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เกณฑการประเมิน ตัวช้ีวัด/รายละเอียดการ
ดําเนินงาน 1 2 3 

เปาหมาย 
50 

ผูรับผิดชอบ
ใหขอมูล 

1.1 

 มีการกําหนดปรัชญา
หรือปณิธาน  แผน
ดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนครบ
ทุกภารกิจ 

ดําเนินการ 
1-4 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
5-6 ขอ
แรก 

ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 งานนโยบาย
และแผน 

1 มีการกําหนดปรัชญา
หรือปณิธาน           

2 

มีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ แผนการ
ดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการประจําป
ใหสอดคลองกันและกัน
และสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของสํานัก
วิทยบริการ ยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ 

          

3 

 มีการกําหนดตัวบงช้ี
ของการดําเนินงาน และ
กําหนดเปาหมายของ
แตละตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน 

          

4 มีการดําเนินการตาม
แผนครบทุกภารกิจ           

5 

มีการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ี 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
และรายงานผลตอ
ผูบริหารและกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการ 

          

6 

มีการวิเคราะหความ
สอดคลองระหวางกล
ยุทธแผนการดําเนินงาน 
เปาประสงค เปาหมาย
กับยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของชาติ 
ตลอดจนสภาพการณ
ปจจุบันและแนวโนมใน 
อนาคตอยางสม่ําเสมอ 
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7 

มีการนําผลการประเมิน
และผลการวิเคราะหมา
ปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง 

          

1.2 

รอยละของการบรรลุ
เปาหมายตามตัวบงช้ี
ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด 

รอยละ 
60-74 

รอยละ 
75-89 

รอยละ 
90-100 2 ฝายบริหาร 

1 บรรลุเปาหมายรอยละ 
60 - 74           

2 บรรลุเปาหมายรอยละ 
75 - 89           

3 บรรลุเปาหมายรอยละ 
90 - 100           

ตัวบงช้ีที่แสดงอัตลักษณของสํานักวิทยบริการ 

1.3.1 มีระบบการบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ดําเนินการ 
1-2 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
3-4 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
ครบทุก
ขอ 

2 ฝายหอสมุด 

1 มีแผนการดําเนินงาน
และแผนงานบริการ           

2 
มีการดําเนินงานตาม
แผนดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการ 

          

3 
มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานแก
ผูบังคับบัญชา 

          

4 มีการประเมนิผลความ
พึงพอใจของผูรับบริการ           

5 

มีการนําผลการสํารวจ
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการใหบริการ 

          

1.3.2 
มีระบบและกลไกการ
จัดหาและวิเคราะห
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ดําเนินการ 
1-2 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
3-4 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
ครบทุก
ขอ 

2 ฝายหอสมุด 

1 
มีแผนการดําเนินงาน
จัดหาและวิเคราะห
ทรัพยากรสารนิเทศ 

          

2 มีการดําเนินงานตาม
แผน           

3 มีการรายงานผลการ
ดําเนินงาน           
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4 มีการประเมนิผลการ
ดําเนินงาน           

5 มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนา           

1.3.3 
มีระบบการบริการ
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

ดําเนินการ 
1-2 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
3-4 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
ครบทุก
ขอ 

2 
ฝาย
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

1 

มีแผนการดําเนินงาน
ของการบริการ
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

          

2 
มีการดําเนินการ
ใหบริการตามแผนที่
กําหนด 

          

3 
มีการกําหนดหลักเกณฑ
และหรือระเบียบในการ
ใหบริการ 

          

4 
มีการประเมนิการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่
กําหนด 

          

5 มีการนําผลการรประเมิน
ไปปรับปรุงการบริการ           

1.3.4 

มีระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการ ทรัพยากร
เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

ดําเนินการ 
1-2 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
3.4 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
ครบทุก
ขอ 

2 
ฝาย
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

1 

มีแผนการดําเนินงาน 
การจัดหาทรัพยากรดาน
บุคคล เทคโนโลยี และ
เครื่องมือ 

          

2 

มีการมอบหมายงานให
เปนไปตามภารกิจของ
หนวยงานและตาม
ศักยภาพ ตามความถนัด
และความสนใจ รวมทั้ง
มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป 

          

3 

มีคูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับทุกงานภายใน
ฝายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพื่อใชเปน
แนวทางการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

          

4 
มีการสํารวจและ
วิเคราะหผลการ
ปฏิบัติงานการผลิตและ
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การใหบริการของ
บุคลากรภายใน
หนวยงาน 

5 

มีสื่อโสตทัศนที่
หลากหลายรูปแบบและ
สนองตอบจุดประสงค
การเรียนรูอยางนอย 3 
ประเภท 

          

5.4 
รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
วิชาการ 

รอยละ 
65-74 

รอยละ 
75-84 ? 85 2 งานนโยบาย

และแผน 

1 มีความพึงพอใจรอยละ 
65 - 74           

2 มีความพึงพอใจรอยละ 
75 - 84           

3 มีความพึงพอใจมากกวา
รอยละ 85           

7.1 

กรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการ ใชหลักธรร
มาภิบาลในการบริหาร
จัดการและสามารถ
ผลักดันสํานักวิทย
บริการหแขงขันไดใน
ระดับทองถิ่น 

ดําเนินการ 
1-3 ขอ 

ดําเนินการ
4 ขอ 

ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

2 สํานักงาน
เลขานุการ 

1 

กรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการมบีทบาท
สําคัญในการกําหนด
ทิศทาง ยุทธศาสตรและ
นโยบายของสํานักวิทย
บริการ 

          

2 

 กรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการมกีารติดตาม
ผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสํานัก
วิทยบริการ ปละ 2 ครั้ง 

          

3 

มีการประชุมกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการ
อยางต่ํารอยละ 80 ของ
แผน ในการประชุมแต
ละครั้งมีกรรมการเขา
รวมโดยเฉลี่ยไมนอย
กวารอยละ 80 โดยมี
การสงเอกสารให
กรรมการอยางนอย 7 
วันกอนการประชุม 
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4 

กรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการจัดใหมีการ
ประเมินผลงานของ
ผูอํานวยการ ตาม
หลักเกณฑที่ตกลงกัน
ไวลวงหนา 

          

5 

กรรมการประจําสํานัก
วิทยบริการมกีาร
ดําเนินงานโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาลและสงเสริม
การบริหารงานโดยใช
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้ง
องคกร 

          

7.2 
ภาวะผูนําของผูบริหาร
ทุกระดับของสํานักวิทย
บริการ 

ดําเนินการ 
1-2 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
3 ขอแรก 

ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

2 สํานักงาน
เลขานุการ 

1 
 มีกระบวนการสรรหา
ผูบริหารที่เปนระบบ 
โปรงใส ตรวจสอบได 

          

2 

ผูบริหารดําเนินการ
บริหารดวยหลักธรรมาภิ
บาลและใชศักยภาพ
ภาวะผูนําที่มีอยูโดย
คํานึงถึงประโยชนของ
สํานักวิทยบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

          

3 

 มีกระบวนการประเมิน
ศักยภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหาร
ที่ชัดเจนและเปนที่
ยอมรับในสํานักวิทย
บริการ 

          

4 

 มีการจัดทําแผนและ
กลไกการพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหาร
ตามผลการประเมินและ
ดําเนินการตามแผน
อยางครบถวน 

          

7.3 
มีการพัฒนาสํานักวิทย
บริการ สูองคกรการ
เรียนรู 

ดําเนินการ 
1-2 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
3 ขอแรก 

ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

2 คณะกรรมการ 
KM 

1 

มีการทบทวนและจัดทํา
แผนการจัดการความรู 
เพื่อมุงสูองคกรแหงการ
เรียนรูและ
ประชาสัมพนัธเผยแพร
ใหประชาคมของสํานัก
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วิทยบริการรบัทราบ 

2 

มีการดําเนินการตาม
จัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไมนอยกวา 
รอยละ 50 

          

3 

มีการดําเนินการตาม
แผนจัดการความรูและ
ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายรอยละ 100 

          

4 
 มีการติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของการ
จัดการความรู 

          

5 

มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงใชในการ
พัฒนากระบวนการ
จัดการความรูใหเปน
สวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและ
ปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู 

          

7.4 

มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ดําเนินการ 
1-2 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
3 ขอแรก 

ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 งานบุคคล 

1 

มีการจัดทําแผนการบริ
หาทรัพยากรบุคคลที่
เปนรูปธรรม ภายใตการ
วิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ 

          

2 

มีระบบและกลไกการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เปนการสงเสริม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรร
หา การจัดวางคนลง
ตําแหนง การกําหนด
เสนทางเดินของ
ตําแหนง การสนับสนุน
เขารวมประชมุ ฝกอบรม
และหรือเสนอผลงาน
ทางวิชาการ การ
ประเมินผลการ
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ปฏิบัติงาน มาตรการ
สรางขวัญกําลังใจ  

3 

 มีระบบสวัสดิการและ
เสริมสรางสขุภาพที่ดี 
และสรางบรรยากาศที่ดี
ใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสทิธิภาพและ
อยูอยางมีความสุข 

          

4 

มีระบบสงเสริมสนับสนุน
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง
ใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วใน
สายงาน 

          

5 
มีการประเมนิความพึง
พอใจของบุคลากรทุก
ระดับอยางเปนระบบ 

          

6 

มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจเสนอ
ผูบริหารระดบัสูงและมี
แนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

          

7.5 
ศักยภาพของระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร  

ดําเนินการ 
1 ขอแรก 

ดําเนินการ 
2 ขอแรก 

ดําเนินการ 
3-4 ขอ
แรก 

3 กลุมงานคอม
ฯ 

1 
 มีนโยบายในการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ 

          

2  มีระบบฐานขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจ           

3 

 มีการประเมิน
ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล 

          

4 
มีการประเมนิความพึง
พอใจของผูใช
ฐานขอมูล 

          

5 
 มีการนําผลการประเมิน
ในขอ 3 และ 4 มา
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล 

          

6 
มีการเชื่อมโยงระบบ
ฐานขอมูลของสถาบัน
ผานระบบเครือขายกับ
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สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตาม
รูปแบบมาตรฐาน
กําหนด 

7.6 

ระดับความสาํเร็จในการ
เปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา
สํานักวิทยบริการ 

ดําเนินการ 
1-2 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
3-4 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
ครบทุก
ขอ 

2 สํานักงาน
เลขานุการ 

1 

มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารแกประชาชน
อยางโปรงใส ผาน
ชองทางตาง ๆ อาทิ 
เอกสารสิ่งพมิพ 
เว็บไซตนิทรรศการ 

          

2 

มีระบบการรบัฟงความ
คิดเห็นของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน 
โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม 

          

3 

 มีการนําความคิดเห็น
ของประชาชนไป
ประกอบการบริหารงาน 
โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการ
ดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม 

          

4 

มีที่ปรึกษาที่มาจากภาค
ประชาชน ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปน
ทางการ และมีการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกัน
อยางตอเน่ืองและ
ชัดเจน เชน จัดประชุม
รวมกันอยางนอยปละ 2 
ครั้ง 

          

5 
 มีกระบวนการหรือกลไก
การติดตามตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน 

          

7.8 
มีการนําระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหาร 

ดําเนินการ 
1-2 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
3-4 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
ครบทุก
ขอ 

3 
คณะกรรมการ
ควบคุมความ
เสี่ยง 
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1 

มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสํานักวิทยบริการ 
รวมเปนคณะกรรมการ
หรือคณะทํางานโดย
ผูบริหารระดบัสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยง 

          

2 

 มีการวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเสี่ยงที่สงผล
กระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุเปาหมายใน
การบริหารงาน และจัดล
ดับความสําคัญของ
ปจจัยเสี่ยง 

          

3 

 มีการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยแผน
ดังกลาวตองกําหนด
มาตรการหรอื
แผนปฏิบัติการในการ
สรางความรู ความเขาใจ
ใหกับบุคลากรทุกระดับ
ในดานการบริหารความ
เสี่ยงและการดําเนินการ
แกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม 

          

4 มีการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง           

5 

มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
ตลอดจนมีการกําหนด
แนวทางและ
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนการบริหาร
ความเสี่ยงโดยไดรับ
ความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสูงสุดของสํานัก
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วิทยบริการ 

7.9 

ระดับความสาํเร็จของ
การถายทอดตัวบงช้ีและ
เปาหมายของระดับ
องคกรสูระดบับุคคล 

ดําเนินการ
1-4ขอ
แรก 

ดําเนินการ
5-7 ขอ
แรก 

ดําเนินการ
ครบทุก 
ขอ 

2 ฝายบริหาร 

1 

มีการกําหนดแนว
ทางการดําเนินการใน
การประเมินผลภายใน
สํานักวิทยบริการ 

          

2 
มีแผนงานการ
ประเมินผลภายในสํานัก
วิทยบริการ 

          

3 

มีการกําหนดตัวบงช้ีและ
เปาหมายตามพันธกิจ
และยุทธศาสตรของ
สํานักวิทยบริการ 

          

4 

มีการจัดทํา Strategy 
Map ของสํานักวิทย
บริการเโดยกําหนด
เปาประสงคของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับหนวยงาน 
ใหเช่ือมโยงกับ
เปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสํานัก
วิทยบริการ 

          

5 
 มีการยืนยันวิสัยทัศน
และประเด็นยุทธศาสตร
ของสํานักวิทยบริการ 

          

6 

มีระบบในการติดตามผล
การดําเนินงานตามตัว
บงช้ีและเปาหมายตาม
คํารับรองของผูบริหาร
ระดับตาง ๆ 

          

7 
มีการประเมนิผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ี
และเปาหมายคํารับรอง 

          

8 

มีการนําผลการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของผูบริหาร
ไปเชื่อมโยงกับระบบ
การสรางแรงจูงใจ 
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7.12 

รอยละของบุคลากร
ประจําสายสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพทั้ง
ในประเทศและ
ตางประเทศ 

รอยละ 1-
54 

รอยละ 
55-79 ? 80 3 งานบุคคล 

1 รอยละ 1 - 54           

2 รอยละ 55 - 79           

3 มากกวาหรือเทากับรอ
ยะ 80           

7.14 

ระดับความสาํเร็จของ
รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก
ในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25 3 ฝายบริหาร 

1 รอยละ 15           

2 รอยละ 20           

3 รอยละ 25           

8.1 

มีระบบและกลไกในการ
จัดสรร การวเิคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณ
อยางมีประสทิธิภาพ 

ดําเนินการ
1-2ขอ
แรก 

ดําเนินการ
3ขอแรก 

ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 งานนโยบาย
และแผน 

1 

 มีแผนกลยุทธทาง
การเงินที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของสํานัก
วิทยบริการใหเปนไป
ตามเปาหมาย 

          

2 

 มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางดาน
การเงิน แผนการจัดสรร 
และการวางแผนการใช
เงินอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได 

          

3 

 มีการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลทางการเงินที่
ผูบริหารสามารถ
นําไปใชในการตัดสินใจ
และวิเคราะหสถานะทาง
การเงิน 

          

4 

 มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอยางเปน
ระบบ อยางนอยปละ 2 
ครั้ง 
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5 

มีการนําขอมลูทาง
การเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย และ
วิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคง
ขององคกรอยาง
ตอเน่ือง 

          

6 

มีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ทํา
หนาที่ตรวจติดตามการ
ใชเงินใหเนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่
สถาบันกําหนด 

          

7 

ผูบริหารระดบัสูงมีการ
ติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมาย 
และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและ
ตัดสินใจ 

          

8.2 
มีการใชทรัพยากร
ภายในและภายนอก
สํานักวิทยบริการรวมกัน 

ดําเนินการ
1-2ขอ
แรก 

ดําเนินการ
3 ขอแรก 

ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 
คณะกรรมการ
วิเคราะหการ
ใชทรัพยากร 

1 

 มีคณะกรรมการ
วิเคราะหความตองการ
การใชทรัพยากรของ
สํานักวิทยบริการ 

          

2 

มีผลการวิเคราะหความ
ตองการในการใช
ทรัพยากรของสํานัก
วิทยบริการ 

          

3 
 มีแผนการใชทรัพยากร
รวมกันกับหนวยงานอื่น
ในมหาวิทยาลัย 

          

4 
มีแผนการใชทรัพยากร
รวมกันกับหนวยงานอื่น
นอกมหาวิทยาลัย 

          

5 

มีผลการประหยัด
งบประมาณที่เกิดจาก
การใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอื่น 

          

9.1 

มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่
เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร 

ดําเนินการ
1-3ขอ
แรก 

ดําเนินการ
4ขอแรก 

ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 
คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ 
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1 

มีระบบบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของสํานักวิทย
บริการ  

          

2 

มีการกําหนดนโยบาย
และใหความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพจาก 
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสํานักวิทย
บริการ ภายใตการมีสวน
รวมจากภาคีทั้งภายใน 
และภายนอกสํานักวิทย
บริการ  

          

3 

มีการกําหนดมาตรฐาน
ตัวบงช้ี และเกณฑ
คุณภาพที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ และ
สอดคลองกับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก  

          

4 

มีการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพที่
ครบถวน ทั้งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอยางตอเน่ือง
เปนประจํา (อยางนอย 3 
ปนับรวมปที่มี การ
ติดตาม)  

          

5 
มีการนําผลการประกัน
คุณภาพมาพฒันา
ปรับปรุงการดําเนินงาน  

          

6 

มีระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่สนับสนุน
การประกันคุณภาพและ
ใชรวมกันทั้งระดับบุคคล 
ฝายและสํานักวิทย
บริการ  

          

7 

มีระบบสงเสริมการสราง
เครือขายดานการประกัน
คุณภาพระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและ
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ภายนอกสํานักวิทย
บริการ 

9.2 

ระบบและกลไกการให
ความรูและทักษะดาน
การประกันคุณภาพแก
บุคลากร 

ดําเนินการ
1-3ขอ
แรก 

ดําเนินการ
4-5 ขอ
แรก 

ดําเนินการ
ครบทุก
ขอ 

3 
คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ 

1 
มีระบบการใหความรูและ
ทักษะการประกัน
คุณภาพแกบุคลากร  

          

2 

มีระบบสงเสริมให?
บุคลากรนําความรู?ด?
านการประกันคุณภาพ
ไปใช?กับการปฏิบัติงาน 

          

3 

 มีกลไกใหบุคลากรมี
สวนรวมในการประกัน
คุณภาพของ 
มหาวิทยาลัย  

          

4 

บุคลากรมีการใช
กระบวนการคุณภาพ ใน
การพัฒนาคุณภาพของ
การปฏิบัติงาน  

          

5 

บุคลากรสรางเครือขาย
การพัฒนาคุณภาพ
ภายในสํานักวิทย
บริการ  

          

6 

มีระบบติดตาม
ประเมินผลการประกัน
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน และในสวนที่
บุคลากรมีสวนรวมกับ
การประกันคุณภาพของ
สํานักวิทยบริการ  

          

7 

มีการนําผลการประเมิน
ไปพัฒนากระบวนการให
ความรูและกลไกการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพที่เกี่ยวของกับ
บุคลากรอยางตอเน่ือง  

          

9.3 

ระดับความสาํเร็จของ
การประกันคุณภาพ
ภายใน สํานักวิทย
บริการ 

ดําเนินการ
1-2 ขอ
แรก 

ดําเนินการ 
3 ขอแรก 

ดําเนินการ
4-5 ขอ
แรก 

3 
คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ 

1 

มีการดําเนินการตาม
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย และ

          



องคประกอบและตัวบงช้ี การประกันคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการ ปการศึกษา 2550 15

สํานักวิทยบริการ อยาง
ตอเน่ือง  

2 

มีการปรับปรงุระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
โดยสอดคลองกับพันธ
กิจและ พัฒนาการของ
สํานักวิทยบริการ 

          

3 

มีการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายใน
ตอหนวยงานที่ 
เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลา
ที่กําหนด  

          

4 

มีการนําผลการประเมิน
ไปใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเน่ือง  

          

5 

มีนวัตกรรมดานการ
ประกันคุณภาพที่
หนวยงานพัฒนาขึ้น 
หรือมีการจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปน
แหลงอางอิงใหกับ
หนวยงานและสถาบัน
อื่น ๆ  

          

 


