในขณะน้ัน) มีการวางระบบสายสัญญาณไวหลาย

ระบบ เชน การเช่ือมตอระหวางอาคาร ใชสายนำสัญญาณชนิด Fiber Optic แบบ Multimode โดย

มี Node ในการกระจายออกเปนจำนวน 9 Node แบงเปนความเร็ว 10  Mbps. จำนวน7 Node 

และ 100 Mbps. จำนวน  2 Node เพ่ือรองรับความตองการในการสื่อสารผานระบบเครือขายภายใน

อยางรวดเร็ว 

  วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย และ สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ไดรับ

การจัดต้ังเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งมี

ฐานะเปนนิติบุคคล และเปนสวนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ จากการเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ทำใหโครงสรางของหนวยงานตาง ๆ 

มีการปรับเปลี่ยนใหม โดยกำหนดใหมี “สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบดวย

หนวยงาน 1 หนวยงาน ไดแก สำนักงานผูอำนวยการ แตมีภาระหนาที่ที่ตองดูแล 3 ศูนย ไดแก ศูนย

วิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  และศูนยงานเทคโนโลยีการศึกษา 

   พุทธศักราช 2548-2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง ประกอบดวย

ศูนย  3  ศูนย  ไดแก  ศูนยวิทยบริการ  ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  และศูนยเทคโนโลยีทาง

การศึกษา มีการดำเนินการพัฒนาตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  ศูนยวิทยบริการ

ดำเนินการโครงการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (TDC) และได Migration ระบบหองสมุด

อัตโนมัติจาก VTLS Classic เปน Vittua  ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดดำเนินการระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management  Information System :  MIS) จำนวน 14 ระบบ  จัด

เชาเครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 100 เครื่อง ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราช
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ภัฏบุรีรัมย และขยายเครือขายระบบอินเทอรเน็ตไรสายภายในมหาวิทยาลัย  สำหรับศูนยเทคโนโลยี

การศึกษาไดจัดทำเคเบิลทีวีบริการนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 จุด และจัดทำ DVD 

บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชน DVD ตำนานแสงสีเสียงเมืองบุรีรัมย  นอกจากน้ียังมี

การดำเนินการกอสรางอาคาร “นวัตปญญา” ซึ่งไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เปนอาคารเอกเทศ  5 ช้ัน สำหรับศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตที่สมบูรณแบบตอไปในอนาคต  

 พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดปรับโครงสรางของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  เรื่องการแบงสวนรายการ

และใหมีสวนงานภายในหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ 

วันที่ 30 ธันวาคม 2552 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยหนวยงาน          

4 หนวยงานดังน้ี  สำนักงานผูอำนวยการ ประกอบดวยงานธุรการและศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  

ศูนยวิทยบริการ ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตและสถาบันภาษา บริหารงานโดย ผูชวย

ศาสตราจารยมิตรธิศาล  อ้ือเพชรพงษ ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พุทธศักราช 2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินการปรับเปลี่ยน

วงจรสื่อสาร  จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เช่ือมตอ

กับสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาโดยใชวงจรการสื่อสารของ CAT Telecom  เช่ือมตอกับ UniNet ดวยชองสัญญาณ  1  

Gigabit  

 พุทธศักราช 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินการปรับเปลี่ยน

วงจรสื่อสารเช่ือมตอโดยตรงกับ  UniNet ดวยชองสัญญาณ 1 Gigabit และไดรับมอบหมายจาก 

UniNet ใหเปนโหนดเพ่ือการกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตใหกับสถานศึกษาและหนวยงานราชการที่

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดบุรีรัมย 

  พุทธศักราช 2556 (9 มีนาคม 2556) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได

ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสำนักโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ  จีวัฒนา ดำรงตำแหนง

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตพันธกิจ เปนศูนยกลางการเรียนรู 

เช่ือมโยงเครือขายทองถิ่น 

 พุทธศักราช 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดปรับโครงสรางของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  เรื่องการแบงสวนราชการ

และใหมีสวนงานภายในหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ 

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีหนวยงานภายในดังน้ี   

  1. สำนักงานผูอำนวยการ ใหมีหนวยงานภายใน 
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   1.1 งานธุรการ 

   1.2 ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  2.ศูนยวิทยบริการ (สวนงานภายในจัดต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัยใหมีสวนงาน

ภายในและหนวยงานภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  3. ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต (สวนงานภายในจัดต้ังตามประกาศมหาวิทยาลัย

ใหมีสวนงานภายในและหนวยงานภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 พุทธศักราช 2560 (8 มีนาคม 2560) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได

ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสำนักโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ  จีวัฒนา ดำรงตำแหนง

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตพันธกิจ เปนศูนยกลางการเรียนรู 

เช่ือมโยงเครือขายทองถิ่น 

 

 

 

ปรัชญา  วิสยัทัศน  พันธกิจ และเปาประสงค 

 
 ปรัชญา (Philosophy) 

  มุงพัฒนาศูนยกลางขอมูลการเรียนรูบนออนไลนเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

 

 วิสัยทัศน (Vision) 

  เปนศูนยกลางการเช่ือมโยงเครือขายใหเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล  กาวสูการเปน

ศูนยกลางการศึกษาอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรียนรู   

สนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2. บริการโครงขายสื่อสารขอมูลและโทรคมนาคมผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้ง 

ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 

3. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำระบบมาใชรวมกันอยาง 

คุมคาและพอเพียง 

4. จัดหาและใหบริการคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  การคนควาวิจัย และการ 

บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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 เปาประสงค  

  1. มีสารสนเทศใหสอดคลองกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  2. มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. มีการบริการสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  4. มีการรวมเปนสมาชิกเครือขายสารสนเทศในระดับสถาบัน ทองถิ่น และสากล 

  5. มีแหลงพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

  6. มีศูนยบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

  7. มีศูนยกลางระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (MIS) 

  8. มีแหลงบริการเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

  9. มีแหลงสนับสนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค  (Desirable  Characteristics  of  Graduates) 

1.  ตองเปนผูที่มีความสามารถในดานวิชาการและมีทักษะในวิชาชีพ 

2.  ใชภาษาไทย  ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี 

3.  มคีวามรูความเขาใจ  และสำนึกในคุณคาของทองถิ่น 

4.  ประยุกตความรู  ไปพัฒนาทองถิ่นของตนเองได 

5.  มคีุณธรรม  จริยธรรม  ขยัน  ซื่อสัตย  อดทน  

6.  การคิดเชิงสรางสรรค  และแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssue) 

 กำหนดประเด็นยุทธศาสตรไว  5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 3 พัฒนามาตรฐานการใหบริการ 

วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่น

อยางยั่งยืน 

 2. สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 4 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการรองรับความกาวหนาทางวิชาการเปนที่ยอมรับระดับสากล 

 3. สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

อาจารยและบุคลากรทุกระดับสูการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล 

 4. สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรัพยสินและสิทธิประโยชนของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
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 5. สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการอยาง

มีธรรมาภิบาล 

นโยบายที่ 2 : เรงรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือสรางองคความรูใหมและบริการวิชาการที่นำไป 

                  ประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนามาตรฐานการใหบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

                                              ถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

                                              ทองถิ่นอยางยั่งยืน 

  เปาประสงคที ่2 :     มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพ่ือ 

                                              ถายทอดเทคโนโลยีสูการพัฒนาความรู ทักษะอาชีพในชุมชน 

                                              ทองถิ่นใหเขมแข็งอยางย่ังยืน 

   กลยุทธที่ 2.1 :     พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการเพ่ือสรางคุณภาพ 

              ชีวิตประชาชนและเปนอยูของชุมชนใหมีความเขมแข็งและ 

                    ย่ังยืน 

    ตัวชี้วัด : 2.1.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาและตอบสนอง 

                                               ตอชุมชน 

                                       2.1.2 จำนวนแหลงเรียนรูที่ใหบริการวิชาการ 

                                       2.1.4 รอยละความพึงพอใจของผูประกอบการและชุมชน 

                                               ที่ไดรับบริการทางวิชาการ 

   กลยุทธที่ 2.2 :      พัฒนากระบวนการการบูรณาการบริการวิชาการเขากับการ 

               จัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ทำนุบำรุงศิลปะและ   

                                               วัฒนธรรม 

 

 

                                              

    ตัวชี้วัด : 2.2.1 จำนวนโครงการการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการ 

                                               จัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ทำนุบำรุงศิลปะและ 

                                               วัฒนธรรม 

นโยบายที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศทีม่ปีระสิทธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการความกาวหนาทาง 

                  วิชาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 



 7 

                                              จัดการรองรับความกาวหนาทางวิชาการและเปนที่ยอมรับ 

                                              ในระดับสากล 

  เปาประสงคที ่1 :      มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 

                                              อยางมีประสิทธิภาพ 

   กลยุทธที่ 1.1 :     พัฒนายกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ 

              เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

    ตัวชี้วัด : 1.1.1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีตอ 

                                               การใชงานระบบสารสนเทศ 

   กลยุทธที่ 1.2 :     พัฒนายกระดับฐานขอมูลและการเขาถงึขอมูลขาวสารไดอยาง 

              มีประสทิธิภาพและเช่ือถือได 

    ตัวชี้วัด : 1.2.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ  

                                               (University Ranking) 

                  1.2.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                                               (University Ranking) 

  เปาประสงคที ่2 :      บูรณาการสารสนเทศเขากับการเรียนการสอน  

                                              งานวิจัย บริการวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได 

   กลยุทธที่ 2.1 :     พัฒนาและเพ่ิมทักษะความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

              สารสนเทศแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษาใหสามารถ 

                                              นำไปใชในการจัดการเรียนการอสนงานวิจัยและบริการ 

                                              วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ตัวชี้วัด : 2.1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรูดาน 

                                               เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายที่ 4 : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีคณุภาพสูงขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานได 

                  อยางมีคุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารยและบุคลากรทุกระดับ 

                                              สูการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล 

 

 

  เปาประสงคที ่2 :     พัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเน่ือง ใหมีสมรรถนะในการ 

                                              ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมืออาชีพและ 

                                              สามารถแขงขันไดในระดับสากล 
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   กลยุทธที่ 2.1 :     เสริมสรางและสนับสนุนอาจารยและบุคลากรใหมทีกัษะและ 

              ขีดความสามารถในการทำวิจัย บริการวิชาการ การจัดการ 

              เรียนการสอนโดยสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 

                                              ทีท่นัสมัยอยางตอเน่ือง 

    ตัวชี้วัด : 2.1.1 จำนวนโครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากร 

นโยบายที่ 6 : พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินและสทิธิประโยชนของมหาวิทยาลัยใหสูงสุด 

                  ตลอดจนเพ่ิมชองทางในการแสวงหารายได 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินและสทิธิประโยชน 

                                              ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

  เปาประสงคที ่1 :      มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพยสินอยางมี 

                                              ประสิทธิภาพและสามารถเพ่ิมรายไดใหถึงพาตนเองได 

                                              สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

   กลยุทธที่ 1.1 :     พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพยสินและเพ่ิมชองทางในการ 

              จัดหารายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ตัวชี้วัด : 1.1.2 จำนวนชองทางการจัดหารายได 

นโยบายที่ 7 : ปลูกฝงคานิยมในการปฏิบัติงานที่เนนการมีคุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรม 

                  คุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 

  เปาประสงคที ่1 :      มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพและกอใหเกิด 

                                              ประโยชนสูงสุดดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

   กลยุทธที่ 3.1 :     พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

              เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอองคกร 

    ตัวชี้วัด : 3.1.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 

             ภายในและภายนอก  

                3.1.2 รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผน 

                3.1.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสียงของ 

             มหาวิทยาลัย  
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เปาหมายหลักในการพัฒนาสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ภายในปงบประมาณ  

    พ.ศ.2561-2565 

 เปาหมายของสำนักวิทยบริการฯ สอดคลองกับเปาหมายหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ขอที่ 4 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีความเสถียรและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อบรมทักษะและความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงโดยมี

เปาหมายสำคัญคือ 

  1. การจัดอันดับขอมูลสารสนเทศในระดับประเทศอันดับที่ 30 ของประเทศจาก

มหาวิทยาลัยทัง้หมด 

  2. การจัดอันดับขอมูลสารสนเทศในระดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษา 

 เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  และตรงความตองการของ

สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยจึงประกาศนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให

หลักสูตร  คณะ สำนัก สถาบัน  ไดปฏิบัติดังน้ี 

 1. ใหทุกหนวยงานในระดับคณะ  สำนัก  และสถาบัน  จัดใหมีคณะกรรมการ                      

ที่รับผิดชอบการดำเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  โดยมีหนาที่พัฒนา  บริหาร              

และติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหนวยงานตาง ๆ  เพ่ือใหเกิด

ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ใหทุกหนวยงานใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ             

การอุดมศึกษาและใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยดำเนินการใหสอดคลองกัน  เพ่ือใช

กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย 

และหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

 3. ใหทุกคณะดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยถือเปนสวนหน่ึง    

ของกระบวนการบริหารงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  เพ่ือใหเกิดคุณภาพ

ในทุกพันธกิจ  โดยเฉพาะอยางย่ิงจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ             

ที่ใชในการผลิตบัณฑิต  ดังตอไปน้ี 

 3.1  หลักสูตรสาขาตาง ๆ 

 3.2  คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 

 3.3  สื่อการศกึษาและเทคนิคการสอน 
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 3.4  หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน 

 3.5  อุปกรณการศึกษา 

 3.6  สภาพแวดลอมในการเรยีนรูและบริการการศึกษา 

 3.7  การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของนักศึกษา 

 3.8  องคประกอบอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

 4. ใหทุกหนวยงานจัดใหมีระบบการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ  และการ

ประเมินคุณภาพที่ชัดเจน  และดำเนินการตามระบบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง  

และเพ่ือใหเกิดความพรอมสำหรับการตรวจประเมิน 

 5 . ให ทุ กหน วยงานใชผลการดำเนินงานด านการประกันคุณ ภาพการศึ กษา                     

เปนผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของบุคลากรและหนวยงานตาง ๆ  และใชเปนขอมูลสำคัญในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  ไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจำปการศึกษา  2559  โดยมุงเนนที่ระบบการประกันคุณภาพต้ังแตระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  

และมหาวิทยาลัย ใหมีการดำเนินการต้ังแตการวางระบบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ  การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพรวมถึงพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑ              

การประเมินฯ  เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุน  กำกับ  ติดตามการ

ดำเนินงานของคณะ  และมหาวิทยาลัย  ให เปนไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษา                       

สงผลสะทอนตอผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดอยางมีคุณภาพ 

 นอกจากน้ีไดนำทฤษฏีระบบการประกันคุณภาพโดยนำปจจัยนำเขา  (Input) 

กระบวนการ  (Process)  ผลลัพธ/ผลกระทบ  (Output)  มาอธิบายกระบวนการการผลิตบัณฑิต

และกำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลตอการผลิตบัณฑิต 
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สำหรับหนวยงานสนับสนุนเนนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  ที่เกี่ยวกับการ

บริหารและการบริการ  เพ่ือตอบสนองความตองการ  ความพึงพอใจของผูรับบริการทั้งภายในและ

ภายนอกเปนสำคัญ รวมถึงไดนำวงจร  PDCA /PDSA  (Plan : Do : Check/Study : Action)            

ซึ่งเปนวงจรการพัฒนาคุณภาพงานมาใชเพ่ือใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การวางแผน  (Plan)  คือ  การวางเปาหมายและวัตถุประสงคของการดำเนินการใน

ระบบประกันคุณภาพไวต้ังแตตน  เพ่ือใหมีจุดมุงหมายและทิศทางในการดำเนินการขั้นตอนน้ี  

สะทอนอยูในแผนงานประจำป  กำกับพันธกิจและภารกิจตาง ๆ ของหนวยงาน  

2. การดำเนินการ (Do) การปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนงานที่วางไวการดำเนินการตาง ๆ 

จะเปนไปตามขั้นตอน  หรือระบบงานที่ออกแบบ หรือกำหนดโดยหนวยงาน  ผานกลไกการควบคุม

ตามโครงสรางการบริหารขององคกร 

3. การตรวจสอบ  (Check/Study) คือ การตรวจสอบระบบและกลไกของการดำเนินงาน

รวมทั้ง  ผลการปฏิบัติงานวาไดเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคไดกำหนดไวต้ังแตแรกหรือไม  

หากมีปญหาหรือจุดออนของการดำเนินการควรมีการคนหาสาเหตุและวางมาตรการแกไขปรับปรุง

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น 

4. การพัฒนาปรับปรุง  (Act)  คือ  การวางมาตรการปรับปรุงระบบและกลไกในการ

ดำเนินการเพ่ือเอ้ือใหเกิดการพัฒนาที่ดีย่ิงขึ้น  ทั้งน้ีมาตรการดังกลาวควรเปนขอมูลที่ใชในการวาง

แผนการดำเนินการของปตอไป 

จากระบบดังกลาวทำใหมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ 

ดังน้ี 

1. ทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีกลไกในการตรวจสอบและประเมิน  เพ่ือกระตุนและ

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

2. มุงเนนทั้งการควบคุมคุณภาพ  (Quality Control)  การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality 

Auditing)  และการประเมินคุณภาพ  (Quality Assessment) 

3. เช่ือมโยงงานประกันคุณภาพกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย 

4. เช่ือมโยงงานประกันคุณภาพใหสอดคลองกับระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

5. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการวางแผนเชิงกลยุทธและแผนดำเนินการที่เปนแรง

ขับเคลื่อน  (Driver)  สำคัญในการพัฒนาคุณภาพตามเปาหมายที่กำหนด 

6. มุงเนนการดำเนินงานไปสูการบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance) 

7. ปฏิบัติกิจกรรมสอดคลองและสงผลกับการประเมินภายนอกและการรับรองมาตรฐาน

วิชาชีพ 
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แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดบัหนวยงาน

สนับสนุน 

 ใหสำนัก/สถาบันเปนผูดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  พรอมกับ        

สรรหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหนวยงานสนับสนุน  และจัดสงรายช่ือ 

คณะกรรมการประเมินมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทำคำสั่งแตงต้ัง  โดยแนวทางการแตงต้ัง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหนวยงานสนับสนุน  ดังน้ี 

1. คณะกรรมการประเมินฯ  จำนวนไมเกิน  3  คน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขนาดของหนวยงาน

สนับสนุน 

2. ประธานกรรมการ/กรรมการ  เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและอยูภายนอก

สำนัก  สถาบัน  และเปนผูทีผ่านการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ

คณะ/มหาวิทยาลัย  ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  หรือทีม่หาวิทยาลัย

ราชภัฏบุรีรัมยหรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  จัดขึน้ 

 

 

 

วงรอบปท่ีใชในการจดัเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 (1)  ปการศึกษา ต้ังแตเดือน  สิงหาคม – กรกฎาคม  ปถัดไป 

 (2)  ปงบประมาณ ต้ังแตเดือน  ตุลาคม – กันยายน  ปถัดไป 

(3)  ปปฏิทิน ต้ังแตเดือน  มกราคม – ธันวาคม   

 

1.  กลุมตัวบงชี้หลัก 

ตัวบงชี ้ ปที่นับ 

องคประกอบที่  1  การบริหารและการจัดการ  

ตัวบงช้ีที่  1.1  การบริหารของสำนัก/สถาบัน  เพ่ือกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ ปงบประมาณ 

ตัวบงช้ีที่  1.2  รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค          

ของโครงการ 

ปงบประมาณ 

ตัวบงช้ีที่  1.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน ปงบประมาณ 

 

2.  กลุมตัวบงชี้เฉพาะ 

ตัวบงชี ้ ปที่นับ 
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องคประกอบที่  2  การดำเนนิงานตามภารกิจของหนวยงานสนบัสนนุ  

สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงช้ีที่  สวท.2.1  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด  ปงบประมาณ 

ตัวบงช้ีที่  สวท.2.2  การบริหารทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน ปงบประมาณ 

ตัวบงช้ีที่  สวท.2.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ปงบประมาณ 

 

วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงานสนับสนนุ 

 1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหนวยงานสนับสนุนตามระบบคุณภาพ

และกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น 

 2. เพ่ือใหหนวยงานสนับสนุนทราบสถานภาพของตนเอง  อันจะนำไปสูการกำหนด

แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไวอยางตอเน่ือง 

 3. เพ่ือใหหนวยงานสนับสนุน  ทราบจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา  ปรับปรงุ  ตลอดจนไดรับ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือเสริมจุดแขง็และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหนวยงาน

อยางตอเน่ือง 

 4. เพ่ือใหขอมลูสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  ทำใหมัน่ใจวาหนวยงาน

สนับสนุนสามารถดำเนินงานที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กำหนด 

 5. เพ่ือใหมหาวิทยาลัย  และสวนงานที่เกี่ยวของ  มีขอมูลพ้ืนฐานที่จำเปนสำหรับ 

การสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการในแนวทางที่เหมาะสม 

 

 

เกณฑการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ระดับหนวยงานสนับสนนุ 

 มหาวิทยาลัยกำหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหนวยงานสนับสนุน 

โดยพัฒนาองคประกอบ  ตัวบงช้ี  และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน

สนับสนุนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  และมีการเพ่ิมเติมตัวบงช้ีดานอ่ืน ๆ  ตามภารกิจของ

หนวยงาน  ซึ่งไดกำหนดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหนวยงานสนับสนุนเปน          

2  กลุม  คือ  ตัวบงช้ีหลักและตัวบงช้ีเฉพาะ  ดังน้ี 

 1. ตัวบงชี้หลัก  ใชเปนแนวทางในการประเมินทุกหนวยงาน  ประกอบดวย  1  

องคประกอบ  จำนวน  3  ตัวบงช้ี  ไดแก  องคประกอบที่  1  การบริหารและการจัดการ 

  ตัวบงช้ีที่  1.1  การบริหารของสำนัก/สถาบัน  เพ่ือกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

   ตัวบงช้ีที่   1.2  รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค          

ของโครงการ 
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   ตัวบงช้ีที่  1.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 

 2. ตัวบงชี้เฉพาะ  เปนตัวบงช้ีที่ใชสำหรับเปนแนวทางในการประเมินภารกิจหลักของ

หนวยงานสนับสนุน  มีจำนวน  1  องคประกอบ  คือ  องคประกอบที่  2  การดำเนินงานตามภารกิจ

ของหนวยงานสนับสนุน  โดยในแตละสำนัก/สถาบัน  จะมีจำนวน 3 ตัวบงช้ี ไดแก  

   ตัวบงช้ีที่  สวท.2.1  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด 

   ตัวบงช้ีที่  สวท.2.2  การบริหารทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน 

   ตัวบงช้ีที่  สวท.2.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

 

การกำหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เกณฑการประเมินตัวบงช้ีแบงเปน  5  ระดับ  มีคะแนนต้ังแต  1  ถึง  5  กรณีที่ไม

ดำเนินการใด ๆ  หรือดำเนินการไมครบที่จะได  1  คะแนน  ใหได  0  คะแนน  โดยมีความหมาย 

ของคะแนน  ดังน้ี 

คะแนน  0.00 – 1.50 หมายถึง การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน  1.51 – 2.50 หมายถึง การดำเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนน  2.51 – 3.50 หมายถึง การดำเนินงานระดับพอใช 

คะแนน  3.51 – 4.50 หมายถึง การดำเนินงานระดับดี 

คะแนน  4.51 – 5.00 หมายถึง การดำเนินงานระดับดีมาก 

 



บทที่  2   

นิยามศัพท 
 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง  การรวบรวมองค

ความรูที่มีอยูในองคกร  ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ  เพ่ือให

ทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดโดยที่ความรูมี  2  ประเภท  

คือ 

1. ความรูที่แฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ ไดจากประสบการณ

พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทำความเขาใจในสิง่ตาง ๆ  เปนความรูที่ไมสามารถ

ถายทอดออกมาเปนคำพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย  เชน  ทักษะในการทำงาน งานฝมือ           

หรือการคิดเชิงวิเคราะห  บางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวมถายทอดได

โดยผานวิธีตาง ๆ  เชน  การบันทึกเปนลายลักษณอักษร  ทฤษฎี  คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวา

เปนความรูแบบรูปธรรม  นพ.วิจารณพานิช  ไดใหความหมายของคำวา “การจัดการความรู” คือ  

เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเปาหมายอยางนอย  4  ประการไปพรอม ๆ กัน  ไดแก  บรรลุเปาหมาย          

ของงาน  บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน  บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู           

และบรรลุความเปนชุมชนเปนหมูคณะความเอ้ืออาทรระหวางกันในที่ทำงาน 

การจัดการความรูเปนการดำเนินการอยางนอย  6  ประการตอความรู  ไดแก 

(1) การกำหนดความรูหลักที่จำเปนหรือสำคัญตองาน  หรือกิจกรรมของกลุม  หรือองคกร  

(2)  การเสาะหาความรูที่ตองการ  (3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการ

ใชงานของตน  (4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน  (5) การนำประสบการณจาก          

การทำงานและการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว  

(6)  การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สำหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุดความรูที่

ครบถวนลุมลึกและเช่ือมโยงมากขึ้นเหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้นโดยที่การดำเนินการ  6  ประการน้ี  

บูรณาการเปนเน้ือเดียวกันความรูที่เก่ียวของเปนทั้งความรูที่ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัส

อยางอ่ืนที่เขาใจไดทั่วไป  (Explicit Knowledge)  และความรูฝงลึกอยูในสมอง (Tacit Knowledge) 

ที่อยูในคนทั้งที่อยูในใจ (ความเช่ือคานิยม)  อยูในสมอง  (เหตุผล)  และอยูในมือและสวนอ่ืน ๆ               

ของรางกาย  (ทักษะในการปฏิบัติ)  การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจำนวนหน่ึงทำรวมกัน             

ไมใชกิจกรรมที่ทำโดยคนคนเดียว 
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การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หมายถึง  การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ

ในลักษณะของรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ   

ในระดับมหาวิทยาลัย  หรือระดับคณะ  และตองเปนผลงานที่ผานการกลั่นกรอง  (Peer Review) 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 

การเทียบเคียงผลการดำเนินงาน  (Benchmarking)  หมายถึง  วิธีการในการวัดและ

เปรียบเทียบผลผลิต  บริการ  และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทำไดดีกวา  เพ่ือนำผลการ

เปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผนกระบวนการ

สารสนเทศ  การจัดสรรทรัพยากร  การปฏิบัติการ  ผลลัพธ  และการวิเคราะห  เพ่ือสนับสนุน

เปาประสงคที่สำคัญของสถาบัน (Organization-Wide Goal)  การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเปน

มากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน  (Alignment) ซึ่ งการดำเนินการของแตละ

องคประกอบภายใน  ระบบการจัดการ  ผลการดำเนินการมีความเช่ือมโยงกันเปนหน่ึงเดียว          

อยางสมบูรณ 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  หมายถึง  โครงการ

รวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ  หมายถึง  การเผยแพรที่เปดกวางสำหรับ

ทุกประเทศ (อยางนอย  5 ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน  หมายถึง  การเผยแพรเฉพาะใน

กลุมอาเซียน  10 ประเทศ  (อยางนอย  5  ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย)  และการใหคะแนน

ตามแหลงเผยแพรไมจำเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 

South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ  ไดแก  บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  สปป .ลาว  

มาเลเซีย  พมา  ฟลิปปนส  สิงคโปร  ไทย  และเวียดนาม 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การนำเสนอบทความ

วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุม  (Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุมหรือคณะกรรมการ

จัดประชุม  ประกอบดวย  ศาสตราจารย  หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผูทรงคุณวุฒิที่มี
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ผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ  จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ  25  โดยตองมี         

ผูประเมินบทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันดวย  และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอก

สถาบันอยางนอย  3  หนวยงาน  และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  การนำเสนอ

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ  หรือคณะกรรมการ

จัดประชุม  ประกอบดวย  ศาสตราจารย  หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผูทรงคุณวุฒิที่มี

ผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน ๆ  จากตางประเทศอยางนอยรอยละ  25  และมีผูประเมิน

บทความที่เปนผูเช่ียวชาญในสาขาน้ันและบทความที่มาจากตางประเทศ   อยางนอย  3  ประเทศ  

และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ  25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติที่นำเสนอใหกองบรรณาธิการ

หรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกตองเปนฉบับสมบูรณ  (Full Paper)  และไดรับ          

การตีพิมพซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

งานวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคำตอบของปญหา  

หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม  ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษาคนควา  

หรือทดลอง  วิเคราะห  และตีความขอมูล  ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

งานสรางสรรค  หมายถึง  ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตาง ๆ  ที่มี

ความเปนนวัตกรรม  โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ  

ซึ่ งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรค เดิม  เพ่ือเปนตนแบบหรือ

ความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับใน

วงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน  งานสรางสรรคทางศิลปะ  ไดแก  (1)  ทัศนศิลป 

(Visual Art)  ประกอบดวย  ผลงานดานจิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพภาพถาย  ภาพยนตร             

สื่อประสม  สถาปตยกรรม  และงานออกแบบประเภทอ่ืน ๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance 

Arts) ประกอบดวย  ดุริยางคศิลป  นาฏยศิลป  รวมทั้งการแสดงรูปแบบตาง ๆ  และ (3) วรรณศิลป 

(Literature)  ซึ่งประกอบดวย  บทประพันธ  และกวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ 

แนวปฏิบัติที่ ดี  หมายถึง  วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำใหสถาบันประสบ

ความสำเร็จหรือสูความเปนเลิศตามเปาหมายเปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ  มีหลักฐาน

ของความสำเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ  ตลอดจนความรูและ
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ประสบการณบันทึกเปนเอกสารเผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใชประโยชน

ได 

ประสบการณดานการทำวิจัย  หมายถึง  มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในศาสตรน้ัน ๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่ เปดสอนเปน

ผลงานวิจัยที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารยประจำหลักสูตรและเปน

ผลงานวิจัยตีพิมพในรอบหาปที่ผานมา (ใหนับรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพในปการศึกษาที่ประเมิน)  โดย

ใหรายงานผลงานวิจัยของอาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร  ทั้งน้ีการรายงาน

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพใหรายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทาง

วิชาการ  กลาวคือ  ระบุช่ือเจาของผลงาน  ช่ือผลงาน  ปที่พิมพ  และแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน 

(กกอ.  ในการประชุมครั้งที่  12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียน  ที่ศธ 0506(2)/ว

506  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

 

ผลงานที่ ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจาก

ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูใน

ฐานข อมู ล  Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)  ห รือ วารสาร วิช าก ารระ ดับ ชา ติ           

ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจาก

ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลสากล  ไดแก   ฐานขอมูลการจัด อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 

www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (ScienceCitationIndex Expand, 

Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) ห รื อ ฐ า น ข อ มู ล 

Scopus  หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

แผนกลยุทธ  หมายถึง  แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป  เปนแผนที่

กำหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน  แผนกลยุทธ  ประกอบไปดวย  วิสัยทัศน   พันธกิจ  

เปาประสงค  วัตถุประสงค  ผลการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและภัยคุกคาม  กลยุทธตาง ๆ  

ของสถาบัน  ควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน  ซึ่งตองมีการกำหนดตัวบงช้ี  ความสำเร็จของแต

ละกลยุทธ  และคาเปาหมายของตัวบงช้ี  เพ่ือวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ  

โดยสถาบันนำแผนกลยุทธมาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำป 
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แผนกลยุทธทางการเงิน  หมายถึง  แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทาง

การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดำเนินการไดแผนกลยุทธทาง

การเงิน  จะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน  สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตอง

จัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธ  และประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปน

เงินทุนที่ตองการใช  ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการ

ดำเนินการใหกลยุทธน้ันบังเกิดผล  จากน้ันจึงจะกำหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่

ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด  เชน  รายได  คาธรรมเนียมการศึกษา  

งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของหนวยงาน  เงินบริจาคจาก

หนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา  หรือสถาบันจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืน ๆ  อีกเพ่ิมเติม  

เชน  การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคารวม  ทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดำเนินงานดวย  

เชน  ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร  โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ         

ทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 

แผนปฏิบัติการประจำป  หมายถึง  แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน    

1 ป  เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ  เพ่ือใหเกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ  

ประกอบดวย  โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ  ที่จะตองดำเนินการในปน้ัน ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ตามแผนกลยุทธ  ตัวบงช้ีความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม  คาเปาหมายของตัวบงช้ีเหลาน้ัน  

รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการงบประมาณ  ในการดำเนินการรายละเอียด  

และทรัพยากรที่ตองใชในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน 

พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการหลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง  

การใชองคความรูหลายสาขาวิชาหลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตรมาผสมผสานใชในการวิเคราะห  

วิจัย  สังเคราะหขึ้นเปนองคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมขึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง  หลักสูตรที่นำเอาความรูหลาย

ศาสตรหรือหลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน  เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหวิจัย

จนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมขึ้นหรือเกิดอนุศาสตรใหมขึ้น  

ตัวอยางหลักสูตรที่เปนพหุวิทยาการ  เชน  วิศวกรรม  ชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร+แพทย

ศ าสตร )  ภู มิ ศ าสตรส ารสน เทศ  (ภู มิ ศ าสตร+เทค โน โล ยีสารสน เทศ ) วิศ วกรรมนาโน 

(วิศวกรรมศาสตร+วิทยาศาสตร+เคมี) 

ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ  เชน  คอมพิวเตอรธุรกิจ  การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
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(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ในการ

ประชุมครั้งที่  7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง  การตรวจเย่ียมโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู

ความสามารถและประสบการณ   ซึ่ งสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแก

สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ  และสอดคลองตาม

เกณฑมาตรฐานที่กำหนด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 

ระบบและกลไก 

ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอยางชัดเจนวาตองทำอะไรบาง

เพ่ือใหไดผลออกมาตามที่ตองการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะ

อยูในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ  องคประกอบของระบบประกอบดวย  

ปจจัยนำเขา  กระบวนการ  ผลผลิตและขอมูลปอนกลับซึ่งมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน 

กลไก  หมายถึง  สิ่งที่ทำใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยูได  โดยมีการจัดสรร

ทรัพยากรมีการจัด องคการหนวยงานหรือกลุมบุคคลเปนผูดำเนินงาน 

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน  หมายถึง  สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตำแหนงทางวิชาการที่สัมพันธ

กับศาสตรที่เปดสอนมิใชสัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร  เชน  เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชา 

(Field of Education) เดียวกันตาม  ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง

ที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 

2554) 

หนวยงานหรือองคการระดับชาติ  หมายถึง  หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ

เทียบเทาขึ้นไป  (เชน  ระดับจังหวัด)  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือองคการมหาชน  หรือบริษัทมหาชน             

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือองคการกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน  (เชน  สภา

อุตสาหกรรม  สภาหอการคา  สภาวิชาชีพ) 

หลักธรรมาภิบาล 0

1  หมายถึง  การปกครอง  การบริหารการจัดการ  การควบคุมดูแล

กิจการตาง ๆ   ใหเปนไปในครรลองธรรม  นอกจากน้ียังหมายถึง  การบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถ

นำไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชนธรรมที่ใชในการบริหารงานน้ีมีความหมายอยางกวางขวาง  กลาวคือ  

หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ันแตรวมถึงศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และ

 
1. ดูเพ่ิมเติม “คูมือนโยบายการกำกับดูแลองคการที่ดี” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 
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ความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง  ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  อาทิ  ความโปรงใส  

ตรวจสอบได  การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก  เปนตน 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ

นำมาปรับใชในภาครัฐมี  10  องคประกอบ  ดังน้ี1

2 

 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียง

กับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนำของ

ประเทศ  เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและ

เปาประสงคที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน  และระบบงานที่เปนมาตรฐานรวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผล  และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ืองและเปนระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ  การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี

ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม    

ใหองคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุนแรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ      

การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ  เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ  การใหบริการที่สามารถดำเนินการได

ภายในระยะเวลาที่กำหนดและสรางความเช่ือมั่นความไววางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง           

หรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ  และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ

แตกตาง 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ  การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กำหนดไว  โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยูในระดับที่สนองตอความ

คาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5) หลักความโปรงใส  (Transparency)  คือ  กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาช้ีแจง

ได เมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี            

โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ  และสามารถ

ตรวจสอบได 

6)  หลักการมีสวนรวม  (Participation)  คือกระบวนการที่ขาราชการประชาชนและ      

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรูเรียนรูทำความเขาใจ  รวมแสดงทัศนะ     

 
2. ดูเพ่ิมเติม “คูมือการจัดระดับการกำกับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 

Governance Rating)” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงานก.พ.ร.) 
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รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวของ  รวมคิดแนวทาง  รวมการแกไขปญหา  รวมใน

กระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7) หลักการกระจายอำนาจ  (Decentralization)  คือ  การถายโอนอำนาจการตัดสินใจ

ทรัพยากรและภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารสวน

ทองถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทน  โดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอำนาจและความ

รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการใหแกบุคลากร  โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจใน

การใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผล

การดำเนินงานที่ดีของสวนราชการ 

8) หลักนิติธรรม  (Rule of Law)  คือ  การใชอำนาจของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับ    

ในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนได

สวนเสีย 

9) หลักความเสมอภาค  (Equity)  คือ  การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยาง               

เทาเทียมกัน  โดยไมมีการแบงแยกดานชายหรือหญิง  ถิ่นกำเนิด  เช้ือชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ           

ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเช่ือ

ทางศาสนา  การศึกษา  การฝกอบรมและอ่ืน ๆ 

10)  หลักมุงเนนฉันทามติ  (Consensus Oriented)  คือ  การหาขอตกลงทั่วไปภายใน

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจาก

กลุมบุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน  โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมี

ขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไมจำเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพรอง

โดยเอกฉันท 

อาจารย  หมายถึง  คณาจารยซึ่งจะมีตำแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย  อาจารย   

ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 

อาจารยประจำ  หมายถึง  บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางดานการสอน

และการวิจัยและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลา

ตามเวลาทำการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548) 

สำหรับอาจารยที่สถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจำดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมี

สัญญาจางที่มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน  ในสัญญาจางจะตอง
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ระบุหนาที่ภาระงานใหชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจำตามที่กำหนดตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548   

การนับจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัยใหนับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารยที่

บรรจุใหมในปที่ประเมิน  ดังน้ี 

 9 - 12 เดือน  คิดเปน 1 คน 

 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

 นอยกวา 6 เดือน  ไมสามารถนำมานับได 

อาจารยประจำหลักสูตร  หมายถึง  อาจารยประจำเต็มเวลาที่มีภาระหนาที่ในการบริหาร

หลักสูตร  และจัดการเรียนการสอน  โดยวางแผนติดตามทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรและ

ปฏิบัติงานประจำหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน  มีคุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คนและทุกคนเปนอาจารยประจำเกินกวา 1 หลักสูตร  

ในเวลาเดียวกันไมไดยกเวนอาจารยประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา

เดียวกันได  หรือเปนอาจารยประจำหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก  1 หลักสูตร  โดยตอง

เปนหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจำอยูแลว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ

ประชุมครั้งที่  2/2549  วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549) ทั้งน้ีกรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารย

ประจำหลักสูตรไดมากที่สุดเพียง 2 หลักสูตรเทาน้ัน 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตรขอใหนำเสนอ  โดยดำเนินเชนเดียวกับการ

นำเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย  โดยนำเสนอตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความ

เห็นชอบและเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม  สมอ.08  ภายใน 30  วัน 

 บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง บุคลากรที่บรรจุแตงต้ังเพ่ือใหมาปฏิบัติราชการ มี

หนาที่บริการวิชาการและสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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องคประกอบ  ตวับงชี ้ และคาเปาหมาย  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

ระดับหนวยงานสนับสนนุ 

 

ตัวบงชี ้
ชนิดตัวบงชี ้

(IPO) 

คาเปาหมาย 

เปาหมาย คะแนน 

องคประกอบที่  1  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีที่  1.1  การบริหารของสำนัก/สถาบัน              

เพ่ือกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

P 6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่  1.2  รอยละความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

O รอยละ 80 4 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่  1.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ตอการใหบริการของหนวยงาน 

O 3.51 4 คะแนน 

องคประกอบที่  2  การดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนบัสนนุ 

 

ตัวบงชี ้
ชนิดตัวบงชี ้

(IPO) 

คาเปาหมาย 

เปาหมาย คะแนน 

องคประกอบที่  2  การดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนบัสนนุ 

สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงช้ีที่  สวท.2.1  การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ

ของหองสมุด  

P 5 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่  สวท.2.2  การบริหารทรัพยากรสารสนเทศ

หองสมุดใหเกดิประโยชน 

P 6 ขอ 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่  สวท.2.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร P 5 ขอ 5 คะแนน 
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และการตัดสินใจ 

 

 

 

 



บทที่  3 
องคประกอบ  ตวับงชี้หลัก  และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

ระดับหนวยงานสนับสนนุ 

 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหนวยงานสนับสนุน  กำหนดใหมีการ

ดำเนินการ  จำนวน  2  องคประกอบ  โดยเปนตัวบงช้ีหลัก  จำนวน  6  ตัวบงช้ี  และตัวบงช้ีเฉพาะ

ตามภารกิจของหนวยงาน  ซึ่งมีจำนวนตัวบงช้ีแตกตางกัน  รายละเอียดดังน้ี 

  

1.  กลุมตัวบงชี้หลัก  (สำหรบัประเมินทุกหนวยงาน) 

องคประกอบที่  1  การบริหารและการจัดการ 

 ตัวบงช้ีที่  1.1  การบริหารของสำนัก/สถาบัน  เพ่ือกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

 ตัวบงช้ีที่  1.2  รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ตัวบงช้ีที่  1.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน 

 

2.  กลุมตัวบงชี้เฉพาะ 

องคประกอบที่  2  การดำเนินงานตามภารกิจของสำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงช้ีที่  สวท.2.1  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด  

ตัวบงช้ีที่  สวท.2.2  การบริหารทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน 

ตัวบงช้ีที่  สวท.2.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
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องคประกอบที่  1  การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี้ที่  1.1   การบริหารของสำนัก/สถาบนั  เพื่อกำกับติดตามผลลพัธตามพนัธกิจ 

ชนิดตัวบงชี ้ กระบวนการ 

วงรอบการนับขอมูล ปงบประมาณ  

 

คำอธิบายตัวบงชี้ สำนัก/สถาบัน  มีพันธกิจหลักที่สำคัญในการสงเสริม  สนับสนุนใหคณะ

สามารถดำเนินการตามพันธกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน  สำนัก/สถาบัน  ตองมีแผน          

เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสำนัก/สถาบัน  ใหสอดคลองกับเปาหมายของ

สถาบัน  ตลอดจนมีการบริหารทั้งดานบุคลากร  การเงิน  ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ

การศึกษา  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห   SWOT  โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน            

ของหนวยงานและพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ี            

และเปาหมายของแผนกลยุทธ  และเสนอตอคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก/สถาบันหรือคณะ

กรรมการบริหาร   

 2. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง 

ที่ เกิดจากภายนอกหรือปจจัยที่ ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจ           

ของหนวยงาน 

 3. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง  10  ประการ   

 4. ดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามระบบและกลไกที่เหมาะสม             

และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของหนวยงานที่ไดปรับใหมีการดำเนินงานดานการประกัน

คุณภาพเปนสวนหน่ึงของการบริหารงานหนวยงานตามปกติที่ประกอบดวย  การควบคุมคุณภาพ  

การตรวจสอบคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ 

 5. กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารของหนวยงาน 



 24 

 6. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล  ทักษะของผูมีประสบการณตรง

และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  ตามประเด็นความรูอยางนอย  1  ดาน   

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2  ขอ 

มีการดำเนินการ 

3 - 4  ขอ 

มีการดำเนินการ 

5  ขอ 

มีการดำเนินการ 

6  ขอ 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่  1.2   รอยละความสำเร็จของการดำเนนิโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ชนิดตัวบงชี ้ ผลผลิต 

วงรอบการนับขอมูล ปงบประมาณ  

 

คำอธบิายตัวบงชี ้ หนวยงานสนับสนุนมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการโครงการ               

เพ่ือบรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของโครงการที่กำหนด 

 

เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค

ของโครงการเปนคะแนนระหวาง  0 – 5  และกำหนดใหคะแนนเต็ม  5  =  รอยละ  100 

 

สูตรการคำนวณ 

1.  คำนวณคารอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการตามสูตร 

 จำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 
x 100 

 จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ  1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

 

คะแนนที่ได = 
คารอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

x 5 
100 
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หมายเหตุ :  โครงการที่ดำเนินการสำเร็จ  หมายถึง  การประเมินความสำเร็จของโครงการตาม

วัตถุประสงคของโครงการ  โดยผลการดำเนินงานตองบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวทุกขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ที่  1.3   ระดับความพงึพอใจของผูรบับริการตอการใหบริการของหนวยงาน 

ชนิดตัวบงชี ้ ผลผลิต 

วงรอบการนับขอมูล ปการศึกษา 

 

คำอธิบายตัวบงชี้ ในการดำเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเนนของหนวยงานสนับสนุน                 

ซึ่ งเกี่ยวของกับการบริหารจัดการของหนวยงาน  โดยเริ่ม ต้ังแตปจจัยนำเขาที่ ไดมาตรฐาน                  

มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีสวนรวมและความรวมมือจากทุกฝายและผลลัพธ  คือ  ระดับความ

พึงพอใจของผูรับบริการ  ซึ่งสามารถสะทอนถึงคุณภาพของผลการดำเนินงานของหนวยงาน               

การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการอาจจะพิจารณาใหครอบคลุมในประเด็นหลัก  ดังน้ี 

 

 1.  ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 

 2.  ความพึงพอใจดานสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก 

 3.  ความพึงพอใจดานบุคลากร/เจาหนาที่ผูใหบริการ 

 4.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
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เกณฑการประเมิน ใชค า เฉลี่ ยของคะแนนการประเมินความพึ งพอใจของผู รับบริการ                      

(0.00 – 5.00)  และเทียบการใหคะแนน  ดังน้ี 

 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

รอยละ 

49 

รอยละ 

50 

รอยละ 

60 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่  2  การดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน 
 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย  มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญ คือการสงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของ

มีการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหสามารถดำเนินงานไดบรรลุความสำเร็จตามนโยบาย  

เปาหมาย  และที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

มีตัวบงช้ีเฉพาะสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  องคประกอบที่  2   

การดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน  จำนวน  3  ตัวบงช้ี  ดังน้ี 

 

ตัวบงชี้ที่  สวท.2.1   การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศของหองสมุด 
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ชนิดตัวบงชี ้ กระบวนการ 

วงรอบการนับขอมูล ปงบประมาณ 

 

คำอธิบายตัวบงชี้  

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเกิดจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

อยางเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ไดแก             

การวิเคราะหหมวดหมู  การลงรายการ  การจัดเตรียมความพรอมดานทรัพยากรสารสนเทศ           

เพ่ืออำนวยความสะดวกในการคนหาและเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดใหบริการ 

ทรัพยากรสารสนเทศ  หมายถึง  สื่อสิ่งพิมพ  (หนังสือ วารสาร  นิตยสาร)  สื่อโสตทัศน  

และสื่ออิเล็กทรอนิกส  เพ่ือการเรียนรูทุกประเภท 

ครอบคลุม  หมายถึง  มีสวนเกี่ยวของถึง  รวมถึง  รวมอยูดวย 

 

เกณฑมาตรฐาน   

 1.  มีแผนจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดจากการมีสวนรวมของนักศึกษาและอาจารย 

 2.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทำงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  และมีการ

ประชุมดำเนินการ 

 3.  มีการมีสวนรวมของคณะและหลักสูตร  ในการเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ         

เขาหองสมุด   

 4.  มีการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่มีการเรียน         

การสอนในมหาวิทยาลัย 

 5.  มีการจัดทำรายงานในการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจำป 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2  ขอ 

มีการดำเนินการ 

3  ขอ 

มีการดำเนินการ 

4  ขอ 

มีการดำเนินการ 

5  ขอ 

ตัวบงชี้ที่  สวท.2.2   การบริหารทรพัยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน 

ชนิดตัวบงชี ้ กระบวนการ 

วงรอบการนับขอมูล ปงบประมาณ 

 

คำอธิบายตัวบงชี้  
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 การบริหารทรัพยากรสารสนเทศสูผูใชบริการเปนกิจกรรมหลักของหองสมุด  เพ่ือเพ่ิม

ปริมาณการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกหองสมุด  รวมทั้งการพัฒนา

ใหผูใชบริการมีความรูและทักษะในการแสวงหาและการใชทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู         

และพัฒนาตนเอง  ตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน   

 1. มีระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดและดำเนินการตามระบบที่

กำหนด 

 2. มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศตอผูใชบริการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหองสมุด

สถาบันอุดมศึกษา 

 3. มีการอบรม  การแนะนำการใช  หรือการแนะนำการสืบคนสารสนเทศของหองสมุดแก

นักศึกษาทุกปการศึกษา 

 4. มีจำนวนผูใชฐานขอมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมขึ้นรอยละ  5  ตอ

ปงบประมาณ 

 5. มีการประเมินระบบตามรูปแบบที่กำหนด 

 6. มีการนำผลการประเมนิระบบมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2  ขอ 

มีการดำเนินการ 

3  ขอ 

มีการดำเนินการ 

4 - 5  ขอ 

มีการดำเนินการ 

6  ขอ 
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ตัวบงชี้ที่  สวท.2.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 

ชนิดตัวบงชี ้ กระบวนการ 

วงรอบการนับขอมูล ปงบประมาณ 

 

คำอธิบายตัวบงชี้  

 สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ

นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน  เพ่ือใหเปนระบบที่สมบูรณสามารถเช่ือมโยงกับทุกหนวยงาน

ที่ เกี่ยวของทั้ งภายในและภายนอก  เปนระบบที่ ใชงานไดทั้ งเพ่ือการบริหาร  การวางแผน                   

และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ  เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร  เพ่ือการ

ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินการดำเนินงาน  ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน  ทั้งน้ี  

ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช 

 

เกณฑมาตรฐาน   

 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ  (Information System Plan) 

 2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน                  

โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริหารจัดการ  และการเงิน  

และสามารถนำไปใชในการดำเนินงานประกันคุณภาพ 

 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

 4.  มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

 5.  มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่กำหนด 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดำเนินการ 

1  ขอ 

มีการดำเนินการ 

2  ขอ 

มีการดำเนินการ 

3  ขอ 

มีการดำเนินการ 

4  ขอ 

มีการดำเนินการ 

5  ขอ 

 



บทที่  4 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหนวยงานสนับสนนุ 

 

สรุปผลการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  ระดับหนวยงานสนบัสนนุ 

 

ตาราง  1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ

คุณภาพ 
เปาหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน 

การประเมิน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่  1  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีที่  1.1      

ตัวบงช้ีที่  1.2      

 

ตัวบงช้ีที่  1.3      

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่  1  

องคประกอบที่  2  การดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนบัสนนุ 

ตัวบงช้ีที่  

สนอ.2.1 

     

ตัวบงช้ีที่  

สนอ.2.2 

     

ตัวบงช้ีที่  

สนอ.2.3 

     

ตัวบงช้ีที่  

สนอ.2.4 

     

ตัวบงช้ีที่  

สนอ.2.5 

     

ตัวบงช้ีที่  

สนอ.2.6 

     

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบที่  2  



 

 

30 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้  

 

 

 

 

ตาราง  2  วิเคราะหคณุภาพการศึกษาภายใน  ระดับหนวยงานสนับสนนุ 

องคประกอบ 
จำนวน 

ตัวบงชี ้

คะแนนเฉลี่ย 

(รายองคประกอบ) 
ระดับคณุภาพ 

องคประกอบที่  1  การบริหารและการจัดการ 3   

องคประกอบที่  2  การดำเนินงานตามภารกิจ

ของหนวยงานสนับสนุน 

 

........ 

  

รวม ........ คะแนนเฉลี่ย 

ทุกตัวบงช้ี 

 

ผลการประเมิน    

 

 

หนวยงานควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเดน  และจุดที่ควรพัฒนาในแตละ

องคประกอบดวย  ตามตัวอยางดังตอไปน้ี 

 

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดทีค่วรพฒันา 

จุดเดน 

1. 

2. 

จุดที่ควรพฒันา 

1. 

2. 
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