คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 2561
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คํานํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักในความสําคัญและความจําเป็นของการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง ได้ จั ด ทํ า คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2561 โดยได้ยึดแนวทางในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา
ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น หลั ก และปรั บ ตั ว ชี้ วั ด ให้ เ หมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 เมษายน 2562

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
ข้อมูลเบื้องต้นของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
ข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์ภาษา
13
ข้อมูลเบื้องต้นของศูนย์คอมพิวเตอร์
17
โครงสร้างสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20
บทที่ 2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดและหลักการ
21
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21
บทที่ 3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา
22
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
26
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
27
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
27
แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา
28
การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์
29
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
29
บทที่ 4 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
31
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
33

บทที่ 1
บทนํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติความเป็นมา
สํานักวิทยบริการ จัดตั้งขึ้นตามประกาศสถาบันราชภัฏธนบุรี เรื่องหน่วยงานตามโครงสร้างระบบ
บริหารงานของสถาบันราชภัฏธนบุรี ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย หน่วยงาน 4 หน่วยงาน
ได้แก่ งานหอสมุด งานโสตทัศนูปกรณ์ งานเอกสารตําราและงานเลขานุการ ทั้งนี้เพื่อให้งานบริการทาง
วิชาการของสถาบันได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งด้าน งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่
และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า
การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการจัดทําและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
ในสถาบัน
ก่อนประกาศดังกล่าวข้างต้น งานหอสมุด งานโสตทัศนูปกรณ์และงานเอกสารตํารา มีฐานะเป็นฝ่ายใน
สํานักส่งเสริมวิชาการเรียกว่า ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา และฝ่ายเอกสารตํารา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูธนบุรี กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 12 มีนาคม
พ.ศ. 2530 และเมื่อเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏธนบุรี จึงจัดตั้งขึ้นเป็นสํานักวิทยบริการ
ต่ อ มาได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากสถาบั น ราชภั ฏ ธนบุ รี ไ ปเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ทําให้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547
ดังนั้นสถาบันราชภัฏธนบุรี จึงเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้น
มา และสํานักวิทยบริการ ก็เปลี่ยนชื่อเป็น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกาศใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษา หน้ า 17 เล่ ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวั น ที่ 8 มี น าคม 2548 ตามกฎกระทรวงจั ด ตั้ ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ได้แ ก่ งานสํานักงาน
ผู้อํานวยการ งานหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และจากการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547” แทน “พระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538” มีผลให้สถาบันราชภัฏธนบุรีเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ
เป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ได้กําหนดส่วนราชการภายในไว้ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะครุศาสตร์

4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา
7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
9. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในปี 2552 สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ มี ก ารแบ่ ง หน่ ว ยงานภายในเพิ่ ม เป็ น
4 หน่วยงาน ได้แก่ งานอํานวยการ งานหอสมุดและสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
ปีงบประมาณ 2559 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปิดปรับปรุงภูมิทัศน์ ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ได้แก่ ปูพื้น ทาสีภายใน ระบบไฟฟ้า ป้ายไฟประชาสัมพันธ์ที่เสาภายในตึก เคาน์เตอร์
บริ ก ารยื ม -คื น และม่ า นกั น แสงใหม่ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ให้ผู้ใช้บริการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเข้าใช้บริการ จึงปรับชั้น 11 เป็นโซนกิจกรรม ผู้ใช้บริการสามารถใช้
เสียงในการทํางานกลุ่มได้ สําหรับชั้น 9
และชั้น 10 ใช้สําหรับค้นคว้าเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย
นอกจากนั้นยังได้จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และนิเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พ่นสีโต๊ะ ทําเบาะเก้าอี้และ
โซฟาใหม่ และพ่นสีชั้นวางใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการ
ปีง บประมาณ 2560 สํ านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศได้จัดหาระบบยืม -คืนอัตโนมั ติ
และเริ่มใช้ RFID เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และพัฒนาห้องนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยี Computer Graphic (CG)
ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ได้ จั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2560-2563 และจัดทําโครงสร้างการแบ่งส่วนงานในสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ เป็น 3 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานหอสมุดและสารสนเทศ และงาน
โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่ม 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา
จากแนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลัง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องวิเคราะห์
ภารกิ จ และคํ า นึ ง ถึ ง ความจํ า เป็ น ความไม่ ซ้ํ า ซ้ อ น ความคล่ อ งตั ว และรวดเร็ ว ในการบริ ห ารจั ด การให้ มี
ประสิท ธิภาพและทางราชการได้ประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ กับมหาวิท ยาลั ยในการที่
จะสร้างสรรค์งานที่ดีแก่ประเทศชาติต่อไป
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ปรัชญา
แหล่งบูรณาการองค์ความรู้ สูก่ ารเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
พันธกิจ
1. เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนการสอน
2. ให้บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ การรู้ภาษาต่างประเทศ และการรู้
คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนทีท่ ันสมัย
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ข้อสอบมาตรฐาน เพื่อการศึกษา และการบริการที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ แหล่งบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา
ทักษะการรู้สารสนเทศ การรูภ้ าษาต่างประเทศ และการรูค้ อมพิวเตอร์
บทบาทและหน้าที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทบาทและหน้าที่ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
2. ดําเนินการเกี่ยวกับหอสมุด งานการจัดการสารสนเทศ และงานส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
3. ดําเนินการเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ งานผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์
และงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. งานบริหารทั่วไป มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1.1 ควบคุม ดูแลงานบริหารทั่วไปของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.2 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของงานอํานวยการ
1.1.3 วางแผนและจัดทําแผนบริหารของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.4 รับและลงทะเบียนหนังสือและเอกสารทางราชการ
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1.1.5 ส่งและลงทะเบียนเอกสารทางราชการ
1.1.6 ร่างโต้-ตอบหนังสือราชการ
1.1.7 จัดเก็บหนังสือเวียน คําสั่ง กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
1.1.8 การติดตามเรื่องเร่งด่วนต่างๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.9 พิมพ์และตรวจสอบหนังสือและเอกสารทางราชการ
1.1.10 ถ่ายเอกสาร ดิจิตอล หนังสือ และเอกสารทางราชการ
1.1.11 การจัดทําเอกสารทางราชการหรือหนังสือเป็นรูปเล่ม
1.1.12 ส่งหนังสือ หรือเอกสารทางราชการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.13 ให้บริการข้อมูลของสํานักแก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.14 จัดทําสถิติการลาต่างๆของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.15 ดําเนินการเกี่ยวกับงานการประชุมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.16 ทําหน้าที่เลขานุการในการประชุมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.17 เตรียมเอกสารการประชุมงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.18 จัดทํารายงานการประชุมงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งงานด้าน
วิชาการและงานด้านบริหาร
1.1.19 ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่บุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานอื่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.1.20 จัดทําแผนงานการประกันคุณภาพ
1.1.21 จัดระบบเอกสารหลักฐานเพื่อประกันคุณภาพ
1.1.22 เก็บข้อมูลสารสนเทศลงในฐานข้อมูลงานด้านประกันคุณภาพ
1.1.23 ดําเนินงานประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ
1.1.24 ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1.25 จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์
1.1.26 จัดทําแผนปฏิบัติการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.27 จัดทําแผนปฏิบัติการของงานอํานวยการ
1.1.28 จัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการของงานอํานวยการ
1.1.29 จัดทํารายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการของงานอํานวยการ
1.1.30 จัดทําแบบประเมินและสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการของงานอํานวยการ
1.1.31 จัดทําแบบประเมินและติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.32 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานประจําปี
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1.1.33 จัดทําเล่มรายงานประจําปี
1.1.34 จัดทําทะเบียนประวัติบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.35 รวบรวมผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.36 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.37 จัดทํารายงานบริหารความเสี่ยง
1.1.38 จัดทํารายงานการควบคุมภายใน
1.1.39 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
1.1.40 ดําเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1.41 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
2.1 งานการเงิน บัญชี
2.1.1 วางแผนและจัดทําแผนบริหารทางการเงิน
2.1.2 การจัดตั้งงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.3 ดําเนินการรับ-จ่ายเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.4 ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5 ดําเนินการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.6 นําส่งเงินรายได้ เงินแผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืนเงินเบิกจ่ายปีเก่าส่งคืนกลุ่มงานการเงินและ
บัญชีของมหาวิทยาลัย
2.1.7 เก็บหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินต่างๆ ให้เป็นระบบเพื่อสะดวกในการสืบค้นมาตรวจสอบ
ในภายหลัง เมื่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ
2.1.8 ดําเนินการเบิก-จ่าย เงินยืมตามระเบียบกระทรวงการคลังตามอํานาจที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย
2.1.9 จัดทําสรุปรายงานเงินคงเหลือประจําเดือนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.10 จัดทําการขออนุมัติยืมเงินไปราชการนอกสถานที่
2.1.11 จัดทําเอกสารในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ
2.1.12 จัดทําระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย
2.1.13 จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.14 จัดทําทะเบียนคุมรายจ่ายตามแผนงานและโครงการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2.1.15 จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.16 จัดทํา/พิมพ์คําขอตั้งงบประมาณผ่านระบบการเงินของมหาวิทยาลัย (MIS)
2.1.17 จัดทํารายงานการเงินส่งมหาวิทยาลัย
2.1.18 ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายเดือนรายไตรมาส
และรายปี
2.2 งานพัสดุ
2.2.1 งานจัดหาวัสดุ
2.2.1.1 วางแผนสืบราคาพัสดุ
2.2.1.2 ติดต่อสืบราคาพัสดุ
2.2.1.3 จัดทําข้อมูลหลักผู้ขายในระบบมหาวิทยาลัย
2.2.1.4 รับเรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ ของสํานักมาสังเคราะห์ และแยกประเภท
ของเรื่องเพื่อเสนอผู้อํานวยการพิจารณา
2.2.1.5 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ่านระบบการเงินของของมหาวิทยาลัย (MIS)
2.2.1.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ่านระบบการเงินภาครัฐ (e-GP)
2.2.1.7 ตรวจสอบเอกสารที่จําเป็นและต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
2.2.1.8 จัดทํารายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2.1.9 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ
2.2.1.10 จัดทําใบตรวจรับและตรวจการจัดจ้าง
2.2.1.11 จัดทําใบเบิกวัสดุเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2.2.1.12 ดําเนินการแยกใบเบิกวัสดุให้กลุ่มงานเจ้าของเรื่องและจัดเก็บเข้าแฟ้ม
แต่ละกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการดําเนินการเรื่องอื่นๆ ต่อไป
2.2.1.13 สําเนาใบส่งของส่งมอบกลุ่มงานที่ขอซื้อวัสดุและใบตรวจแบบสัญญาจ้าง
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1.14 จัดทําทะเบียนวัสดุของสํานักและลงทะเบียนคุมวัสดุ
2.2.1.15 ดําเนินการเบิก-จ่ายวัสดุของสํานักให้แก่กลุ่มงานในสังกัดสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1.16 สํารวจวัสดุประจําปีและวิเคราะห์ความต้องการวัสดุของแต่ละกลุ่มงาน
ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 งานจัดหาครุภัณฑ์
2.2.2.1 รับเรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้างจากกลุ่มงานต่างๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาสังเคราะห์และแยกประเภทเรื่องเพื่อเสนอผู้อํานวยการพิจารณา
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2.2.2.2 ดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ตามที่ได้รับอนุมัติ
2.2.2.3 จัดเตรียมเอกสารที่จําเป็นและต้องใช้ในการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์
2.2.2.4 ประกาศสอบราคา ประกวดราคาตามอํานาจหน้าที่ที่สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมาย
2.2.2.5 แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับงานพัสดุ
2.2.2.6 ทําสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้างตามอํานาจที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับมอบหมาย
2.2.2.7 แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.8 จัดทําทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.9 สํารวจครุภัณฑ์แต่ละกลุ่มงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.10 รับเรื่องคืนครุภัณฑ์จากกลุ่มงานและทําเรื่องส่งคืนครุภัณฑ์ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปยังกลุ่มงานพัสดุของมหาวิทยาลัย
2.2.2.11 ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ประจําปีของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.12 ทําเอกสารประกอบการจําหน่ายครุภัณฑ์ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ
2.2.2.13 ทําเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชํารุด/เสื่อมสภาพ
2.2.2.14 การดูแล รักษาและซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.2.2.15 จัดทําใบเบิกครุภัณฑ์
2.2.2.16 แยกใบเบิกครุภัณฑ์ในกลุ่มงานเจ้าของเรื่องและเก็บเข้าแฟ้มกลุ่มงานแต่ละกลุ่มของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.17 เขียนหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.18 สํารวจความต้องการครุภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มงานของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. งานหอสมุดและสารสนเทศ มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 การจัดการสารสนเทศ
2.1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
2.1.2 ดําเนินการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ
- ตรวจสอบรายการหนังสือในระบบ Liberty เพื่อไม่เกิดการจัดซื้อซ้ํา
2.1.3 ลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ
- ลงทะเบียน และLinkภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ลงในระบบ Liberty
- พิมพ์สัน / บาร์โค้ดและติดหนังสือ
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- ประทับตราและติดใบกําหนดส่งที่หนังสือ
- ลงรายละเอียดในตัวเล่มหนังสือ
- ตรวจสอบรายการหนังสือใหม่ก่อนนําออกบริการ
- Scan ปก และจัดทําบรรณนิทัศน์สาํ หรับหนังสือใหม่
- บริการแนะนําหนังสือใหม่
- บริการหนังสือเร่งด่วน
2.1.4 วิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการ MARC ของหนังสือ วารสาร และวิทยานิพนธ์ในระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
2.1.5 จัดทําข้อมูลวิทยานิพนธ์ลงฐานข้อมูลของ สกอ. (ThaiLIS)
- ตรวจสอบความถูกต้องตัวเล่มวิทยานิพนธ์
- Upload และ Link ข้อมูลวิทยานิพนธ์ลงในระบบ Liberty
2.1.6 ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย
- บริการสื่อสือ่ สิ่งพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
- บริการสื่อโสตทัศน์ (ลงทะเบียน ป้อนข้อมูล และตรวจสอบแก้ไขสื่อโสตทัศน์ในระบบ
ฐานข้อมูล)
- บริการห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต
- บริการคอมพิวเตอร์
2.1.7 ให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
- จัดทําทะเบียนสมาชิกผู้ใช้บริการหอสมุดโดยจัดหาข้อมูลนักศึกษาใหม่ และคณาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ Liberty
- ทําบัตรสมาชิกแบบชั่วคราวสําหรับนักศึกษาใหม่ทยี่ ังไม่ได้บัตรประจําตัวนักศึกษา
- บริการจองหนังสือ
- ดูแลตรวจสอบ และทวงทรัพยากรสารสนเทศค้างส่งทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
- ดูแลตรวจสอบ และจัดทําค่าปรับหนังสือเกินกําหนดและสูญหายของนักศึกษา
ส่งมหาวิทยาลัย
- บริการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาและงานวิจัยต่างๆ แก่คณาจารย์ นักศึกษาบุคลากร
และชุมชน
- ให้คําแนะนํา ปรึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ
2.1.8 ให้บริการรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่
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2.1.9 ควบคุม ดูแล และซ่อมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ
- ซ่อมหนังสือ ทั้งแบบซ่อมย่อยและซ่อมใหญ่โดยมีกระบวนการทําเป็นขั้นตอน
- เย็บเล่มวารสาร นําวารสารมารวมเล่มโดยมีกระบวนการทําเป็นขั้นตอน
2.1.10 จัดทําดรรชนีวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- ร่างดรรชนีวารสาร
- วิเคราะห์และและทํารายการดรรชนีวารสาร
- พิมพ์ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร
2.1.11 จัดระเบียบชั้นหนังสือและสํารวจสภาพของทรัพยากรสารสนเทศ
- จัดเก็บหนังสือและวารสารตามโต๊ะอ่านและหนังสือที่มาคืน
- หนังสือจะถูกคัดแยกตามหมวดหมู่และจัดเรียงขึ้นชั้นตามเลขเรียกหนังสือ
- วารสารจะถูกคัดแยกตามรายชื่อวารสารและจัดเรียงขึ้นชั้นวารสาร
- คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนําออกมาซ่อมหรือจําหน่ายออก
2.1.12 รวบรวมสถิติผใู้ ช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
2.1.13 จัดทําและประเมินผลโครงการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน และโครงการอื่น ๆ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.14 จัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของงานหอสมุด
และสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.15 รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายเดือน
2.2 งานส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศ
2.2.1 กําหนดแผนและดําเนินการจัดการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
- ขอตารางเรียนนักศึกษาปีที่ 1 เพื่อจัดทําตารางการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ
- ติดต่อวันอบรมกับตัวแทนห้องของนักศึกษา
- จัดทําเอกสารการอบรม เช่น คู่มือ แบบประเมินความพึงพอใจ
- เจ้าหน้าที่หอสมุดและบรรณารักษ์ร่วมกันให้ความรู้ ทักษะการรู้สารสนเทศกับนักศึกษาปีที่ 1
2.2.2 ควบคุม และดูแลห้องบริการสารสนเทศ
2.2.3 สํารวจความต้องการและความพึงพอใจในการใช้บริการสารสนเทศ ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดทําแบบสอบถาม
2.2.4 จัดทําสือ่ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ
- จัดทําบอร์ดเกี่ยวกับข่าวสารสารสนเทศประจําทุกเดือน
- ส่งข้อมูลหนังสือและวารสารใหม่เพื่อแนะนําผ่านเว็บไซต์
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2.2.5 จัดทําและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของงานหอสมุดและสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์
2.2.6 ติดต่อและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการรู้สารสนเทศ
- อบรมการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลและเว็บ OPAC
3. งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 งานบริการห้องประชุม
3.1.1 ห้องประชุม และสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการ
3.1.1.1 ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15
3.1.1.2 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
3.1.1.3 ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5
3.1.1.4 โรงอาหาร อาคาร 2
3.1.1.5 ลานพิกุลจัน
3.1.1.6 ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 3
3.1.1.7 ลานหน้าอาคาร 6
3.1.1.8 ห้องประชุม 1 อาคารหลังใหม่
3.1.1.9 ห้องประชุม 2 อาคารหลังใหม่
3.1.1.10 โรงยิม อาคารหลังใหม่
3.1.2 รายละเอียดการให้บริการห้องประชุม
3.1.2.1 ระบบภาพ
3.1.2.2 ระบบเสียง
3.1.2.3 ระบบเครือข่ายภายในห้องประชุม
3.1.2.4 ระบบไฟฟ้าภายในห้องประชุม
3.1.2.5 ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุม
3.1.2.6 ระบบ CCTV ภายในห้องประชุม
3.1.2.7 ซ่อมบํารุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องประชุม
3.1.2.8 ถ่ายภาพ
3.1.2.9 ถ่ายวีดิทัศน์
3.2 งานบริการระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
3.2.1 ดูแลและให้บริการการส่งสัญญาณของระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
3.2.2 ตรวจสอบระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
3.2.3 ซ่อมบํารุงระบบและอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
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3.2.4 ดูแลระบบสัญญาณภาพของงานประชาสัมพันธ์ที่ออกอากาศทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV)
ของมหาวิทยาลัย ช่อง 15
3.2.5 ดูแลระบบสัญญาณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ออกอากาศทาง
ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย ช่อง 16
3.3 งานบริการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานที่มีคําสั่ง โดยแพร่ภาพทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย และแพร่ภาพ
ทางเว็บไซต์ของงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.3.1 บริการถ่ายทอดสดภายในห้องประชุม
3.3.2 บริการถ่ายทอดสดนอกอาคารภายในมหาวิทยาลัย
3.3.3 บริการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ที่เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
3.3.4 บริการถ่ายทอดสดห้องสตูดิโองานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11
3.4 งานบริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4.1 ดูแลและให้บริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4.2 ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 จุดบริการ
3.4.3 ซ่อมบํารุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5 งานบริการระบบไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.2 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.3 ซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6 งานบริ การตรวจสอบ ดูแ ลรักษา และซ่อมบํา รุง สิ่ง สนั บ สนุน การเรีย นรู้ ใ นห้ องเรีย นของงาน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.7 งานบริการตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา
3.7.1 คอมพิวเตอร์ (Laptop)
3.7.2 ไมโครโฟน
3.7.3 เครื่องช่วยพูดแบบพกพา
3.8 งานบริการทั่วไปของงานโสตทัศนศึกษา
3.8.1 บริการข้อมูลภาพนิ่งที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
3.8.2 บริการข้อมูลวีดิทัศน์ทงี่ านโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
3.8.3 บริการข้อมูลเสียงที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
3.8.4 บริการทําสําเนาสื่อการเรียนการสอน
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3.8.5 บริการแปลงเทปวีดิทัศน์สื่อการเรียนการสอนให้เป็นวีซีดีและดีวีดี
3.8.6 บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนูปกรณ์
3.8.7 บริการถ่ายภาพนิ่งในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคําสั่ง
3.8.8 บริการถ่ายวีดิทัศน์ในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคําสั่ง
3.8.9 บริการบันทึกเสียงในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคําสั่ง
3.8.10 บริการตัดต่อภาพ เสียง และวีดิทัศน์ สําหรับการเรียนการสอน
3.8.11 บริการสื่อออนแอร์/ห้องออนแอร์/ห้องสตูดิโอ สําหรับออกอากาศผ่านระบบโทรทัศน์รวม
(SMATV) ของมหาวิทยาลัย
3.9 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของโสตทัศนศึกษา
3.9.1 ควบคุม ดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของงานโสตทัศนศึกษา
3.9.2 ดูแล พัฒนา และให้บริการเว็บไซต์งานโสตทัศนศึกษา
3.9.3 ดูแล พัฒนา และให้บริการการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning
3.9.4 ดูแล พัฒนา และให้บริการสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3.9.5 ดูแล พัฒนา และให้บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
3.9.6 ดูแล พัฒนา และให้บริการระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (video on demand)
3.10 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานัก
3.10.1 ควบคุมและดูแลวางแผนดําเนินงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10.2 ดูแลและควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของสํานักวิทยบริการ ฯ
3.10.3 ดูแลและควบคุมระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (Liberty)
3.10.4 ดูแลและควบคุมระบบการสืบค้นข้อมูลภายในสํานักวิทยบริการ ฯ (OPAC)
3.10.5 ดูแลและติดตั้งโปรแกรมสําหรับใช้งานสํานักงาน งานบริการ และให้คําปรึกษาเจ้าหน้าที่
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้มาใช้บริการห้องสมุด
3.10.6 จัดทํา ดูแล และพัฒนาฐานข้อมูลห้องโสตทัศนวัสดุ (ห้องดูวิดีโอเดี่ยว)
3.10.7 ดูแลระบบสืบค้นความรู้ทางการศึกษา (e-Book)
3.10.8 ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศพิกุลจันออนไลน์ / สารวิทยบริการออนไลน์
3.10.9 ดูแลและพัฒนาระบบการสืบค้นสารสนเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ (e-Mobile)
3.10.10 ดูแลและพัฒนาระบบติดตามแผนโครงการของสํานักวิทยบริการ ฯ
3.10.11 ดูแลและพัฒนาระบบการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องบริการอินเทอร์เน็ต
และห้องพิมพ์งาน
3.10.12 ดูแลและประสานโครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย
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3.10.13 ติดต่อทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน ของมหาวิทยาลัยเรื่องการดําเนินงานเกี่ยวกับ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ ฯ
3.10.14 จัดทําและควบคุม ดูแลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของสํานักวิทยบริการ ฯ
3.10.15 ให้บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์
3.10.16 สํารองข้อมูลสารสนเทศของสํานักวิทยบริการ ฯ เป็นประจําทุกวัน
3.10.17 ดูแลและให้บริการตอบคําถามของ เว็บบอร์ด สํานักวิทยบริการ ฯ
3.10.18 เผยแพร่ระบบสารสนเทศทางเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่เว็บ Webometrics
3.10.19 ดูแลและพัฒนาระบบการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูล
3.10.20 ดูแลให้คําปรึกษาและซ่อมบํารุงระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10.21. ดูแลการใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN) ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10.22. ควบคุมดูแลห้องบริการอินเทอร์เน็ต ห้องพิมพ์งาน เครื่องสํานักงาน และตรวจสอบการ
ทํางานของคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ปกติ
3.10.23 บริการให้คําปรึกษาและแก้ปญ
ั หาเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10.24 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านเว็บไซต์
3.10.25 สรุปสถิติของข้อมูลการใช้งาน เว็บไซต์ การเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

ศูนย์ภาษา
ประวัติศนู ย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ใช้วัสดุครุภัณฑ์ของห้องฝึกทักษะการพูด (Speaking Room) ของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและโปรแกรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น ณ ห้อง 432 อาคาร 4 ชั้น 3 เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมี ผศ.วัฒนา บาลโพธิ์
หัวหน้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ และอาจารย์นัยนา แย้มเรือง หัวหน้าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นผู้ดูแล
ในสมัยอธิการบดี รศ.ดร.วิชัย เทียนน้อย ได้เปิดดําเนินการศูนย์ภาษาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2543 โดยแต่งตั้งให้ ผศ.ดร.จันทิมา ชุวานนท์ เป็นผู้อํานวยการศูนย์ภาษาคนแรก และดํารงตําแหน่ง
มาจนถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2548 ต่ อ มา ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋ า คํ า ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น
ผู้อํานวยการศูนย์ภาษา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 จนถึง 16 มีนาคม 2560 จากนั้นอธิการบดี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์
เวชวิทยาขลัง ได้แ ต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์ ดํ ารงตําแหน่ง รองผู้ อํานวยการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับดูแลงานศูนย์ภาษา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่
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8 มิถุนายน 2560 และได้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการศูนย์ภาษา ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560
เป็นต้นมา
ศูนย์ภาษาได้รับพื้นที่บริเวณ 1 ใน 3 ของบริเวณสํานักหอสมุดเดิมจัดเป็นพื้นที่ไว้ให้บริการศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Learning Center) ประกอบด้วยหนังสือ ตํารา หนังสือพิมพ์
เทปบั น ทึ ก เสี ย ง วี ดี ทั ศ น์ ซี ดี ร อม และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ นั ก ศึ ก ษาใช้ เ พื่ อ การฝึ ก ฝน เรี ย นรู้ ทั ก ษะ
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างอิสระ จํานวน 60 ที่นั่ง อีกส่วนจัดเป็นสํานักงาน ส่วนผลิตสื่อการเรียน และเป็นที่
ศึ ก ษาค้ น คว้ า สํ า หรั บ อาจารย์ บริ เ วณศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองนี้ อ ยู่ ต รงข้ า มกั บ ห้ อ งพั ก อาจารย์
ภาษาต่างประเทศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระยะแรกศูนย์ภาษายังมีสื่อการเรียนที่ไม่เพียงพอ
แก่การใช้งาน ส่วนใหญ่เป็นของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์ที่เป็น
กรรมการศูนย์ภาษาจึงพยายามช่วยกันผลิตสื่อ ขอรับบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น
มูลนิธิหนังสือเพื่อไทยและสถานทูตต่าง ๆ
ในปีแรกอาจารย์ซูซาน พอล อาจารย์ชาวแคนาดา ซึ่งมีประสบการณ์การจัดการศูนย์การเรียนใน
มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียได้ทดลองระบบการศึกษาด้วยตนเอง ในศูนย์การเรียนตามทฤษฏีการจัดการเรียน
ในศูนย์การเรียนของต่างประเทศ เช่น มีการกําหนดเป้าหมายในการเรียน การติดตามความก้าวหน้า และการ
ประเมินผลตนเอง ฯลฯ โดยทดลองกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ในภายหลังกิจกรรมดังกล่าวจําเป็นต้องยุติไป ด้วยขาดแคลนคนดูแล ต่อมาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2543 ศูนย์ภาษาได้ขยายการเปิดบริการแก่นักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทําให้ผู้สนใจเข้ามา
ใช้บริการจํานวนมากขึ้น
ช่วงปีแรกของศูนย์ภาษาคือ การบุกเบิกวางรากฐานระบบงาน เพื่อให้เป็นองค์กรที่ก้าวหน้าเป็นระบบ
และมั่ น คงโดยมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะดํ า เนิ น การให้ ศู น ย์ ภ าษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่มีคุณภาพและเพียงพอสําหรับบริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาและผลิตสื่อ จึงก่อให้เกิดพันธกิจที่สําคัญ 3 ประการของ
ศูนย์ภาษา คือ
1. จัดบริการการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง
2. ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
3. บริการทางวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
ศูนย์ภาษาได้ให้บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากร และชุมชนมาหลากหลาย
โครงการ ทั้งอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นธนบุรี สําหรับ
ตํารวจจราจร และประชาชนผู้สนใจ โดยจัดกิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเล่น
เกม ชมภาพยนตร์ และฟังเพลง เป็นต้น
ต่อมาศูนย์ภาษาได้จัดทําแผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต ด้านทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเพิ่มการ
อบรมใช้สื่อการเรียน การฝึกทักษะภาษาด้วยตนเองสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นักศึกษาจะได้
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รู้วิธีการพัฒนาตนเอง ในเรื่องของทักษะภาษาต่างประเทศ และการสร้างแรงจูงใจสําหรับนักศึกษาที่มาใช้
บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น อีกทั้งมีการจัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศรวมถึงภาษา
และวัฒนธรรมอาเซียน สําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และจัดบริการทาง
วิชาการ แก่สังคมเป็นประจําทุกปี ขณะเดียวกันศูนย์ภาษาได้เริ่มดําเนินการจัดสร้างข้อสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ (DRU Test และ English Achievement Test) ซึ่งเป็นโปรแกรมการทดสอบบนคอมพิวเตอร์
สําหรับนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไปได้ทดสอบวัดระดับความสามารถของตนเองอีกด้วย
ศูนย์ภาษายังได้ขยายโอกาสในการให้บริการวิชาการทางด้านภาษาสู่ชุมชนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
การจัดการอบรมภาษาอังกฤษตามความต้องการของหน่วยงาน เช่น การอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานราชการ ประกอบไปด้วย โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พครู ด้า นภาษาต่ า งประเทศ ณ โรงเรี ย นวั ดบุ ณ ยประดิ ษ ฐ์ และโรงเรีย นป้ อ มนาคราช
สวาทยานนท์ โครงการ “พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร เพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน” ให้แก่บุคลากร สํานักงานปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระดับต้น (English for Communication : Elementary Level) หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและงานวิชาการ ระดับสูง (English for Communication and Academic Purpose : Upper
Intermediate level) หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง (English in Real Life Situations)
และหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร (English for Executives) โครงการภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนใน
ชุมชนวัดประยุรวงศาวาส เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผ่านโทรทัศน์วงจรปิด
และยังมีการนําเสนอรายการภาษาต่างประเทศผ่านระบบ Social Network ให้บริการวิชาการด้านภาษา
เผยแพร่ผ่านจุลสารของฝากจากศูนย์ภาษารายเดือน และวารสาร LC Journal รายปี รวมทั้งการรวบรวมองค์
ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการเผยแพร่ผ่าน Website ของศูนย์ภาษา เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้
หลากหลายช่องทางและสะดวกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ศูนย์ภาษายังได้ให้บริการโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ Tell Me More ซึ่งเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่ อการเรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษด้วยตนเอง นอกจากโปรแกรมดังกล่ าวแล้วศู นย์ ภาษายั งได้จั ด
ให้บริการความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง
จากการที่ศูนย์ภาษาให้บริการความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งเป็นหน่วยงาน
บริการวิชาการด้านภาษาที่สมบูรณ์แบบหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่ไม่เพียงแต่จะพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเท่านั้น แต่
ยังเป็นแหล่งเพิ่มพูนทักษะภาษาให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนอีกด้วย
จากความมุ่งมั่นในการให้บริการดังกล่าวทําให้ ศูนย์ภาษาได้รับรางวัล TOP TEN BEST PRACTICE
จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติปี พ.ศ. 2550 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การบริหารจัดการศูนย์ภาษา
ดีเด่นจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและ
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ผลักดัน ให้ ศูนย์ภาษาเป็ น แหล่งการเรียนรู้ด้านภาษา ในปี พ.ศ.2557 ศู นย์ ภาษาได้รั บความไว้ วางใจจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้จัดโครงการ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ซึ่ง
เป็นอีกครั้ งหนึ่งที่ศู นย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับความไว้วางใจให้จัดงานบริการวิชาการด้าน
ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ
มากยิ่งขึ้น

ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจและอัตลักษณ์ ของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานในการ
สนับสนุ นวิชาการด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิท ยาลั ยและสังคม โดยมี ปรัชญา
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
ปรัชญา
ภาษา คือ ประตูสู่โลกกว้าง
(Language is the key to broaden horizons.)
วิสัยทัศน์
ศูนย์ภาษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
ในระดับชาติและนานาชาติ สําหรับนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและสังคม
พันธกิจ
1. จัดทําและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (DRU Test และ English
Achievement Test) และเป็นศูนย์ทดสอบ
2. บริการวิชาการด้านภาษาต่างประเทศ
3. ผลิต เผยแพร่และให้บริการสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
อัตลักษณ์
แหล่ ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศที่ ส ร้ า งโอกาสการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา บุคลากรและสังคม
(Foreign language resource center which provides learning opportunities to build
foreign language skills for students, university staff and the community.)
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ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประวัติความเป็นมาของศูนย์คอมพิวเตอร์
เดิมศูนย์คอมพิวเตอร์มีกลุ่มผู้ทํางานเป็นอาจารย์ในสังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทําหน้าที่ให้ความรู้และฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจน
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิท ยาลั ยราชภัฏธนบุรี ต่อมาในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลักคือดูแลระบบ
เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบริการวิชาการแก่สังคม และถือวันที่
14 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เป็นวันเริ่มตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นมา โดยมีภารกิจหลักคือ ดูแล พัฒนาระบบ
เครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแม่ข่ายเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อสนับสนุนงานด้าน
การเรียนการสอน การบริหารจัดการงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นอกจากนี้ยังทําหน้าที่ในการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้บริการวิชาการแก่สังคม
ปรัชญา
การเรียนรู้ คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กับภูมิปัญญาสากล สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน และสร้างสังคมคุณภาพ
วิสัยทัศน์
องค์กรด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ ภาพ และพร้อมสู่สากล
พันธกิจ
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ทนั สมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนงานด้าน การจัดการ
ศึกษาและการบริหารองค์กร
2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อตอบสนองทุกภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผูใ้ ช้บัณฑิต
วัฒนธรรมองค์กร
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล, เน้นการทํางานแบบมีส่วนร่วมและ
มีจิตสํานึกต่อการให้บริการ เอาใจใส่ต่อผู้รบั บริการ
ค่านิยม
บริการดี มีคุณธรรม รู้เท่าทันเทคโนโลยี
อัตลักษณ์ We are “READY” to ICT service.
R= Respondent ตอบสนอง
E=Ethic คุณธรรม จริยธรรม
A=Academic วิชาการ
D=Development การพัฒนา
Y=Yield ผล
เป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสําเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้งาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งการเรียนรู้และให้บริการวิชาการ
ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นแหล่งบริการซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source Resource)

18

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนงานด้านการบริหาร รวมถึง
ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการนําระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
ภารกิจนั้นๆ พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการวิชาการแก่
สังคม ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการดําเนินงานดังนี้
1. พัฒนาและดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต ของมหาวิทยาลัย
2. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การนํ า คอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มาใช้ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน
3. สนับสนุนและส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้บริหารจัดการ การเรียน การสอน
การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ และทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. บริการวิชาการแก่สังคม ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไป
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบ ฝึกอบรม การให้คําปรึกษา และความร่วมมือทางวิชาการ
6. เป็นแหล่งการเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สนับสนุนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์รวมซอฟแวร์
รหัสเปิด สําหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงงานวิชาการของอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา
8. เฝ้าระวังการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
9. ทําการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาพัฒนา
งานของมหาวิทยาลัย และเผยแพร่สู่สาธารณชน
10. บริ ก ารดู แ ล ซ่ อ มบํ า รุ ง ระบบเครื อ ข่ า ย คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ กั บ
หน่วยงานภายใน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
11. พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน และเว็บไซต์ เฉพาะกิจ
12. บริการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศ ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก
13 .ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ได้ จั ด ทํ า กรอบอั ต รากํ า ลั ง ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สายสนับสนุนวิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2560-2563 และจัดทําโครงสร้างการแบ่งส่วนงานในสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีส ารสนเทศใหม่ เป็น 3 งาน 2 ศู นย์ ได้แ ก่ งานบริห ารทั่วไป งานหอสมุ ด และสารสนเทศ
งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา ดังนี้
โครงสร้างบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อํานวยการ
สํานักวิทยบริการฯ
คณะกรรมการบริหาร
สํานักวิทยบริการฯ

คณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษาสํานักวิทยบริการฯ

งาน
บริหารทั่วไป

งาน
หอสมุดและสารสนเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานโสตทัศนศึกษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษา
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บทที่ 2
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดและหลักการ
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น และบริ ก ารทางวิ ช าการ
และมีความตระหนักดีว่า การบริการทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จําเป็น และมีความสําคัญยิ่งที่จะ
นําพาให้คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บริการมีความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ นโยบายการประกันคุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลัย และตามพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะเน้นด้านการบริการทางวิชาการให้ผู้มาใช้บริการพึงพอใจ และต้องการมาใช้บริการ
ตลอดเวลา

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางดําเนินงานดังนี้
1.1 กําหนดภารกิจของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.3 กําหนดให้มีการจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการต่างๆ
1.4 กําหนดให้จัดทําระบบฐานข้อมูลในงานบริการทุกประเภท
1.5 กําหนดให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน
1.6 กําหนดให้มีการประเมินตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน
2. เสนอให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง กรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ให้มีการประเมินการทํางานของบุคลากร
4. ให้ มีเ ครือข่ ายความร่ วมมื อ เพื่อแลกเปลี่ย นข้อ มูล และข้ อคิด เห็น เกี่ย วกับ การประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาระหว่างสํานักวิทยบริการและหน่วยงานอื่น
5. พัฒนาระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในรูปของแผนงานให้ชัดเจน
6. กําหนดอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
7. ส่งเสริมให้มีการนําข้อมูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่สู่
สังคมและชุมชน
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บทที่ 3
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการกําหนดนิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิด
ความรู้ แ ละความเข้ า ใจในการดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รวมทั้ ง กํ า หนดระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา มีการนิยามศัพท์ ดังนี้
1. การประคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึก ษา หมายถึง การมี ร ะบบและกลไกในการควบคุ ม
ตรวจสอบ และประเมิ น การดํ า เนิ น งานในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพตามดั ช นี บ่ ง ชี้ ที่ กํ า หนด เพื่ อ เป็ น
หลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้าง เพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ใ นรูปของ
เอกสารหรื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ๆ องค์ ป ระกอบของระบบ ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย นํ า เข้ า
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
2.2 กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน
3. คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามปณิ ธ านและภารกิ จ ของการจั ด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธานและภารกิจ
เฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน
4. การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทํากิจกรรม หรือ การปฏิบัติ
ภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําให้เกิดความ
มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี้วัด ระบบและกระบวนการการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
5. การควบคุมคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
เพื่อกํากับการดําเนินงานของสถาบันให้ได้ผลตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่กําหนด การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เป็นกระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าสถาบันมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ และได้ปฏิบัติ ตลอดจน
มีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกล่าว
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6. องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ หมายถึ ง ปั จ จั ย หลั ก ในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามภารกิจของสํานักด้านการบริการวิชาการ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา
7. ตัวบ่งชี้คุณภาพ หมายถึง ปัจจัยที่บ่งชี้ว่าการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพส่งผลต่อมาตรฐานของการศึกษาที่กําหนด
8. การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
8.1 ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
8.2 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่าน
วิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของคําว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆกัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทร
ระหว่างกันในที่ทํางาน
การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
(1) การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็นหรือสําคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนํ า ประสบการณ์ จ ากการทํ า งาน และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ม าแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สําหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้
ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง
อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง
(Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ในมือและ
ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ)
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9. แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กําหนด
ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรคลอบคลุมทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัยซึ่งต้อง มีการกําหนด ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัว
บ่งชี้เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์ โดยมหาวิทยาลัยนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผน
ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปี
10. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่
ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์
นั้น บังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จาก
แหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุน
สะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุน
ด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของ
การดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
11. แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี
เป็ น แผนที่ถ่ า ยทอดแผนกลยุท ธ์ล งสู่ภาคปฏิ บัติ เพื่อ ให้ เกิด การดํา เนิน งานจริง ตามกลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ย
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลัก
หรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการที่
ชัดเจน
12. หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ
ให้เป็นไปใน ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรม
ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและ
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับ
ใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
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หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนโดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต้ อ งมี ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ และเป้ า ประสงค์ ที่ ชั ด เจน มี ก ระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
2) หลักประสิท ธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากั บดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การบริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลั กความโปร่ งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่าตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation) คื อ กระบวนการที่ ข้ า ราชการ ประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ
ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มคิ ด แนวทาง ร่ ว มการแก้ ไ ขปั ญ หา ร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจ
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลั กการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ ายโอนอํานาจการตัดสิ นใจ ทรั พยากร
และภารกิ จ จากส่ ว นราชการส่ ว นกลางให้ แ ก่ ห น่ ว ยการปกครองอื่ น ๆ (ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ) และ
ภาคประชาชนดําเนินแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ
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10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รั บ
ประโยชน์ แ ละเสี ย ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรงซึ่ ง ต้ อ งไม่ มี ข้ อ คั ด ค้ า นที่ ยุ ติ ไ ม่ ไ ด้
ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ให้ ภ ารกิ จ ในการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาหลัก ดํ า เนิ น ไปได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงได้กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมปัจจัย
หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ จัดทําเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ความสําเร็จของปัจจัย คุณภาพ
ดังกล่าวเน้นที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-regulation system)
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การตรวจสอบในระดับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งการตรวจสอบด้วยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอก เน้นที่กระบวนการประกันคุณภาพ
ซึ่งได้แก่ การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือและหลักฐานต่าง ๆ วิธีการที่ใช้ คือ
การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
การประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรม
เฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการให้บริการ คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของบุคลากร เป็นต้น
การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) การประเมินจากกัลยาณมิตรทางวิชาการจากภายนอก
(External peer review) และการใช้ตัวชี้วัดพฤติกรรม (Performance indicators)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นําวงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA มาใช้เป็น
หลักการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย
P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กําหนดขึ้น
D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด
A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนทีม่ ีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสําเร็จ เพื่อนําไปใช้ในการทํางานครั้งต่อไป
และเมื่อพิจารณากระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและ
แนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน ดังนี้
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ก ลไกการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการมีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์
รองประธานกรรมการ
3. นางอมรรัตน์
ศิริไปล์
กรรมการ
4. อาจารย์ธนพล
สมพลกรัง
กรรมการ
5. นายธีรยุทธ
ซื่อสัตย์
กรรมการ
6. นางวิลัยพร
พิเดช
กรรมการ
7. นายเสกศักดิ์
ศรีสดใส
กรรมการ
8. นางสาวนพวรรณ
บุญตวง
กรรมการ
9. นางสาวกิติชา
ธรณ์ชยะ
กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวมนสรรพพร
เสนารา
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มี ห น้ า ที่ กํ า หนดนโยบาย กํ า กั บ ดู แ ล องค์ ป ระกอบ ตั ว บ่ ง ชี้ เป้ า หมาย รวมทั้ ง ควบคุ ม และติ ด ตาม
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้จัดทํา
แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีไว้ดังนี้
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แผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี
ลําดับ

กิจกรรม/งาน

1

ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการ ฯ

2

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

3

จัดวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง

4

ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ในหน่วยงานอื่น

5

จัดเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
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การศึกษาภายใน
6

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

7

จัดทําข่าวประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

3. การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จํ า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาบุ ค ลากรของสํ า นั ก
วิ ท ยบริ ก าร ฯ ทุ ก คนให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และตระหนั ก ใน
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดพัฒนาระบบการ
ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการ ให้ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลถึ ง ศั ก ยภาพโดยรวมของสํ า นั ก
วิทยบริการ ฯ จึงต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ และ
จั ด ทํ า แผ่ น พั บ ในการประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น รายภาคเรี ย น ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารลงในหนั ง สื อ พิ ม พ์
สารประชาสัมพันธ์พิกุลจัน และสารวิทยบริการ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ฯลฯ
4. การจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ในการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี มี น โยบาย
ให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ สาขา คณะ และสถาบั น รวมทั้ ง หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น จั ด ทํ า รายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report = SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิ ท ยาลั ย แต่ สํ า หรั บ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ไม่ ต้ อ งรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
แต่ ใ ห้ จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของสาขา คณะ และสถาบั น
โดยหน่วยงานสนับสนุนต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเอง จํานวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารของหน่วยงาน
2. องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเยนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.10 ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและพัฒนา
เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก
3. องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพการสนับสนุนวิชาการ
องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ นี้ สํานักวิทยบริการ ฯ จะจัดทํา 3 องค์ประกอบ
6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ภาวะผู้นําของผู้บริหารของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพการสนับสนุนวิชาการ
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บทที่ 4
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดําเนินการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด และในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน เป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แต่ละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่
ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสู่
การกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทํารายงาน
ประจํ า ปี ที่ เ ป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในเสนอต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา ตลอดจนเพื่ อ รองรั บ การติ ด ตามตรวจสอบอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามปี ต าม
กฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทํา ผู้เรียน
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้ นที่ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้มีการดําเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา โดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิ ต โดยคณะกรรมการประจําคณะ
และคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ที่จะมีการรองรับคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ในคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 - 2558 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ไ ด้ จั ด ทํ า ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อการสนับสนุนข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา และปีการศึกษา 2561 นี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน
เพื่อการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุนอันจะเป็นพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
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คุณภาพ ซึ่งได้กําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจของหน่วยงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานสนับสนุนมีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนของหน่วยงาน
ซึ่งสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในให้กับระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเพื่อให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน
สนั บ สนุ น การกํ า หนดตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ดั ง กล่ า วพิ จ ารณาให้
สอดคล้ อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ สกอ. ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.1
การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์ข้อที่ 7 การกํากับติดตามส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยได้กําหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน
สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะต้ อ งจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง
(Self Assessment Report = SAR) เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการรายงาน
เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของหน่วยงาน โดยแสดงจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน และมีการ
ประเมินเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
1. บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน
2. สํารวจและรวบรวมผลการดําเนินงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง
3. เขียนผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้
4. พิจารณาตัดสินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 1
5. วิเคราะห์จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข / จุดแข็งและแนวทางเสริม
6. สรุปผลการประเมินตนเองและรายงานเอกสารอ้างอิง
7. นํา SAR มาใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
และนําเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงกว่า เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับสํานัก
ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีส่วนประกอบสําคัญดังนี้
1. หน้าปก ควรมีข้อความดังนี้
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของ (ชื่อหน่วยงาน) ช่วงเวลาของ
ผลการดําเนินงานและระบุวัน/เดือน/ปีที่รายงาน
2. คํานํา ควรคลุมประเด็นดังนี้
(ก) ช่วงระยะเวลาของผลดําเนินงาน
(ข) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน
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3. สารบัญ
4. ส่ ว นนํ า เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานของตน โดยเฉพาะจํ า นวนคน
งบประมาณ แผนภูมิองค์กรและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ส่วนสําคัญ องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
และจุดแข็ง / อ่อนตามเกณฑ์ตัดสินแนวทางดําเนินงานต่อ
6. ส่วนสรุป เป็นการสรุปผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตลอดจนสรุป
จุดอ่อน / จุดแข็งและแนวทางแก้ไข / แนวทางเสริม เพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
7. ภาคผนวก รวบรวมรายชื่ อ เอกสารหลั ก ฐานอ้ า งอิ ง ตามหมายเลขเอกสารที่ อ้ า งอิ ง ไว้
เรียงตามลําดับแต่ละตัวบ่งชี้และองค์ประกอบ
องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด / เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กําหนดองค์ประกอบที่จะรับการประเมิน
3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
2. องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน
3. องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
แต่ละองค์ประกอบจะมี ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
และการทํ านุ บํ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในการดํา เนิ น งานตามพัน ธกิ จ หลั ก สถาบั นอุ ด มศึก ษาจํ าเป็ นต้ อ ง
ดําเนินงานผ่านหน่วยงานสนับสนุน ดังนั้นหน่วยงานสนับสนุนต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินงานของสํานักให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้าน
บุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานจากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของหน่วยงานและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง แผนการส่งเสริมจริยธรรม แผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบ
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เวลา เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ รวมทั้งมีระบบการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินความสําเร็จการดําเนินงานตามแผนทุกแผน และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. มีการดําเนินงานตามแผนความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและ
ให้มีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
3. มีการดําเนินการจัดการความรู้ตามระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจหลักของหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
4. มีการกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
ส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
5. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย
กําหนด สอดคล้องกับพันธกิ จและพัฒนาการของหน่วยงานที่ปรับให้การดําเนิ นงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานตามปกติ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ภาวะผู้นําของผู้บริหารของหน่วยงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน คือ ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน
นั้นๆ หากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม รั ก ความก้ า วหน้ า ดู แ ลบุ ค ลากรอย่ า งดี เปิ ด โอกาสให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่
อย่างครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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2. ผู้บริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ก ารถ่ า ยทอดวิ สั ย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ แผนการ
ดําเนินงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และใช้สารสนเทศในการพัฒนาระบบงาน
อย่างเป็นรูปธรรม
4. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการอธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน มีการประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหารหน่วยงาน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
5. มีการติดตามนําผลการประเมินการบริหารงานไปปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 2
คะแนน 1
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ
เช่น สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา สถานที่ออกกําลังกาย
สนามกีฬา ห้องพยาบาล ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ
และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
- ระบบการดําเนินงานของหน่วยงานโดยมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและคณะ
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา เทคโนโลยี จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ฯลฯ
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- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพ สาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัย
ของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ เช่น สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของ
เสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
- ไม่มีระบบ
- ไม่มีกลไก
- ไม่มีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

คะแนน 1
- มีระบบ มี
กลไก
- ไม่มีการนํา
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน

คะแนน 2
- มีระบบ มี
กลไก
- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- ไม่มกี าร
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ

คะแนน 3
- มีระบบ มี
กลไก
- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
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คะแนน 4
- มีระบบ มี
กลไก
- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

คะแนน 5
- มีระบบ มี
กลไก
- มีการนําระบบ
กลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน
- มีการประเมิน
กระบวนการ
- มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน
- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม
- มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีโดย
เทียบเคียงกับ
หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย
กลุ่มเดียวกัน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทํา
แผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้หรือการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดทํา
เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการ
บริการวิชาการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย
2. มีระบบและกลไกในการปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน
บริการวิชาการแก่สังคม
3. กําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 1
5. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
6. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยงานสนับสนุนมีหน้าที่กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน โดยมี
การดํ า เนิ น การตั้ ง แต่ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพเพ่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสํ าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน
2. มีการจัดทําแผนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน และมีการดําเนินงานตามแผน
3. มีการกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานสนับสนุนมีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่ มหาวิ ทยาลั ยกํา หนด ประกอบด้วย การควบคุ ม คุณ ภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
4. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายใน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงพัฒนาการทํางานในปีต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การพัฒนาคุณภาพการสนับสนุนวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้หน่วยงานเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานสนับสนุนวิชาการ
ตามพันธกิจของหน่วยงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคของหน่วยงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการจนสามารถ
ยกระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการตามพันธกิจ โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกําหนดประเด็นการพัฒนาการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน จากการรวบรวม
ข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการกําหนดแผนงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ และค่าเป้าหมายในการพัฒนาการให้บริการตาม
พันธกิจของหน่วยงาน
3. มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนงานสู่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
4. มีการประเมินผลงาน ผลลัพธ์ และผลกระทบของการดําเนินงาน
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5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานนําไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีหรือมีการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดําเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
5 ข้อ

