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ก 

 

ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ และการ
ท างานของบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สร้างความ
เชื่อม่ันให้กับสังคม และพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะ มีคุณลักษณะ และมี
คุณสมบัติต่าง ๆ   ตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมต้องการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรร ค์ โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ ส านักงา น
ผู้อ านวยการ มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
ส านัก ในการจัดท ารายงาน จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร และการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และสามารถอ้างอิงได้ เพ่ือให้เกิดความสะดวก  
รวดเร็วในการค้นหาเอกสาร ลดปริมาณการใช้กระดาษ ป้องกันข้อมูลสูญหาย รวมถึงเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้
รับทราบ 

 ผู้ปฏิบัติงานจึงได้ท าการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และเผยแพร่ผลการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยแอปพลิเคชัน 
Google Site และได้ด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในสังคมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้าน
การท างาน ด้านธุรกิจ ด้านการแพทย์ และการด าเนินชีวิตทั่วไปของมนุษย์ เพราะเทคโนโลยีช่วยให้
การด าเนินชีวิตง่ายขึ้น ช่วยในการประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว จึงส่งผล
ให้มนุษย์ เห็นความส าคัญ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้ น 
ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความคิดที่จะน าเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
และตอบสนองความต้องการของสังคมในยุคดิจิทัล จึงได้น าแอปพลิเคชัน Google Site ซ่ึงเป็นแอป
พลิเคชันทีบ่ริการฟรี และใช้งานง่าย จากกูเกิล (Google) มาช่วยในด้านการจัดการและเผยแพร่
เอกสารการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการ ฯ จึงได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารและเผยแพร่งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยแอปพลิเคชัน Google Site ฉบับนี้  ขึ้นเพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในจัดเก็บเอกสาร และการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบั ติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในกา รศึกษา และน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

ความเป็นมา 
การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เดิมมีการจัดเก็บในรูปแบบแฟ้มเอกสาร และรูปเล่ม ซ่ึงมีการ
จัดเรียงจ าแนกรายปีการศึกษาไว้ในตู้เก็บเอกสารของหน่วยงาน เม่ือสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการเข้า
ตรวจประเมินจะใช้วิธีกา รน าเอกสา รไปจั ดวางเ พ่ือปร ะกอบการประเมิน ในแต่ละครั้ ง และ
คณะกรรมการจะท าการศึกษาข้อมูลจากรูปเล่มเอกสารทั้งหมด  แต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้ามามีบทบาทในสถาบันการศึกษามากขึ้น รวมถึงมีโปรแกรมประเภทฟรีแวร์ (Freeware) ที่
พัฒนาขึ้น มาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ที่หลากหลาย ซ่ึงท าให้ส ามารถน ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือให้การจัดเก็บเอกสาร และการเผยแพร่
ผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกในการค้นหา ง่ายต่อการจัดเก็บ เข้าถึ งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
และลดปริมาณการใช้กระดาษ จึงได้ท าการจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานเก่ียวกับการประกันคุณภาพ



2 
 

การศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารออนไลน์ 
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ด้วยแอปพลิเคชัน Google Site 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดเก็บรวบรวมเอกสาร/หลักฐาน เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ให้อยู่

ในรูปแบบออนไลน์  
 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ศึกษาข้อมูล และน าไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
  

ประโยชน์ของคู่มือปฏิบัติงาน 

1. ป้องกันการเสียหาย และการสูญหายของข้อมูล 
2. ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน เช่น วัสดุส านักงาน  
3. บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว 

 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถรับทราบข้อมูลผลการด าเนินงานที่
เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงาน 
คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพ หรือ

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานโดยตรง ในด้านการจัดเก็บ
เอกสาร และการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Site 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็น

ระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนท าให้เกิดความม่ันใจใน
คุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต  ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัด
การศึกษา (ส านักประกันคุณภาพการศึกษา, 2563: ออนไลน์) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรม 
ตามปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความม่ันใจ
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ให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา ว่าการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ
ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  (อัญชลี 
ธรรมะวิธีกุล, 2563: ออนไลน์) 

การจัดเก็บเอกสาร หมายถึง หมายถึง การจัดเก็บแฟ้มเอกสารให้เป็นระเบียบในการจัดแฟ้ม
เอกสารให้เป็นระเบียบในการจัดแฟ้มเอกสารนี้ได้มีการจัดหมวดหมู่เพ่ือสะดวกในการค้นหาเอกสาร  
(รัตน แก้วกาญจน์, 2543: 88) 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคล และกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กร หรือสนใจหรือรับ
ผลกระทบจาก กิจกรรมขององค์กร การสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้
เสียจะสนับสนุนให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน (บี เอส ไป กรุ๊ป, 2563: ออนไลน์) 

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ฯลฯ ซ่ึงเรารู้จักกันดีและมีการใช้
งานอย่างแพร่หลายโดยปกติ เอกสารต่าง ๆ จะมีการเก็บรักษาไว้ในตู้หรือชั้นเอกสารขององค์กร  ซ่ึง
จัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้ค้นหาได้ง่ายและสะดวกในการน าไปใช้ การอยู่ในรูปแบบกระดาษท าให้
จะต้องเตรียมที่เก็บเอกสารเหล่านี้ และเม่ือเอกสารเหล่านี้เพ่ิมมากขึ้นตามกาลเวลา  ท าให้เก็บรักษา
ล าบาก นอกจากนี้ยังต้องมีระยะเวลาเก็บรักษาและท าลายให้เป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบของ
องค์กรนั้น ๆ ด้วย ซ่ึงจะเห็นได้ว่า การเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษนั้นท าให้สิ้นเปลืองกระดาษและพ้ืนที่
ในการเก็บรักษาเป็นจ านวนมาก การจะน าไปใช้ก็ค้นหาค่อนข้างล าบาก เนื่องจาก บางชิ้นอาจเก็บไว้
นานจนลืมไปแล้วว่าอยู่ไหน ทั้งยังต้องเสียเวลาในการค้นหา ด้วยเหตุนี้  จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี 
e-Document ขึ้นมาช่วยในการจัดเก็บเอกสาร  เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบเอกสารให้
สามารถสืบค้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานให้ดี
ขึ้นอีกด้วย (คลังความรู้ สพธอ, 2563: ออนไลน์) 

Google Drive หมายถึง บริการจาก Google ที่ท าให้เราสามารถน าไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ 
Google ผ่านพ้ืนที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ และการส ารองข้อมูลไฟล์ที่ มีความปลอดภัย  ท าให้เรา
สามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2563: ออนไลน์) 

Google Sites หมายถึง โปรแกรมของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี  สามารถสร้าง
เว็บไซต์ได้ง่าย ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ใน
ที่เดียว เช่น วิดีโอ, ปฏิทิน, เอกสาร อ่ืนๆ สามารถน ามาแทรกในหน้าเว็บเพจได้ เป็นการเพ่ิมลูกเล่น 
ใช้งานไ ด้ง่าย ท าให้ช่ว ยอ านวยความสะดวกไ ด้เป็นอย่างมา ก  (TECHNOLOGY LAND CO., 
LTD.,2563: ออนไลน์) 
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บทที่ 2 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษา กลุ่มงานประกันคุณภาพและ
ประชาสัมพันธ์ สังกัดส านัก งานผู้อ าน วยกา ร ส านักวิ ทยบริ การ และเทคโน โลยี สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซ่ึงมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในใบบรรยายคุณลักษณะ
งาน (Job Description) ประกอบด้วยรายละเอียดหน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่ง รวมถึง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ 
ท างาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. รายละเอียดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
งานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 1.1 ด้านการปฏิบัติการ   
   ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1.1.2 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการจัดการ
ระบบบริหารงานคุณภาพที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 

1.1.3 ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการจัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการระบบ
บริหาร งานคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ISO 9001:2015 ในรูปแบบใบบรรยายลักษณะงา น  
คู่มือด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ 

1.1.4 งานจัดเก็บ รวบร วมข้อมูลสถิติ ผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงา น  
มาเรียบเรียงและจัดท ารูปเล่มให้สามารถเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการประเมินต่าง ๆ ได้ 
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1.1.5 งานส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนางาน สนับสนุนด้าน 
การบริหารจัดการหน่วยงาน การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ ด้านภาวะผู้น าและหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเข้ารับการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ  

1.1.6 จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน  
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์  

1.1.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

1.2 ด้านการวางแผน 
1.2.1 มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของ

หน่วยงาน เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
1.2.2 มีหน้าที่ในการวางแผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 
1.2.3 มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน 

ประจ าปีการศึกษา 
1.2.4 มีหน้าที่ในการก าหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน 

ประจ าปีการศึกษา 
1.2.5 มีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ตาม

กระบวนการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 
  1.3 ด้านการประสานงาน 
 1.3.1 มีหน้าที่ประสานงานเก่ียวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในกับหน่วยงานระดับส านัก คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
 1.3.2 ท าหน้าที่ประสานงานเก่ียวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ร่วมกับเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
 1.3.3 ท าหน้าที่ประสานงานเก่ียวกับการด าเนินงาน การจัดการระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 
 1.3.4 มีหน้าที่ประสานข้อมูลกับหน่วยงานย่อยภายในหน่วยง าน เพ่ือจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
  1.4 ด้านการบริการ   
 1.4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน า  ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการศึกษา 
ที่เก่ียวข้องกับงานมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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 1.4.2 การพัฒนาข้อมูล และการจัดการเอกสาร เผยแพร่ข้อมูล ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้แก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 1.4.3 การจัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม การด าเนินงานของ
หน่วยงานให้แก่บุคคลทั่วไป 
 1.4.4 การจัดท าเอกสารผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ แก่สาธารณชน
ได้รับทราบผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 1.4.5 การพัฒนาข้อมูล และการจัดการเอกสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ตามกระบวนการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 
 1.4.6 การพัฒนาข้อมูล และจัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้ภายในองค์กร  (KM) 
เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  1.5 ด้านอ่ืน ๆ   
 1.5.1 สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลา นอกเวลา และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ได้ 
 1.5.2 รายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 2. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานด้านพฤติกรรม 
  2.1 มาท างานตรงเวลา สม่ าเสมอ  
  2.2 มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ท า สนใจ กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือในการท างาน 
  2.3 ปฏิบัติงานถูกต้อง รวดเร็ว เสร็จตามเวลาที่ก าหนด มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ 
  2.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการท างานและพัฒนางานตลอดเวลามาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ 
  2.5 มีความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลัก 
  2.6 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืน และหน่วยงานอ่ืนได้ 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านการประหันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประชาสัมพันธ์ 
 1. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  1.1 งานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

1.2 งานจัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3 งานจัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 
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1.4 งานจัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM)  
1.5 งานประสาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.6 งานรับการตรวจติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ( QA 

สัญจร) 
1.7 งานรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.8 งานจัดท ารายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. งานประชาสัมพันธ์ 
2.1 งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือติดประกาศ 
2.2 งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลผ่าน Facebook Page และ 

Line Connect 
2.3  งานถ่ายภาพกิจกรรม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ 
2.4 งานจัดท าจดหมายข่าวส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. งานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 
3.1 งานจัดท าคู่มือการด าเนินงาน (Work Manual) 
3.2 งานจัดท าใบบรรยายคุณลักษณะงาน (Job Description) 
3.3 งานจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 1. โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งหน้าที่การ
บริหารงานย่อย 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานผู้อ านวยการ 
และศูนย์วิทยบริการ ในแต่ละหน่วยงานประกอบด้วยกลุ่มงานต่าง ๆ ดังภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านัก คณะกรรมการประจ าส านัก 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านัก 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์วิทยบริการ 

กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

กลุ่มงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 

กลุ่มงานผลิตส่ือการเรียน 
การสอนออนไลน์ 

กลุ่มงานบริหาร 
และเลขานุการ 

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 

กลุ่มงานคลังและพัสดุ 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
และประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 

กลุ่มงานวารสาร 
และส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง 

กลุ่มงานบริการและกิจกรรม 

กลุ่มงานนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2. โครงสร้างการบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 
 หน้าที่การปฏิบัติงานส านักงานผู้อ านวยการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหาร
และเลขานุการ กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานคลังและพัสดุ และกลุ่มงานประกันคุณภาพ
และประชาสัมพันธ์ ดังภาพที่ 2.2  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงานการปฏิบัติงาน 
 
  

 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหาร 
และเลขานุการ 

กลุ่มงานนโยบาย 
และแผนงาน 

กลุ่มงานคลัง 
และพัสดุ 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
และประชาสัมพันธ์ 

น.ส.รุ่งนภา สาจิตร 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ชร 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ า 
นักวิชาการศึกษา 

น.ส.ไพรสุดา ปานพรม 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

น.ส.กุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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 3. โครงสร้างการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 2.3  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

นักวิชาการศึกษา 
กลุ่มงานประกันคุณภาพ 

และประชาสัมพันธ์ 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 

 
 รายละเอียดในบทนี้เป็นการอ้างถึงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
รวมถึงระเบียบ/ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยอ้างอิงมากจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ใช้ถือปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วยหลักเกณฑ์ กฎ/ระเบียบ/

ประกาศ ทีใ่ช้เป็นแนวทาง และอ้างอิงส าหรับการด าเนินงาน ดังนี้  
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
2. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2563 
 

วิธีปฏิบัติงาน 
ส านั กวิทยบริกา รและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็นหน่ วยงานสนับสนุน พั น ธกิจ ของ

มหาวิทยาลัยซ่ึงในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการฯ นั้น ต้อง
สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง  นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซ่ึงระบุหลักเกณฑ์ วิธีการ
ด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนในแต่ละปีการศึกษา และต้องน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบันมาปรับใช้กับหน่วยงานระดับส านัก ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ระบบ กลไก 

1. การพัฒนาคุณภาพระบบท่ีส าคัญ คือ 
          1.1  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                - มาตรฐาน 9 องค์ประกอบของ สกอ. 
                - มาตรฐานการอุดมศึกษา 3 
มาตรฐาน 
                - มาตรฐานตามมุมมองการบริหาร    
                   จัดการ 4 ด้าน 
          1.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. ก.พ.ร. 
 

1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
          1.1  มีนโยบายการประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย 
          1.2  มีแผนงานประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย 
          1.3  มีคู่มือประกันคุณภาพและคู่มืออ่ืนๆที่
เก่ียวข้อง 
          1.4  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ และ
คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก/สถาบัน 
          1.5  ตัวชี้วัดร่วมของมหาวิทยาลัยและ
ตัวชี้วัดส าคัญ และตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์ ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะส านัก/สถาบัน 
           1.6 การสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพภายในและเครือข่ายการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 1.7 มีผู้บริหารทุกระดับรับผิดชอบก ากับ
ดูแลตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูล 

2. กระบวนการประกันคุณภาพ 
    2.1  จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือทบทวน  ปรับปรุง
หรือเทียบเคียงภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
    2.2  จัดการอบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและ
เชิญที่ปรึกษาจากภายนอก 

2. การติดตามคุณภาพ  มีระบบท่ีส าคัญคือ 
            -   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน 9 องค์ประกอบ 
ของ   สกอ. 
            -   ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายนอกของสมศ. 
            -   ตัวชี้วัดตาม 4 มิติ ของ ก.พ.ร 

กระบวนการติดตามการประกันคุณภาพ        
    1. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ  ส านัก / สถาบัน    
    2. มีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก / สถาบัน  
    3. การตรวจติดตามและประเมินภายนอกจาก
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ระบบ กลไก 

ต้นสังกัดและจาก  สมศ. 

3. การประเมินคุณภาพ  มีระบบท่ีส าคัญคือ 
            -   การรายงานประเมินตนเองระดับ 
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก/สถาบัน 

-    การประเมินจากบุคคลภายนอกจาก 
ต้นสังกัด 

-    การประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. 
 

กระบวนการประเมินการประกันคุณภาพ        
    1. มีการพัฒนาผู้ประเมินภายในตามหลักสูตร
ของสกอ. โดยการจัดอบรมตามที่สกอ. จัด 
    2.  มีผู้บริหารรับผิดชอบการรายงานประเมิน
ตนเองตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้ ระดับ 
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก/สถาบัน 
    3. หน่วยงานทุกระดับ จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินจากภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐาน คุณภาพ  
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับกลุ่มสาขาวิชา 

 

ข้อควรระวังท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
 ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานได้พบข้อควรระวัง และได้จัดท าข้อเสนอแนะในแต่ละ
เรื่องไว้ ดังตารางท่ี 3.2 

เรื่อง ข้อควรระวัง ข้อเสนอแนะ 
การจัดท าเว็บไซต์
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

    การลงข้อมูลบนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พบข้อผิดพลาดในการท าลิงก์ 
(Link) ไปยังหลักฐานแนบไม่สอดคล้องกับ
รายงานผลการด าเนินงาน ท าให้เวลาที่
คณะกรรมการประเมินเรียกดูไม่สามารถหา
เอกสารมาประกอบการราบงานผลได้ เนื่องจาก
เอกสารจัดเก็บในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด 

    ผู้ปฏิบัติควรตรวจสอบลิงก์ 
(Link) หลักฐานในแต่ละผลการ
ด าเนินงานว่าสอดคล้องกับ
รายงานหรือไม่ จากนั้นแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้งก่อนท าการ
เผยแพร่เว็บไซต์ 

งานประสาน จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

    เม่ือถึงก าหนดเวลาที่ต้องประสานข้อมูลกับ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการส่งเอกสารรายงานใน
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
นั้น โดยวิธีท าบันทึกข้อความขอให้จัดส่ง
รายงานผลการด าเนินงานต่างๆ มายังอีเมล์ระบุ 

     ควรเน้นย้ าให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้จัดส่งเอกสารรายงาน
ผ่านทางอีเมล์ระบุเท่านั้น และ
ให้แปลงไฟล์ให้อยู่ใน
รูปแบบ .PDF เนื่องจาก
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เรื่อง ข้อควรระวัง ข้อเสนอแนะ 
พบว่าในบางครั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ใช้วิธีการ
ส่งผ่านข้อความในช่องสนทนา ได้แก่ แอป
พลิเคชันเฟซบุ๊ก(Facebook) และ ไลน์ (Line) 
บางครั้งเกิดการสูญหายของข้อมูล และยากต่อ
การค้นหา 

ข้อความในตัวรายงานจะไม่เสีย
การจัดรูปแบบ 
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แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 การศึกษาเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสาร และการเผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Google Site ทางผู้เขียนได้
ท าการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือแสวงหาความรู้ที่จะน ามาใช้ในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จึงได้รวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่
เก่ียวข้องเฉพาะประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

 ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 นุชรัตน์  นุชประยูร (2545) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับองค์กร รัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้การจัดการเอกสารในองค์กรรัฐให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการรับ-ส่ง ค้นหา และจัดเก็บเอกสารใน
องค์กร ของรัฐ โดยระบบได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Visual Basic 6 ส่วนของการเก็บข้อมูลใช้ 
SQL Server 7 โดยท าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผ่าน ODBC และท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการ 
Windows 98/2000 โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้ มีลักษณะการท างานแบบ ClientServer ใช้
คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งส าหรับเก็บฐานข้อมูล โดยผู้ใช้แต่ละคนมี Login และ Password ส่วนตัว ใน
การเข้าใช้โปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถรับ -ส่งเอกสาร ไปยังผู้ใช้ที่อยู่ในระบบ 
ตรวจสอบเอกสารที่มีการรับเข้ามาและส่งออกไปของผู้ใช้แต่ละคน ติดตามได้ว่าเอกสารที่ท าการ 
ส่งไปแล้วนั้นผู้รับได้เปิดอ่านและตอบกลับมาหรือยัง ท าการจัดเก็บหนังสือที่ผ่านการอนุมัติและ 
รับทราบลงแฟ้มต่าง ๆ ด้านผลลัพธ์ท่ีได้จากโปรแกรมอยู่ในระดับดี ด้านความสามารถของ โปรแก รม
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้อยู่ในระดับดีและด้านการตรวจสอบข้อผิดพลาดของ ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่
โปรแกรมอยู่ในระดับดี 

จามรกุล เหล่าเกียรติกุล (2545) ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือพัฒนาระบบ จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ที่ใช้งาน ภายในองค์กร สามารถจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวกับเอกสารและตัวไฟล์เอกสาร  สร้าง 
บันทึกข้อความ ค้นหาและดาวน์โหลด หรือเปิดไฟล์เอกสารเพ่ือใช้งานได้  รวมถึงการจัดส่งข้อมูล 
รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารไปยังผู้รับและตรวจสอบและสถานการณ์ส่งและรับข้อมูลเอกสาร  โดยมี
การควบคุมตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงตลอดอายุการใช้งานของเอกสาร สามารถก าหนด ประเภทและ
ชนิดของเอกสารตามความต้องการน าไปใช้งานได้กับองค์กรต่าง ๆ ที่มีโครงสร้างแตกต่างกันได้สูงสุด 
4 ระดับ และสามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้ระบบเพ่ือให้สามารถก าหนดสิทธิและ ควบคุมดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบได้ตามต้องการ ส าหรับเครื่องมือในการ พัฒนาในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ได้
เลือกใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกส์ (Linux) ระบบการจัดการ ฐานข้อมูล MySQL โปรแกรมอาปาเชเว็บ
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เซอร์ฟเวอร์ โปรแกรมภาษา พีเอ็ชพี เป็นซอฟต์แวร์ ทูล และได้ใช้โปรแกรมเน็ตสเคป หรือโปรแกรม
อินเตอร์เน็ตแอกซ์โพรเลอร์ เป็นซอฟต์แวร์ใน การท างาน และท าการทดสอบระบบด้วยวิธีการ  Black 
Box Testing จากการประเมิน ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้ เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไป  พบว่า
ระบบงานนี้ มีประสิทธิภาพใน ระดับดีมากและสามารถที่จะน าไปใช้ในองค์กรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทิพวรรณ วอทอง, นลินี เลาหชัยบุณย์ และบุศรินทร์ จิตรอาพัน (2539) พัฒนาระบบการ 
จัดการเอกสาร (Document Management System)โดยในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามี บทบาท
ในการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะคอมพิวเตอร์สามารถตอบสนอง  ความ
ต้องการในการปฏิบัติงานหลายๆด้านเช่นความรวดเร็วความถูกต้องแม่นย า ฯลฯอีกทั้งยัง สามารถใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือการแข่งขันทางด้านธุรกิจส าหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่ เกิดขึ้นและ  พยายามหาแนว
ทางแก้ไขคือการจัดเก็บเอกสารการส่งเอกสารรวมทั้งการค้นหาเอกสารที่ต้องใช้ เวลานานเกิดความไม่
สะดวกในการท างานจึงเกิดแนวความคิดการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย  แก้ปัญหาในการจัดเก็บ
เอกสารซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งแต่ประสิทธิภาพ ยังไม่สมบูรณ์เพราะพัฒนา
โดยใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ มีวางขาย  ตามท้องตลาดมักจะเน้นที่
ประสิทธิภาพสูงโดยการใช้ฮาร์ดแวร์เข้ามาประกอบด้วย 

ระบบจัดการเอกสารยังมีวิธีป้องกันด้านความปลอดภัยเพ่ือป้องกันเอกสารส าคัญที่มีการ  ส่ง
เอกสารต่อไปยังบุคคลหรือส่วนที่เก่ียวข้องอีกทั้งยังสามารถค้นหาเอกสารได้จากส่วนต่างๆที่  ผู้ใช้
ก าหนดเพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วในการรับทราบข่าวสารจากเอกสารที่จัดส่งมา  

ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ (2551) ได้ศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบนี้พัฒนาขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ  การ
รับ การส่ง การจัดเก็บ และการสืบค้นข้อมูลเอกสารภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อีกทั้งยัง
ช่วยลดปัญหาการสื่อสาร การจัดเก็บ การสืบค้น เอกสารสูญหายง่าย และการสิ้นเปลือง ทรัพยากร
อย่างกระดาษ พบว่าระบบสามารถช่วยจัดการเอกสารได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ระบบได้ดีแต่มีจุด
ที่สามารถนาไปพัฒนาเพ่ิมเติมได้คือการเอาเทคโนโลยีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  มาช่วยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารของ แต่ละหน่วยงานได้ดีขึ้น 

เว็บไซต์ 
 1. ความหมายของเว็บไซต์ 
 ปิยวิท เจนกิจจาไพบูลย์ (2540) ได้กล่าวว่า เว็บไซต์ถูกเรียกเป็นต าแหน่งที่อยู่ของ ผู้ที่ มีเว็บ
เพจเป็นของตัวเองบนระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงได้จากการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเช่า พ้ืนที่  บนระบบ
อินเทอร์เน็ตเม่ือลงทะเบียนในชื่อที่ต้องการแล้วก็สามารถจัดท าเว็บเพจและส่งให้ ศูนย์บริการน าขึ้นไป
ไว้บนอินเทอร์เน็ตซ่ึงถือว่ามีเว็บไซต์เป็นของตนเองแล้ว และเว็บไซต์ก็คือแหล่ง ที่รวบรวมเว็บเพจเรื่อง
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เดียวกันจ านวนมากมายหลายหน้ามารวมอยู่ด้วยกัน แต่สิ่งหนึ่งในการเสนอ เรื่องราวที่อยู่บนเว็บไซต์
แตกต่างไปจากโปรแกรมโทรทัศน์ เนื้อหาในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ เนื่องจากการท างานบนเว็บจะ
ไม่มีวันสิ้นสุด ทั้งนี้เนื่องจากเราสามารถเปลี่ยนแปลงและเพ่ิม สารสนเทศบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาและ
แต่ละเว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงกันภายในเว็บไซต์หรือ  เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้ อ่าน
สามารถอ่านได้ในเวลาอันรวดเร็ว(จกัรพงษ์ เจือจันทร์2543 :24)   
 ดวงพร เก่ียงค า (2549) กล่าวว่า เว็บไซต์ หมายถึงกลุ่มของเว็บเพจที่เก่ียวข้อง สัมพันธ์กัน 
เช่น กลุ่มของเว็บเพจที่ให้ข้อมูลเก่ียกรับประวัติ  รวมทั้งสินค้าและบริการของบริษัทหนึ่ง  เป็นต้น 
ภายในเว็บไซต์นอกจากเว็บเพจหรือไฟล์ HTML แล้วยังประกอบด้วยไฟล์ชนิดอ่ืนๆที่จ า เป็น  ส าหรับ
สร้างเป็นหน้าเว็บเพจ เช่น รูปภาพ,มัลติมีเดีย ,ไฟล์โปรแกรมภาษาสคริปต์และไฟล์ข้อมูล  ส าหรับ
ดาวน์โหลด เป็นต้น 
 2. ประเภทของเว็บไซต์  
 สุรศักด์ิ นามนัย (2548) กล่าวว่าอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารที่  สามารถ
สื่อสารถึงกันได้ทุกมุมโลก ทุกครั้งที่เข้าไปใช้บริการอินเทอร์เน็ต ก็จะได้เห็นความแตกต่าง และความ
หลากหลายของเว็บที่ เกิดขึ้นมาทุกวัน  ซ่ึงล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาด้วยนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการลงทุน ภาคธุรกิจและภาครัฐท าให้มี การพัฒนาองค์กร
ให้สอดคล้องกับการให้บริการมากขึ้นจึงท าให้หลายหน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ ขึ้นมา เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการหรือเรียกได้ว่าออฟฟิศอัตโนมัติ  ฉะนั้นด้วยความหมายของ
เว็บไซต์ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงสามารถแบ่งประเภทของเว็บไซต์ออก กว้าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้  
 2.1  Informational Sites คือ  เว็บ ไซ ต์ที่ ให้บ ริก าร เก่ี ยว กับข้อมูลข่ าวสา ร  เช่ น 
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร วารสาร หรือหน่วยงานเก่ียวกับผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ 
ขององค์กร เว็บจ าพวกนี้มีมากที่สุดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 2.2 Transactional sites คือ เว็บประเภทที่สามารถใช้เพ่ือติดต่อทางธุรกิจการค้า  การ 
ลงทุนของภาคธุรกิจโดยเป็นผู้ชักน าเป็นนายหน้า 
 2.3 Community sites คือ เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มบุคคล สมาคม ชมรม คณะบุคคล ซ่ึงมี 
ลักษณะเป็นนิติบุคคลและการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆเก่ีย วกับสังคมหรือชุมชน ลัทธิความเชื่อ 
ศาสนา กลุ่มเพ่ือน 
 2.4 Entertainment sites คือ เว็บไซต์ที่ให้ความบันเทิง เกมส์ ดนตรี เรื่องตลกขบขัน 
ภาพยนตร์ เครื่องเสียง หรือแนวบันเทิงต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มชมรมและหน่วยข้อมูลข่าวสารด้าน ความ
บันเทิง 
 2.5 Other sites ประกอบด้วยเว็บไซต์เก่ียวกับศิลปะการแสดงออก รสนิยม ศาสน สถาน 
ประติมากรรมหรือเว็บส าหรับการทดลองความสามารถเว็บไซต์ส่วนบุคคล เช่น เว็บไซต์ของ สามัญชน
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ทั่วไป เว็บไซต์เก่ียวกับการจัดประชุมสัญญาหรืออนุสัญญาระเบียบแบบแผนหรือมี  วัตถุประสงค์
เก่ียวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสภาวะทางเศรษฐกิจ 
 นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีกลุ่มเว็บไซต์ที่ เก่ียวข้องกับองค์กร  การจัดการ การ 
บริหาร ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการโดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภท ดังนี้ 

1. Commercial เว็บไซต์เก่ียวกับธุรกิจการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือเว็บไซต์ 
อีคอมเมิร์ซ (E - Commerce) ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับธุรกิจ  การลงทุน โดยส่วนมากจะอยู่ใน 
รูปแบบขององค์กรหรือหน่วยงาน เว็บจ าพวกนี้จะมีให้บริการมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต  เพราะสังคม 
ปัจจุบันอาศัยเว็บเป็นเครื่องมือในการให้บริการทางธุรกิจ ขายสินค้าแบบออนไลน์ 

2. Government เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์  กระทรวง 
ทบวง กรม กอง ส านักงานต่างๆเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์หรือสถาบันเก่ียวกับกฎหมายกับการ  
ปกครองท้องถิ่น โรงพยาบาลของรัฐ เป็นต้น 

3. Educational เว็บไซต์เก่ียวกับการศึกษาไม่ว่ าจะเป็นสถานศึกษาหน่วยงานที่ 
เก่ียวกับการศึกษา แนะแนวศึกษาต่อสถาบันกวดวิชา สถาบันฝึกอบรมโดยมีบทเรียนแบบอีเลิร์  นนิ่ง
เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต มีแบบทดสอบ มีบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตมีการ  โต้ตอบ
ระหว่างผู้เรียนได้ 

4. Charitable เว็บไซต์เก่ียวกับกิจกรรมผู้ใจบุญ เช่น มูลนิธิ ชมรม สมาคม กลุ่ม 
บุคคลที่ท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม เช่น เว็บไซต์ bannok.com 

5. Personal เว็บไซต์ส่วนบุคคลที่จัดท าขึ้นเพ่ือแนะน าตัวเอง  แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจโดยจัดท าขึ้นทั้งเพ่ือหวังผลก าไรและไม่หวังผลก าไรหรือเว็บไซต์ที่ เก่ียวข้องกับ
การ แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง เช่นการประดิษฐ์คิดค้น หรือการแนะน าความรู้ เพ่ือ
เผยแพร่ ให้คนอ่ืนรู้จัก เป็นต้น 
 3. รูปแบบและองค์ประกอบเว็บไซต์ 
 การออกแบบหน้าตาเว็บไซต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 3.1 แบบเนื้อหา  ซ่ึงเว็บไซต์สมัยก่อนที่สร้างด้วยภาษา HTML ซ่ึงประกอบด้วยโครงสร้าง
ตาราง เป็นหลัก ลักษณะงานที่ออกมาจะเป็นในลักษณะการน ากราฟิกชิ้นเล็กๆมาจัดวางเรียงผสาน
กัน เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ ซ่ึงเว็บไซต์แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีเนื้อหามากกว่ารูป  ซ่ึงข้อดีคือจะท าให้ 
สามารถดาวน์โหลดได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
 3.2 แบบรูปภาพ เป็นเว็บไซต์แบบที่เป็นภาพกราฟิกขนาดใหญ่เต็มหนึ่งหน้า  ซ่ึงถูกตัด
แบ่งเป็นรูป เล็กๆ แล้วน ามาวางเรียงกันเพ่ือความเร็วในการดาวน์โหลดและการแสดงผล  ซ่ึงส่วนใหญ่
การ ออกแบบในรูปแบบนี้จะให้ความสวยงามหลากหลายคล้ายกับการออกแบบสิ่งพิมพ์ เหมาะกับ 
หน้าออกแบบที่มีเนื้อหาน้อย ต้องการความสวยงามเป็นหลัก เหมาะแก่การออกแบบหน้าโฮมเพจ 
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หรือหน้าปก แต่ต้องระวังอย่าให้ภาพมีขนาดไฟล์ใหญ่เกินไปเพราะจะท าให้เสียเวลาในการดาวน์  
โหลดภาพนานมากจนท าให้ผู้ที่เข้ามาชมโฮมเพจเปิดเข้าไปชมหน้าโฮมเพจอ่ืนแทน 
 3.3 แบบผสม เป็นการผสมผสานกันระหว่างแบบเนื้อหากับแบบรูปภาพ ซ่ึงอาจเป็นอีก
ทางเลือก หนึ่งของนักออกแบบ เพราได้น าเสนอทั้งสองอย่างอยู่ ด้วยกัน  คือ ภาพตัวอักษร มีรูปร่าง
หน้าตา เหมือนสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถเปิดเข้าไปอ่านได้อย่างง่าย 
 4. การออกแบบเว็บไซต์ 
 โสรชัย นนัทวัชรวิบูลย์ (2545) เขียนในหนังสือ (BE GRAPHIC) ว่าการออกแบบเว็บไซต์มี
ปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ 
 4.1 มีการออกแบบโครงสร้าง (Structure) ที่ดี (หรือการออกแบบ Site Map ที่ดี) 
  Site Map คือการวางแผนเนื้อหาของเว็บไซต์ เพ่ือเป็นโครงสร้างในการจัดวางหน้า
เว็บเพจ ทั้งหมด Site Map จึงเปรียบเสมือนแผนที่ที่ท าให้มองเห็นโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ 
ลูกศรที่ เชื่อมโยงจะคอยเตือนว่าเราก าลังอยู่จุดไหน ไม่หลงทาง และไม่ลืมลิงค์หรือการเชื่อมโยงเว็บ
เพจ แต่ละหน้า การคิดแบบ Site Map เป็นการคิดแบบเป็นระบบ มีล าดับขั้นจากส่วนใหญ่ไปหา 
ส่วนย่อย หรือจากบนลงล่าง (Top Down Thinking) ดังภาพที่ 3.1 
 

 
ภาพที่ 3.1 ตัวอย่าง Site map 

 

 4.2 คุณสมบัติของ Site Map ที่ดี มีดังนี้ 
 เว็บเพจทุกเว็บเพจจะต้องมีลิงค์ทางออกเสมอ เพราะถ้ามีหน้าหนึ่งหน้าใดที่ไม่มี ลิงค์

เชื่อมโยงแล้ว ผู้ใช้งานก็จะไม่มีทางออกไม่สามารถไปต่อได้ ถอยหลังกลับก็ไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะ สามารถ
ถอยหลังกลับโดยคลิกปุ่ม Back บนบราวเซอร์ แต่ไม่ควรจะท าต้องแน่ใจว่าทุกหน้ามีลิงค์  ไปสู่หน้า 
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อ่ืน ๆ ได้ ถ้าเว็บไซต์มีจ านวนหน้ามากควรมีหน้าเว็บเพจหนึ่งหน้าที่แสดง  Site Map แก่ผู้ เข้าชม  
เพ่ือป้องกันการหลงทาง โดยหน้า Site Map นี้อาจจะท าลิงค์ไปยังหน้าเว็บเพจที่ต้องการได้  

3. ความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์  มากจากภาษาอังกฤษว่า  “Public Relations” ซ่ึงค าว่า  “Public” 

แปลว่า “ประชาชน” หมายถึง หมู่ชน สาธารณชน หรือประชาชน ส่วนค าว่า  Relations แปลเป็น 
ไทยว่า “ความสัมพันธ์” หมายถึง การสัมพันธ์หรือการผูกพัน ดังนั้น ค าว่าการประชาสัมพันธ์  จึง
แปลว่า “การเก่ียวข้องผูกพันกับหมู่คน” หรือ “ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหรือสถาบันกับกลุ่ม 
ประชาชน”  (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2544) จากค าจ ากัดความต่าง ๆ ข้างต้น พอจะสรุปคุณลักษณะที่ 
ส าคัญของการประชาสัมพันธ์ได้ดังนี้ (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2537) 

 1. เป็นการท างานที่มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และมีการติดตาม 
ประเมินผล 

2. เป็นการท างานในรูปของการติดต่อสื่อสาร ซ่ึงเป็นการสื่อสารสองทางและเป็น
การสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ 

3. เป็นการท างานที่ต้องมีการให้อิทธิพลทางความคิดและทัศนคติต่อกลุ่มชน  
เป้าหมาย 

4. เป็นการท างานที่ต้องต่อเนื่อง และหวังผลระยะยาว 
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บทที่ 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
บทบาทด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ คือ เป็นหน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยมีตัวบ่งชี้
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทีค่รอบคลุมพันธิกิจ และวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
ของส านักวิทยบริการ ฯ มีการพัฒนาระบบ กลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมทุกส่วนงาน และมีเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นไป
ตามนโยบายของงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถด าเนินงานในทิศทางเดียวกันทุกส่วนงาน  
 

แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้มีการจัดท ากลยุทธ์ (Strategies) ซ่ึงมีกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจน โดยการน าวงจร

พัฒนาคุณภาพ (PDCA) มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ 
รายละเอียด ดังภาพที่ 4.1 
 

 
 

 ภาพที่ 4.1 วงจรคุณภาพ PDCA  

ก าหนดล าดับ
ความส าคัญ  

และต้ัง
วัตถุประสงค์ 

ลงมือท าหรือ
ปฏิบัติตามขั้นตอน

ที่ก าหนด 

ตรวจสอบการ
ท างาน 

ปรับปรุงแก้ไขส่วน
ที่มีปัญหา 

P 
(PLAN) 

D 
(DO) 

C 
(CHECK) 

A 
(ACTION) 
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 กลยุทธ์ในการด าเนินการประกันคุณภาพ ดังภาพท่ี 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเตรียมการ 
1. เตรียมความพร้อม
ของบุคลากร 
 สร้างความตระหนัก 
 พัฒนาความรู้และ
ทักษะ 
2. แต่งต้ังกรรมการท่ี
รับผิดชอบ 
 

การรายงาน 
จัดท ารายงานประเมิน
ตนเองหรือรายงาน
ประจ าปี 
 รวบรวมผลการ

ด าเนินงานและ
ผลการประเมิน 

 วิเคราะห์  ตัว
บ่งช้ีในแต่ละ
มาตรฐาน 

 เขียนรายงาน 

การด าเนินการ 
1.  วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) 
 ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐาน 

การศึกษา 
 จัดล าดับความส าคัญของ

เป้าหมาย 
 ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 ก าหนดระยะเวลา 
 ก าหนดงบประมาณ 
 ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

 
 
2.  ด าเนินการตามแผน (Do) 
 ส่งเสริม  สนับสนุน 
 จัดส่ิงอ านวยความสะดวก

สนับสนุนทรัพยากร 
 ก ากับ  ติดตาม 
 ให้การนิเทศ 

3.  ตรวจสอบประเมินผล   (Check) 
 วางกรอบการประเมิน 
 จัดหาหรือจัดท าเคร่ืองมือ 
 เก็บข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 แปลความหมาย 
 ตรวจสอบ / ปรับปรุง 

คุณภาพการประเมิน 

4. น าผลการประเมิน มาปรับปรุง 
    งาน (Action) 

 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 วางแผนในระยะต่อไป 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

 
ภาพที่ 4.2 แผนกลยุทธ์ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
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 ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยใช้วงจร  PDCA  
  P – วางแผนปฏิบัติการโดย 
   1. แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพและคณะกรรมการด าเนินการ 
   2. ก าหนดผู้รับผิดชอบตามรายงานมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้โดยจัดท าตารางการ
บริหารตามรายมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
   3. ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
   4. ก าหนดแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
  D -  ด าเนินการตามแผน 
   1. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงบุคลากรเก่ียวกับระบบกลไก
กลประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
   2. จัดท ากรอบแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
   3. จัดท าเอกสารรายละเอียดมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ทั้งภายในและมาตรฐาน/ตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
   4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
   5. ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
  C – ตรวจสอบ/ประเมินผล 
   1. มีคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยใช้วิธีสัมภาษณ์  สังเกต  ศึกษา  เอกสาร 
   2. เก็บรวบรวมข้อมูลผลด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือวิเคราะห์
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
  A – การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ 
   1. สรุปข้อมูลผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา 
   2. ประชุมบุคลากร ผู้ มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบตลอดจนผู้ที่ เก่ียวข้องเพ่ือ
ร่วมกันพิจารณาน าผลข้อมูลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา   
และเพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
  สิ่งส าคัญประการสุดท้ายต้องประเมินว่าหน่วยงานได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอน
หรือไม่อย่างไร  โดยเฉพาะขั้น  Action  ที่จะต้องน าผลการประเมินที่เป็นจุดอ่อน  ด าเนินการดังนี้ 
  1. หน่วยงานจะต้องสรุป  จุดอ่อน  จุดแข็ง  แนวทางการพัฒนาในอนาคต เพ่ือ
ประกอบการพัฒนาการประกันคุณภาพ 
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  2. ประชุมวางแผนเพ่ือปรึกษาหารือ  จุดอ่อน  มีองค์ประกอบใดบ้าง  จุดอ่อน  ตัว
บ่งชี้ใดบ้าง 
  3. จัดล าดับความส าคัญของจุดอ่อน  ตัวบ่งชี้ใดที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
  4. จัดท าแผน Action  การปรับปรุงแก้ไขเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นหลังจากได้รับการตรวจสอบแล้ว  การปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะด้าน  หรือ
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม 
 
 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ในกระบวนการของการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดช่วงเวลาในแต่ละปีการศึกษา (สิงหาคม – กรกฎาคม)  
ดังตารางที่ 4.1 

ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ส านักวิทยบริการฯ ก าหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ตามภารกิจ และตัวบ่งชี้ที่เป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะของหน่วยงาน 

มิถุนายน-กรกฎาคม   

2. แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
ส านัก 

กรกฎาคม 

3. จัดท าแผนด าเนินการประกันคุณภาพภายในประจ าปี
การศึกษา ระดับส านัก 

กรกฎาคม-สิงหาคม  

4. จัดท าตารางก าหนดการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  

พฤศจิกายน-ธันวาคม  

5. ติดตามรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ รอบ 6 เดือน  

กุมภาพันธ์  

5. ติดตามรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ รอบ 9 เดือน 

พฤษภาคม 

7. จัดท ารายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพตาม
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ รอบ 9 เดือน เพ่ือรองรับกิจกรรม
ตรวจเยี่ยม (กิจกรรม QA สัญจร) 

พฤษภาคม 

8. กิจกรรมตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับคณะ/ส านักสถาบัน 
(กิจกรรม QA สัญจร) 

มิถุนายน 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

9. ส านักวิทยบริการฯ น าข้อมูลข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก
สถาบัน (กิจกรรม QA สัญจร) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักฯ เพ่ือปรับปรุง 

มิถุนายน 

10. ติดตามรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ รอบ 12 เดือน  

มิถุนายน-กรกฎาคม  

11. ส านักวิทยบริการฯ น าข้อมูลผลการประเมินระดับส านัก ที่
เป็นรูปเล่มเอกสาร เพ่ือจัดท า SAR และเตรียมการประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัย และแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัยฯ 

กรกฎาคม 

12. ส านักวิทยบริการฯ จัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงาน
การประเมินตนเองที่ได้มาตรฐาน เสนอเพ่ือรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจ าส านัก 

กรกฎาคม  2550 

13.  ส านักวิทยบริการฯ จัดส่งรายงานประจ าปี ที่เป็นรายงาน
การประเมินตนเองที่ได้มาตรฐานต่อมหาวิทยาลัยฯ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และรายงานให้สาธารณชนทราบ 

15-31 กรกฎาคม 

14. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ เพ่ือรับการประเมินระดับ
มหาวิทยาลัยและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย 

1 – 5 สิงหาคม 

15. ประเมินระดับมหาวิทยาลัย ตุลาคม 

15. ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง โดยน า
จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อเสนอแนะคณะกรรมการเป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และจัดท า
โครงการพัฒนาปรับปรุงตามประเด็นของเรื่องที่ได้จัดล าดับ
ความส าคัญไว้ในงบประมาณถัดไป 

สิงหาคม-ตุลาคม 

17 ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการประเมินผลลัพธ์ ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหน่วยงาน ตาม
เกณฑ์การประเมินของ ก.พ.ร. 

สิงหาคม – ตุลาคม 
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ล าดับ
ท่ี 

กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

18 ส านักวิทยบริการฯ จัดท าแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และปฏิทินด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

สิงหาคม-ตุลาคม 

19 ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการปรับปรุงพัฒนา ฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพภายใน ให้ครอบคลุมถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยจ าแนกเป็นฐานข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย และ
ฐานข้อมูลระดับส านัก 

ตุลาคม-ธันวาคม 

ตารางที่ 4.1 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การจัดเก็บเอกสารและการเผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Google Site นั้น จะแบ่งการท างาน
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. การเตรียมไฟล์เอกสาร 
 การเตรียมไฟล์เอกสารเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดเก็บข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูล จัดการ
ไฟล์ที่ได้รวบรวมมาให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานออนไลน์ได้ 
 1.1 การรวบรวมไฟล์เอกสาร/หลักฐานเพ่ือประกอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 จัดท าบันทึกข้อความแจ้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ให้จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา พร้อมส่งไฟล์แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงาน โดยได้ก าหนดเป็นรอบ 6 
เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ประจ าปีการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา อยู๋ในช่วงเดือน 
สิงหาคม  – กรกฎาคม (ตัวอย่าง 1 สิงหาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) 
 1.2 การตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์เอกสาร และความสอดคล้องกับรายงานผลในแต่
ละตัวบ่งชี้ 
 1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
การศึกษา ฯ 
 2) ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานแนบ ที่ได้รับมาว่าสอดคล้องกับรายงานผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ หรือไม่ หากเกิดความไม่สอดคล้อง ให้แจ้งผู้รับผิดชอบ
แก้ไข 
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 1.3 การเตรียมไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบ .PDF 
 1.3.1 แปลงไฟล์เอกสารจาก .docx เป็น .pdf  
 1.3.2 ต้ังชื่อไฟล์ ดังภาพที่ 4.3 
 
 
 

1  หมายถึง  ล าดับตัวบ่งชี้ 
NSRU หมายถึง  อักษรย่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
AC หมายถึง  อักษรย่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน ตามที่กลุ่มงาน 

                     มาตรฐานก าหนด 
01 หมายถึง  ล าดับที่ของเอกสาร/หลักฐานแนบ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
 

ภาพที่ 4.3 การต้ังชื่อไฟล์เอกสาร 
 

 1.4 การบันทึกไฟล์เก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์  
 กา รบั นทึ กจั ด เ ก็บ ไฟล์ เอกสา ร / ร า ย งาน  จ ะต้อง มีกา ร จั ดเ ก็บ เป็ น โฟล เดอร์  
“ปีการศึกษา” -> “รอบเดือน” -> ตัวบ่งชี้ เพ่ือให้สะดวกในการเรียกดูข้อมูล ดังตัวอย่าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 การบันทึกข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

 

1-NSRU_AC-01 

1 2 3 
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 ขั้นตอนการรวบรวมไฟล์เอกสาร/หลักฐาน (Flow Chart)  
 

เริ่ม

แจ้งผู้รับผิดชอบ ตบช.
ส่งเอกสารแนบ

ตรวจสอบความถูกต้อง

แปลงไฟล์เอกสาร >  .PDF

ต้ังชื่อไฟล์
บันทึกข ้อมูล

ในคอมพิวเตอร์

จบขั้นตอน
 

 
ภาพที่ 4.5 ขั้นตอนการรวบรวมไฟล์เอกสาร/หลักฐาน (Flow Chart)  

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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 2. การสร้างพ้ืนท่ีเก็บไฟล์เอกสาร (Google Drive) 
  การสร้างพ้ืนที่เก็บไฟล์เอกสาร (Google Drive) นั้น หมายถึง การอัพโหลดไฟล์
เอกสาร/หลักฐานที่เก็บอยู่บนสื่อบันทึกข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ขึ้นสู่ พ้ืนที่เก็บข้อมูลระบบ
คลาวด์ โดยมีขั้นตอนดังภาพที่ 4.6 
  2.1 เข้าเว็บไซต์ที่ URL : www.google.com จากนั้นคลิกเลือกไอคอน        เลือก 
“ไดรว์”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2 Login เข้าสู่ระบบด้วย Google Account ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสามารถ
ใช้งานพ้ืนที่เก็บข้อมูลได้ไม่จ ากัด จากนั้นสร้างพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยคลิกเลือกไอคอน “ใหม่” จะปรากฏ
หน้าต่างให้ต้ังชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บข้อมูล ให้ต้ังชื่อโฟลเดอร์เป็นรายปีการศึกษา เช่น SAR ปีการศึกษา 
2562 ดังภาพที่ 4.7 

  

ภาพที่ 4.6 หน้าเว็บไซต์ Google  
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  2.3 เม่ือสร้างโฟลเดอร์รายปีแล้วให้สร้างโฟลเดอร์ย่อยรายเดือน โดยต้ังชื่อตามรอบ
การประเมิน เช่น “รอบ 6 เดือน” “รอบ 9 เดือน” และ “รอบ 12 เดือน”  จากนั้นสร้างโฟลเดอร์
เพ่ือจัดเก็บเอกสารแยกเป็นรายตัวบ่งชี้ย่อยภายในอีกครั้ง ตามชื่อตัวบ่งชี้ เช่น “ตัวบ่งชี้ เพ่ิมเติมที่ 1” 
เม่ือเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว จะได้โฟลเดอร์รายเดือนแต่ละรอบ รายตัวบ่งชี้  อยู่ในโฟลเดอร์รายปี 
ตามล าดับ ดังภาพที่ 4.8 และ 4.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ  

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างการสร้างโฟลเดอร์  

****** 
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ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างการต้ังชื่อล าดับเอกสาร 
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 ขั้นตอนการสร้างพ้ืนท่ีเก็บไฟล์เอกสารในแอปพลิเคชัน Google Drive  (Flow Chart)  
 

เริ่ม

เข้าเว ็บไซต์ URL
www.google.com

Google Drive

Login เข้าระบบ

จบขั้นตอน

สร้างโฟลเดอร์
เพื่อเก็บไฟล์เอกสาร

อัพโหลดไฟล์
จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์

 
 

ภาพที่ 4.10 ขั้นตอนการสร้างพ้ืนที่เก็บไฟล์เอกสารในแอปพลิเคชัน Google Drive  (Flow Chart)  

  

เลือกแอปพลิเคชัน Drive 
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3. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (Google Site) 
 3.1 เข้าเว็บไซต์ที่ URL : www.google.com Login เข้าสู่ระบบด้วย Google Account 

ของมหาวิทยาลัยจากนั้นคลิกเลือกไอคอน        เลือก “Site” ดังภาพที่ 4.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2 จากนั้นจะเข้ามาสู่หน้าแรกของการสร้างไซต์ ให้คลิกที่ “สร้าง” เพ่ือเพ่ิมไซต์ขึ้นมา
ใหม่ โดยจะประกฎเมนูย่อยให้เลือก ในที่นี้ให้เลือก “ใน Site แบบคลาสสิค” เพ่ือที่ เราจะสามารถ
ก าหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการแสดงผลของข้อมูลที่จะเผยแพร่ ดังภาพที่ 4.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.11 แสดงหน้า Login   

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างการสร้าง Sites  

 

 
****** 
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 3.3 ในขั้นตอนนี้เป็นการก าหนดรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ โดยให้เลือกตามความ
เหมาะสมในการใช้งาน ดังภาพที่ 4.13 
  3.3.1 เลือกเทมเพลต 
  3.3.2 ต้ังชื่อเว็บไซต์ 
  3.3.3 เลือกธีม สี และแบบอักษรที่ใช้แสดง จากนั้นคลิกที่ไอคอน “สร้างไซต์” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.4  จากนั้นหน้าจอจะแสดงหน้าเว็บไซต์ที่เราก าหนดขึ้นมาจากขั้นตอนที่แล้ว ซ่ึงเป็น
หน้าเว็บไซต์เปล่า ให้ต้ังค่าคุณสมบัติเพ่ิมเติมโดยคลิกที่           เลือกเมนู “จัดการไซต์” ดังภาพที่ 
4.14 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างการปรับแต่ง Site 

ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างการจัดการ  Site  
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3.5 เม่ือเข้าสู่หน้าต่างการต้ังค่าให้เลือกที่เมนู “การแชร์และสิทธ์ิ” ก าหนดผู้ มีสิทธิ์ เข้าถึง
ข้อมูล โดยในที่นี้ให้เลือกเป็น “สาธารณะ” เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่วไปสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการ ฯ  ดังภาพที่ 
4.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  

ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างการแชร์สิทธิ์  
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 3.6 จากนั้นกลับไปที่หน้าแรกเพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างเพจย่อยของแต่ละตัวบ่งชี้  โดย
คลิกที่ “SAR2562” ดังภาพที่ 4.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 หน้าจอจะกลับมาสู่หน้าแรกให้คลิกที่               เป็นการเพ่ิมเพจย่อยตามข้อมูล
จ านวนตัวบ่งชี้ในแต่ละรอบการประเมิน ซ่ึงควรต้ังชื่อแต่ละเว็บเพจให้ตรงกับชื่อตัวบ่งชี้  เช่น “ตัวบ่งชี้
ที่ 5.1” และเลือกต าแหน่งล าดับของหน้าเว็บย่อย ซ่ึงในที่นี้ให้เลือก “วางหน้าเว็บไว้ใต้หน้าแรก” ท า
ขั้นตอนนี้จนครบตามรายชื่อตัวบ่งชี้ในแต่ละรอบการประเมิน ดังภาพที่ 4.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.16 การกลับสู่ขั้นตอนการสร้างเพจ  

ภาพที่ 4.17 การวางล าดับ Sites  
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 3.8  เม่ือท าตามขั้นตอนจากข้อที่แล้วจนครบตามจ านวนตัวบ่งชี้ หน้าจอจะปรากฏหน้า
เว็บย่อยในแถบด้านซ้ายมือ ดังภาพที่ 4.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 3.9 ขั้นตอนนี้เป็นการใส่ข้อมูลผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่
ละตัวบ่งชี้ โดยขั้นตอนและวิธีการต้ังค่าต่าง ๆ จะมีลักษณะเหมือนกันในแต่ละเว็บย่อย ในที่นี้จะ
ยกตัวอย่างการใส่ข้อมูลหน้าเว็บชื่อ “ตัวบ่งชี้ที่ 5.1” ให้คลิกที่แถบ “ตัวบ่งชี้ที่ 5.1” เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอน
การกรอกข้อมูลโดยมีเครื่องมือส าหรับการใช้งาน ดังภาพที่ 4.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.10 ในที่นี้จะน าเข้าข้อมูลจากไฟล์เอกสาร (.docx) ในรูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) โดยการ “คัดลอก” ข้อความในตัวบ่งชี้  และ “วาง” ใน
พ้ืนที่ส าหรับกรอกข้อมูล ดังภาพที่ 4.20  

พ้ืนท่ีส าหรับกรอกข้อมูล 

เมนูส าหรับก าหนดรูปแบบ 
แถบเคร่ืองมือรูปแบบอักษร 

ภาพที่ 4.18 แสดงหน้าเว็บย่อยที่สร้างขึ้น  

ภาพที่ 4.19 แสดงพ้ืนที่ส าหรับกรอกข้อมูล  
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หากเป็นข้อมูลในรูปแบบตารางแสดงผล สามารถ “คัดลอก” ทั้งตารางและข้อความ 

จากนั้น “วาง” ในพ้ืนที่ส าหรับกรอกข้อมูลได้เลย และจัดรูปแบบข้อความได้ตามความเหมาะสมโดย
ใช้ “แถบเครื่องมือ” ของเว็บ ดังภาพที่ 4.21 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3.11 เม่ือกรอกข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ครบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการ “สร้าง ลิงก์
ไฟล์เอกสาร” ส าหรับเชื่อมโยงไปยังไฟล์เอกสาร/หลักฐาน ที่จัดเตรียมไว้จากขั้นตอนที่ 3.3.2) การ

ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างหน้าเพจ  

ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างหน้าเพจในรูปแบบตาราง 
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สร้างพ้ืนที่เก็บไฟล์เอกสาร (Google Drive) โดยดูจาก “หมายเลขอ้างอิง” ในตัวอย่างคือ 5.1-
NSRU_AC-1 ดังภาพที่ 4.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นไปท าการสร้างลิงก์ที่ไดรว์เก็บเอกสารที่ชื่อ 5.1-NSRU_AC-1 โดยคลิกขวาที่

ไฟล์ จากนั้นเลือก “รับลิงก์ที่แชร์ได้” ก าหนดการเข้าถึงข้อมูลเป็น “เปิดสาธารณะบนเว็บ” แล้วคลิก
ที่ “บันทึก” จากนั้นสถานะจะเปลี่ยนเป็น “ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถค้นหาและดู” ต่อมาคลิกที่ 
“คัดลอกลิงก์” ดังภาพที่ 4.23 และ 4.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างการเชี่อมโยงเอกสาร  

ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างการสร้างลิงก์  
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 3.12 กลับมาที่หน้าเว็บของตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ให้ลากเมาส์คลุมพ้ืนที่ชื่อเอกสารที่ต้องการลิงก์ 
ดังภาพที่ 4.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นใช้คีย์ลัด Ctrl+k ที่แป้นพิมพ์ จะปรากฏหน้าต่าง ส าหรับวางลิงก์ที่สร้างขึ้น โดย
ให้เลือกลิงไปที่  “ที่อยู่เว็บ” แล้วน าลิงก์ที่คัดลอกมาวางในช่อง “ลิงก์ไปที่ URL นี้” แล้วคลิก “ตก
ลง” ดังภาพที่ 4.26 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.24 การต้ังค่าการแชร์ลิงก์  

ภาพที่ 4.25 การลิงก์เอกสาร/หลักฐาน  
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เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการกรอกข้อมูล และการเชื่อมโยงเอกสารแนบรายงานใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในหน้าเว็บของตัวบ่งชี้อ่ืน และเอกสารแนบให้ใช้วิธีการเดียวกันนี้  เพียงแต่
ต้องลิงก์ชื่อเอกสารให้ตรงกับไฟล์เอกสารในไดรว์ที่สร้างขึ้นเท่านั้น  ส่วนรายละเอียดการปรับแต่ง
อินเตอร์เฟสให้เกิดความสวยงามเพ่ิมเติมสามารถศึกษาได้จากต ารา หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ทั่วไปได้ 
ซ่ึงในส่วนนี้ผู้จัดท าขอยกตัวอย่างวิธีการเผยแพร่เนื้อหาผ่าน Google Site และการจัดการหมวดหมู่
เอกสารในระบบคลาวด์ (Google Drive) ของกลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เท่านั้น 
 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การติดตามและประเมินผลด าเนินการใน 4 ลักษณะ คือ 
  1. การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
เอกสาร หลักฐานประกอบอ่ืนๆ เช่น 
 1) รายงานการประชุม 
 2) ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 
 3) แผนการด าเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
 4) ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)  
 

ภาพที่ 4.26 การเชื่อมโยงลิงก์โดย URL   
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2. การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เช่น  
 1) ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
 2) ผู้จัดเก็บข้อมูล 
 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ  
3. การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ เช่น

 1) สภาพแวดล้อมของสถานที่ท่ีด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
 2) การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
 3) การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
 4) ระบบฐานข้อมูล 
 4.1) ความถูกต้อง  เช่น  แบบฟอร์มและเจ้ าหน้า ที่ที่รับผิ ดชอบในกา ร

ตรวจสอบข้อมูล ก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบใน การ
สอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 

 4.2) ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับ
หน่วยงาน เจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ  

 4.3)ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่
ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล  

 4.4) ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมในการ
ให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา  ผู้ที่
เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้  การขอความเห็นจากคณะผู้ เชี่ยวชาญ 
(Expert Panel) เช่น คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  คณะผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น 

5) ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส านักงานก.พ.ร. และผู้
ประเมินอิสระ อาจ เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้
ได้ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 

จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  คือ เป็นการท างานอย่างมีจิตใจส านึก ถูกวิธี 
เป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนในสังคม ซ่ึงมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

 1. มีความซ่ือสัตย์ ในการท างานเราจะต้องมีความซ่ือสัตย์ต่อหน้า ที่และงานที่เรา
ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ และไม่คดโกงหรือหลอกลวงผู้ อ่ืน เราจึงจะได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
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 2. มีความเสียสละ ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เราจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จั กการให้และการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ อ่ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทนเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม อุทิศตนเพ่ือการท างาน จึงจะได้รับความ
รักและความนับถือจากผู้ร่วมงาน 

 3. มีความยุติธรรม ในการท างานต้องไม่ล าเอียงหรือยืดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เราเชื่อ
ต้องมีความเป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีอคติกับเรื่องต่างๆ ที่ได้ยินหรือได้รับฟังจึงจะ
เป็นที่น่านับถือของผู้ร่วมงาน 

 4. มีความประหยัด ในการปฏิบัติงานเราจะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากร โดยการน าสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วมาดัดแปลง ซ่อมแซม หรือแก้ไข เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  

 5. มีความขยันและอดทน ในปฏิบัติงานเราจะต้องมีความมุ่งม่ันต่องานที่เราได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ต้ังไว้ เม่ือพบปัญหาหรืออุปสรรคในการท างานให้น า
ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นจะเป็นบทเรียน
ที่ท าให้เราแข็งแกร่งและพร้อมที่จะก้าวสู่งานต่อไปได้อย่างม่ันคง 

 6. มีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติง านต้องมีความรับผิ ดชอบต่องานที่ได้รั บ
มอบหมายผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม คุ้มค่า  รวมทั้งไม่
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 

 7. มีความตรงต่อเวลา เป็นวินัยพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน มีความตรงต่อเวลา ไม่มา
ปฏิบัติงานสายและต้องส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด เพราะถ้าเราไม่ส่งงานตามก าหนดจะท า
ให้ผู้ทีป่ฏิบัติงานต่อจากเราได้รับผลกระทบ และจะท าให้งานนั้นไม่เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซ่ึงสร้าง
ความเสียหายต่อองค์กร 



44 
 

บทที่ 5  
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 

 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1.  งานจัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 

เนื่องจากการจัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษาต้องจัดท าขึ้นทุกๆ ปี
การศึกษา เนื้อหาในเว็บไซต์ไม่เน้นฟังก์ชั่นที่ ซับซ้อน เพราะฉะนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวก และ
ประหยัดเวลา ควรเลือกหาเครื่องมือ หรือโปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ที่ ง่ายต่อการใช้งาน 
เช่น Google Site และควรก าหนดประเภทไฟล์เอกสาร/หลักฐาน จากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ให้จัดส่งใน
รูปแบบ .PDF เพ่ือให้ไม่เกิดการกระจายของข้อความในบางส่วนของเนื้อหา 

2.  งานประสาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในการประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้นั้น นอกจากการท าบันทึกความแล้ว ควร

ใช้วิธีการแจ้งรายละเอียดด้วยวาจา หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหลังจากที่ส่งบันทึกความ 
เพ่ือเป็นการกระตุ้น และเป็นการแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ให้รับทราบ ส่งผลให้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพฯ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดมากยิ่งขึ้น 

3.  งานรับการตรวจติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA สัญจร) 
  ในการตรวจติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA สัญจร) ต้องมี

การจดรายการข้อเสนอแนะ รวมถึงใช้เครื่องบันทึกเสียงเพ่ือเก็บรายละเอียด เพ่ือมาสรุปความหลัง
เสร็จสิ้นการตรวจ จากนั้นน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้รับทราบ และจัดส่งรายงาน
ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (QA สัญจร) ให้แก่
ผู้รับผิดชอบใช้เป็นข้อมูลประกอบการเขียนรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
ต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
1.  งานจัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อ มูลในทุก ๆ 
ปีการศึกษา เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สาธารณชนได้รับทราบ 
โดยเนื้อหาหลัก ๆ เน้นการน าเสนอข้อมูลที่ประเภทข้อความเป็นหลัก และใช้ลิงก์เชื่อมโยงข้อมูล ซ่ึง
ได้มาจากการรวบรวมไฟล์จากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้หลายฝ่าย ในบางครั้งเอกสาร /หลักฐานที่ได้รับมา 
เม่ือน ามาเปิดอาจเสียรูปแบบท าให้การแสดงผลข้อมูลไม่มีความเป็นระเบียบ 
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2.  งานประสาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ โดยการใช้บันทึกข้อความแจงรายละเอียดที่

ต้องการ และก าหนดวันในการเก็บข้อมูล ส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ไม่ด าเนินการปฏิบัติตามบันทึก
ความความที่แจ้งไป ส่งผลให้การด าเนินการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

3.  งานรับการตรวจติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA สัญจร) 
การตรวจติดตา มตรวจสอบกา รประกันคุณภา พการศึกษาภา ย ใน (QA สัญจร ) 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงานเกิดการพัฒนา และเป็นการตรวจทานข้อมูลการ
รายงานผลให้ตรงกับพันธกิจของหน่วยงานมากขึ้น ซ่ึงคณะกรรมการแต่ละท่านต่างมีข้อเสนอแนะที่
หลากหลาย ในบางครั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ไม่มีการบันทึกข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับ ตัวบ่งชี้ที่
รับผิดชอบไว้ ท าให้การแก้ไขรายงานผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างระเบียบ/ประกาศ/นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ภาคผนวก ข 

ตังอย่าง ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่าง บันทึกข้อความติดตามงาน รอบ 6 เดือน 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

(ตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมที่ 1) 
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ประวัติผู้เขียน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล สุณิสา  อ่อนฉ่ า 
วัน  เดือน  ปี เกิด 2 กุมภาพันธ์ 2530 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่ 37/2 หมู่ที่ 5 ต าบลยางขาว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด

นครสวรรค์ 
ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2553 ระดับการศึกษาปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

ประวัติการท างาน  
 พ.ศ. 2553 นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เลขท่ีประจ าต าแหน่ง 235 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


