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บทท่ี 1 
 

ส่วนน ำ 
 
 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และงานด้านประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มงานประกัน
คุณภาพและประชาสัมพันธ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 

ประวัติควำมเป็นมำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2547 ตาม

โครงสร้างการบริหารงานตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเกิดขึ้นจากการควบรวมของ
หน่วยงานส าคัญเดิมสองหน่วยงาน คือ ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งโครงสร้างส่วนงานภายในเป็น 3 หน่วยงานย่อย ดังนี้ 

1. ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการหอสมุด การสืบค้น ยืม-คืน หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ และสื่อโสต
ทัศน์ ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
เครื่องคอมพิวเตอร์และการซ่อมบ ารุง จัดการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบ
สารสนเทศและสนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ 

3. ส านักงานผู้อ านวยการ อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน อาทิ งาน
สารบรรณ งานธุรการ งานบริหารจัดการงบประมาณ งานนโยบายและแผน งานด้านประกันคุณภาพและ
ประชาสัมพันธ์ และบริการออกบัญชีผู้ใช้งาน (NSRU Account) บริการรับช าระค่าสมัครสอบประกัน
คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงบริการให้ข้อมูล หรือค าแนะน า/แก้ปัญหา แก่ผู้มารับบริการ  

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประวัติความเป็นมา ดังนี้ 
พ.ศ. 2465 มีการก่อตั้ง “หอสมุด" ขึ้นพร้อมๆ กับการก่อตั้งสถาบันการศึกษา ซึ่งในขณะนั้นมี

สถานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมลฑลนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2497 มีหลักฐานแน่ชัดว่า ได้มีการจัดหอสมุดที่มีลักษณะเป็นเพียงห้องอ่านหนังสือและมี

การเก็บรวบรวมหนังสือไว้ในตู้ปิดกุญแจ 
พ.ศ. 2512 ย้ายที่ท าการหอสมุดลงมาอยู่ชั้นล่างของอาคารเรียน 2 จากเดิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของอาคารเรียน 1 เนื่องจากพ้ืนที่ใช้สอยแคบไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยั งได้รับ
ความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ ในการจัดหาหนังสือเข้าหอสมุดด้วย 

พ.ศ. 2515 ได้ดัดแปลงอาคารหอประชุมหลังที่ 2 (ปัจจุบันคือชั้นเด็กเล็กของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) เป็นหอสมุดชั่วคราว 

พ.ศ. 2517 อาคารหอสมุด 2 ชั้น (อาคาร 8) ซึ่งออกแบบมาเพ่ือให้เป็นอาคารหอสมุดโดยเฉพาะ 
สร้างเสร็จในเดือนกันยายน และเปิดใช้บริการในเดือนธันวาคม 
            พ.ศ. 2538 หอสมุดได้รับงบประมาณจัดหาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library 
System) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนระบบการจัดเก็บรายการหนังสือและดรรชนีวารสารจากบัตรรายการให้อยู่ ใน
รูปของฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยมีโปรแกรมจัดระบบเข้ามาจัดการ โดยคณะกรรมการวิชาการได้



2 
 

พิจารณาคัดเลือกโปรแกรม HORIZON ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทันสมัยในขณะนั้นเข้ามาใช้ จ านวน 8 User 2 
module คือ Cataloging และ Circulation 
            พ.ศ. 2539 มีการจัดตั้ง "ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ" ขึ้นเมื่อวันที่  16 
กันยายน พ.ศ. 2539 ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
            พ.ศ. 2540 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ เริ่มเปิดให้บริการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดอบรมสัมมนา 
เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
            พ.ศ. 2541 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ เริ่มด าเนินโครงการ Campus Network วางระบบเครือข่าย
ภายในทั้งมหาวิทยาลัย 
            พ.ศ. 2542 อาคารหอสมุด 8 ชั้น ด าเนินการสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม และเปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กันยายน ควบคู่ไปกับอาคารหอสมุดเก่า (อาคาร 8) โดยมีทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคารทั้งสอง บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 และได้เปลี่ยนชื่อจากหอสมุดเป็น "ส านักวิทยบริการ" 
            พ.ศ. 2544 - สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ได้ประทานนามอาคารวิทยบริการ (หอสมุด) ของสถาบันราชภัฏ 34 แห่ง ทั่วประเทศว่า "อาคารบรรณ
ราชนครินทร์" 
            ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม เพ่ือการเรียนการสอนและ 
การให้บริการ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยจัดท าโครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุม
เครือข่ายเพ่ือรองรับงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (MIS Center) และโครงการการปรับ
โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
            พ.ศ. 2547 จัดตั้ง "ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" ขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน โดย
ควบรวมทั้งส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน 
โดยมีสถานที่ตั้งประกอบไปด้วย 

            1. อาคาร 4 ชั้น 1-2 เป็นที่ตั้งของส านักงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            2. อาคารบรรณราชนครินทร์ เป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยบริการ 
            3. อาคารหอสมุดเก่า (อาคาร 8) เป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยบริการ 

             

พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
(อาคาร 15) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารฯ เมื่อวันที่  25 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และได้ย้าย
ส านักงานและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาให้บริการที่อาคารใหม่จนถึงปัจจุบัน 

 

พ.ศ. 2557 มีการขยายพ้ืนที่การให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยเปิดให้บริการศูนย์วิทยบริการที่อาคาร 9 ชั้น 
5 ห้อง 954 และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 944 (ปัจจุบันพ้ืนที่การ
ให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ที่อาคาร 11 ชั้น 2 )  

ปัจจุบัน พ้ืนที่การให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วยอาคารที่ตั้ง ดังนี้ 

- ส านักงานผู้อ านวยการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการ ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15)  

- ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) ให้บริการที่อาคารบรรณราชนครินทร์  
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- ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ 
อาคาร 11 ชั้น 2 

 
ปรัชญำ วิสัยทัศน ์พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญำ     

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และบริการชุมชน 

 
วิสัยทัศน์  
มุ่งสู่การเป็น Smart University และความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ      
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0 
2. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม 
6. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 

บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
7. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน    
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บทท่ี 2 
 

บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างการบริหารงาน (administration chart) 

ดังภาพที ่2.1 
 
 

 
 ภาพที ่2.1 โครงสร้างการบริหารงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ที่มา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2562ข: ออนไลน์)  
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โดยมแีผนภูมิอัตราก าลังตามโครงสร้าง ดังภาพที่ 2.2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ภาพที่ 2.2 อัตราก าลังตามโครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 4 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มงานบริหาร  
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  กลุ่มงานคลังและพัสดุ  และกลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ 
โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 2.3  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.3 การบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงานบริหาร 
และเลขานุการ   กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน กลุ่มงานคลังและพัสดุ 

กลุ่มงานประกันคุณภาพและ
ประชาสัมพันธ ์

นำยพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ผศ.ดร.กันยำ  อนุกูลธนำกร 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  

ฝ่ำยทรัพยำกรสำรสนเทศ 
 

นำยภูริพัศ เหมือนทอง 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

นำงสำวจีรพรรณ เทยีนทอง 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  

ฝ่ำยบริหำร 

 

ผศ.ภัคจิรำ ศิริโสม  
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 

- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์   
  (นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร) 
- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
  (นายสุวิศาล ทับแสง) 
- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ 
  (นางสาวกุลดา สวนสลา) 
- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการให้บริการคอมพิวเตอร์และ 
  อินเทอร์เนต (ผศ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล) 
- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  (นายวิชชากร คูหาทอง) 
 

ดร.ชยันต ์นันทวงศ์  
รักษำกำร หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร 
 

นำยดนุวัศ อิสรำนนทกุล 
รักษำกำร หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร  

นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย 
รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  

 

- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (นายสุภรัตน์ กรุดฉ่ า) 
- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
  (นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย) 
- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ          
  (นางสาวนิตยา ทวีศักด์ิวนาไพร)     
- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเน่ือง  
  (นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย) 
- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการและกิจกรรม 
  (นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดล) 
 

- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 
  (นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์) 
- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและเลขานุการ 
  (นางสาวรุ่งนภา สาจิตร) 
- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพและ 
  ประชาสัมพันธ์ (นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ า) 
- รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ 
  (นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ชร) 
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กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังภาพที่ 2.4 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
            
            
         
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4 โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  

ฝ่ายบริหาร 
 

นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย  
ต าแหน่ง รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า  
ต าแหน่ง รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพ 

และประชาสัมพันธ์ 
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บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
รำยละเอียดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
งานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร   
   ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

2) ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการจัดการระบบ
บริหารงานคุณภาพท่ีสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 

3) ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบ
บริห ารงานคุณ ภาพตามมาตรฐานสากล  ISO 9001:2015 ใน รูปแบบใบบรรยายลั กษณ ะงาน  
คู่มือด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ 

4) งานจัด เก็บ  รวบรวมข้ อมู ลสถิติ  ผลการด าเนิ น งานของแต่ ละหน่ วยงาน  
มาเรียบเรียงและจัดท ารูปเล่มให้สามารถเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการประเมินต่าง ๆ ได ้

5) งานส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนางาน สนับสนุนด้าน 
การบริหารจัดการหน่วยงาน การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ ด้านภาวะผู้น าและหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเข้ารับการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ  

6) จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน  
การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์  

7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
1) มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
2) มีหน้าที่ในการวางแผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
3) มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน 

ประจ าปีการศึกษา 
4) มีหน้าที่ในการก าหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน ประจ าปี

การศึกษา 
5) มีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ตาม

กระบวนการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 
 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
1) มีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในกับหน่วยงานระดับส านัก คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
2) มีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ร่วมกับเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
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3) ท าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 

4) มีหน้าที่ประสานข้อมูลกับหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงาน เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

 

4. ด้ำนกำรบริกำร   
1) ให้ค าปรึกษา แนะน า  ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง

กับงานมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
2) การพัฒนาข้อมูล และการจัดการเอกสาร เผยแพร่ข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ให้แก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3) การจัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม การด าเนินงานของหน่วยงาน

ให้แก่บุคคลทั่วไป 
4) การจัดท าเอกสารผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ แก่สาธารณชนได้รับทราบ

ผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
5) การพัฒนาข้อมูล และการจัดการเอกสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานตาม

กระบวนการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 
6) การพัฒนาข้อมูล และจัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) เพ่ือ

ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 

5. ด้ำนอ่ืน ๆ   
1) สามารถปฏิบัติงานได้ท้ังในเวลา นอกเวลา และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ได้ 
2) รายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
มาตรฐานด้านพฤติกรรม 
1)  มาท างานตรงเวลา สม่ าเสมอ  
2)  มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ท า สนใจ กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือในการท างาน 
3)  ปฏิบัติงานถูกต้อง รวดเร็ว เสร็จตามเวลาที่ก าหนด มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

มีความรับผิดชอบ 
4)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการท างานและพัฒนางานตลอดเวลามาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ 
5)  มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
6)  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืน และหน่วยงานอื่นได้ 

 

 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1.  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1)  งานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
2)  งานจัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา 
3)  งานจัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 
4)  งานจัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM)  
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5)  งานประสาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
6)  งานรับการตรวจติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA สัญจร) 
7)  งานรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
8)  งานจัดท ารายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.  งำนประชำสัมพันธ์ 
1)  งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือติดประกาศ 
2)  งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลผ่าน Facebook Page และ Line 

Connect 
3)  งานถ่ายภาพกิจกรรม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ 
4)  งานจัดท าจดหมายข่าวส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  งำนระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 
1)  งานจัดท าคู่มือการด าเนินงาน (Work Manual) 
2)  งานจัดท าใบบรรยายคุณลักษณะงาน (Job Description) 
3)  งานจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 
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บทท่ี 3 
 

หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและเงื่อนไข 
 

 

หลักเกณฑ์กำรปฏิบัตงิำน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการฯ นั้น ต้องสอดคล้องกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งระบุหลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนใน
แต่ละปีการศึกษา และต้องน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันมาปรับใช้กับ
หน่วยงานระดับส านัก ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 

ระบบ กลไก 

1. กำรพัฒนำคุณภำพระบบที่ส ำคัญ คือ 
          1.1  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                - มาตรฐาน 9 องค์ประกอบของ สกอ. 
                - มาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน 
                - มาตรฐานตามมุมมองการบริหาร    
                   จัดการ 4 ด้าน 
          1.2  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก 
ของ สมศ. ก.พ.ร. 
 

1. กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ 
          1.1  มีนโยบายการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย 
          1.2  มีแผนงานประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย 
          1.3  มีคู่มือประกันคุณภาพและคู่มือ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
          1.4  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
และคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมิน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก/
สถาบัน 
          1.5  ตัวชี้วัดร่วมของมหาวิทยาลัยและ
ตัวชี้วัดส าคัญ และตัวชี้วัดที่เป็นอัตลักษณ์ ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะส านัก/สถาบัน 
           1.6 การสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพภายในและเครือข่ายการประกัน
คุณภาพภายนอก 

1.7 มีผู้บริหารทุกระดับรับผิดชอบ
ก ากับดูแลตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูล 

 2. กระบวนกำรประกันคุณภำพ 
          2.1  จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวน  
ปรับปรุงหรือเทียบเคียงภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร 
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ระบบ กลไก 

          2.2  จัดการอบรมโดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชิญที่ปรึกษาจากภายนอก 

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

          1. มีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย คณะ  ส านัก 
/ สถาบัน 
          2. มีคณะกรรมการตรวจติดตามและ
ประเมินระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก / 
สถาบัน  
          3. การตรวจติดตามและประเมิน
ภายนอกจากต้นสังกัดและจาก  สมศ. 

3. กำรประเมินคุณภำพ  มีระบบท่ีส ำคัญคือ 
            -   การรายงานประเมินตนเองระดับ 
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก/สถาบัน 

-    การประเมินจากบุคคลภายนอกจาก 
ต้นสังกัด 

-    การประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. 
 

          1. มีการพัฒนาผู้ประเมินภายในตาม
หลักสูตรของสกอ. โดยการจัดอบรมตามที่สกอ. 
จัด 
          2.  มีผู้บริหารรับผิดชอบการรายงาน
ประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้ ระดับ 
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก/สถาบัน 
          3. หนว่ยงานทุกระดับ จัดท ารายงาน
การประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินจากภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐาน 
คุณภาพ  ระดับมหาวิทยาลัยและระดับกลุ่ม
สาขาวิชา 

 

 
วิธีกำรปฏิบัติงำน 

1.  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1)  งำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  

1.1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
พร้อมแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับทราบ 

1.2) จัดส่งแบบฟอร์มเพ่ือใช้ในการรายงานผลการประกันคุณภาพฯ ให้แก่ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ตามค าสั่ง (รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) ของทุกปีการศึกษา 

1.3) รวบรวบข้อมูลจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมจัดเก็บ
ไฟล์เอกสารหลัก/หลักฐาน ที่ผู้รับผิดชอบใช้อ้างอิง 

1.4) น ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในแต่ละรอบ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส านักวิทยบริการฯ พิจารณา 

1.5) รายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) ไปยังกลุ่มงานมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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1.6) จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือใช้ประกอบการรรายงานผล
การด าเนินงาน และการตรวจประเมินต่อไป 

2)  งำนจัดท ำคู่มืองำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2.1) ทบทวนตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่จะใช้

ส าหรับการประเมินในปีการศึกษานั้น ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ 
2.2) จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา ประกอบด้วย

รายละเอียด ดังนี้ 
บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
บทที่ 2 การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
บทที่ 3 รูปแบบ  ตัวบ่งชี้ และผู้รับผิดชอบ ปฏิทินด าเนินการ 

- ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
            - ปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
บทที่ 4 ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.3) จัดท าเป็นรูปเล่มเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบผ่านทางเว็บ ไซต์งานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการฯ 

3)  งำนจัดท ำเว็บไซต์งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3.1)  เข้าสู่ระบบ (Login) โปรแกรมส าเร็จรูป Google Site เพ่ือสร้างเว็บไซต์ 
3.2)  เลือก “สร้าง” เพ่ือเพ่ิม “Site” ขึ้นมาใหม ่
3.3)  เลือก “จัดการไซต”์ เพ่ือก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมให้กับการเผยแพร่งาน ดังนี้ 

- เลือกแม่แบบ 
  - ก าหนดจ านวนหน้า (หน้าแรก และหน้าย่อยเท่ากับจ านวนตัวบ่งชี้) 
  - ตั้งชื่อเว็บไซต์ 
  - ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง (เลือกเป็นสาธาณะ) 
  - เลือกธีม สี และแบบอักษรที่ใช้แสดง 

3.4)  อัพโหลดเอกสารแนบ (.PDF) ทั้งหมดที่ใช้แนบการรายงานผลในแต่ละตัวบ่งชี้ ใน
ส่วนของ เมนู “ไฟล์แนบ” 

3.5)  คัดลอกข้อความในแต่ละตัวบ่งชี้ในไฟล์เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
วางในแต่ละหน้าย่อยที่สร้างไว้ พร้อมจัดรูปแบบให้เรียบร้อย 

3.6)  ลิงก์รายการหลักฐานไปยังไฟล์เอกสารแนบ (.PDF) ที่อัพโหลดไว้ 
3.7)  น าลิงก์ของไซต์ (Site) ที่สร้างส่งให้ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเผยแพร่ที่

เว็บไซต์ของส านักวิทยบริการฯ 
4)  งำนจัดท ำเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร (KM) 

4.1)  ติดต่อฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพ่ือขอพื้นที่ Server  
4.2)  สมัครใช้งานโปรแกรม WordPress เพ่ือขอ Account 
4.3)  Login เข้าสู่ระบบ WordPress (https://wordpress.com) 
4.4)  ปรับแต่งหน้าเว็บให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ โดยเลือกรูปแบบที่

ระบบก าหนดมาให้อัตโนมัติ สามารถอัพโหลดภาพ หรือตราสัญลักษณ์เพ่ิมเติมที่สื่อถึงองค์กร 
4.5)  เมื่อมีข้อมูลองค์ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่ให้เลือกท่ี “สร้างใหม”่ 
4.6)  ระบบจะปรากฏหน้าหน้าฟอร์มให้กรอกรายละเอียด ดังนี้ 

https://wordpress.com/
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4.6.1)  หัวข้อเรื่อง 
4.6.2)  เพ่ิมสื่อ (ภาพ คลิป เสียง) เพ่ือประกอบเนื้อหา 
4.6.3)  ใส่เนื้อหา 

4.7)  คลิก “เผยแพร่” จากนั้นข้อมูลจะปรากฏที่หน้าเว็บไซต์  
5)  งำนประสำน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

5.1)  ท าบันทึกข้อความแจ้งขอข้อมูลผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยระบุรายละเอียดที่ต้องการ ดังนี้ 

5.1.1) รายการหลักฐาน (ทุกรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน) 
5.1.2) ก าหนดประเภทไฟล์ (.pdf) หรือ (.docx) 
5.1.3) ก าหนดวันส่ง 
5.1.4) ระบุที่อยู่อีเมล์ที่ให้ส่งกลับ 

5.2)  โทรแจ้งทางวาจาเพื่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบอีกครั้ง 
5.3)  ดาวน์โหลดไฟล์จากอีเมล์จัดเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสร้างโฟล์เดอร์แยกเป็น

ปีการศึกษา เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา 
6)  งำนรับกำรตรวจติดตำม ตรวจสอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (QA 

สัญจร) 
ก่อนตรวจ 
6.1)  กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา ส านักงานอธิการบดีแจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจ

ติดตาม พร้อมก าหนดการ 
6.2)  จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จ านวน 5 เล่ม ไปยังกลุ่มงานมาตรฐาน

การศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
6.3)  ท าบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ ส านักวิทย

บริการฯ เข้าร่วม 
6.4)  จัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  สไลด์น าเสนอ และความพร้อมของ

ห้องประชุม 
6.5)  ประสานแม่บ้านจัดเตรียมอาหารว่าง 
ระหว่ำงกำรตรวจ 
6.6)  อ านวยการตรวจประเมินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
6.7)  บันทึกข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
หลังกำรตรวจ 
6.8)  จัดท ารายงานสรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจติดตามการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
6.9)  รายงานสรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจติดตามการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ 
6.10)  น าผลจากข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ มาแก้ไข/ปรับปรุง

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือน ฉบับสมบูรณ์ 
 7)  งำนรับกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ก่อนประเมิน 
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7.1)  เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ เพ่ือก าหนดวัน
ประเมิน และเลือกคณะกรรมการตามรายชื่อที่กลุ่มงานมาตรฐาน ส านักงานอธิการบดีก าหนด 

7.2)  ประสานคณะกรรมการทางวาจา 
7.3)  ท าบันทึกข้อความเสนอรายชื่อต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก 
7.4)  ท าบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมแนบค าสั่งแต่งตั้ง และ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน ให้คณะกรรมการก่อนวันเข้าตรวจอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
7.5)  ท าบันทึกข้อความเชิญผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพ่ือเข้าร่วมรับการตรวจประเมิน 
7.6)   ประสานผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ เพ่ือให้

สัมภาษณ์ 
7.6)  จัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  สไลด์น าเสนอ เว็บไซต์งานประกัน

คุณภาพการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และความพร้อมของห้องประชุม 
7.7)   ประสานแม่บ้านจัดเตรียมอาหาร และอาหารว่าง 
ระหว่ำงประเมิน 
7.8)  อ านวยการตรวจประเมินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
7.9)  บันทึกข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
หลังประเมิน 
7.10)  จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
7.11)  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี 
7.12)  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหาร 
7.13)  แจ้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด าเนินการปรับปรุง/แก้ไข รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
7.14)  รวบรวมข้อมูลจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์ 

8)  งำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
8.1)  ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 1 สัปดาห์ ท าบันทึกข้อความแจ้งบุคลากรแต่ละฝ่ายงาน

ให้จัดส่งสรุปผลการด าเนินงานที่รับผิดชอบทางอีเมล์ 
8.2)  ตรวจสอบรายการผลการด าเนินงานทางอีเมล์ 
8.3)  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
8.4)  ออกแบบรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดท ารายงาน 
8.5)  หาไฟล์ภาพประกอบเพื่อความน่าสนใจ 
8.6)  น าข้อมูลที่ได้รับมารวบรวมจัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี 
8.7)  น าส่งเล่มให้บรรณาธิการตรวจสอบความครบถ้วนของรายงานประจ าปี 
8.8)  แก้ไขตามข้อเสนอแนะของบรรณาธิการ (กรณีมีการแก้ไข) 
8.9)  พิมพ์รูปเล่มตามจ านวนที่ต้องการใช้งาน 
8.10) ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ เพ่ืออัพโหลดไฟล์รูปเล่มรายงาน

ประจ าปีเผยแพร่  
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2.  งำนประชำสัมพันธ์ 

1)  งำนออกแบบส่ือประชำสัมพันธ์เพื่อติดประกำศ 
1.1)  เปิดใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop 
1.2)  ก าหนดขนาด และเลือกประเภทสีแบบ CMYK 
1.3)  ใส่หัวเรื่อง รายละเอียด ก าหนดการ ข้อมูลการติดต่อ หรืออ่ืนๆ ที่ต้องการแจ้ง

ผู้รับบริการ 
1.4)  ใส่โลโก้ส านักวิทยบริการฯ  ใส่ภาพประกอบ เพ่ือความน่าสนใจ 
1.5)  ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนก่อนการเผยแพร่ 
1.6)  บันทึกสื่อไฟล์ต้นฉบับ (.psd) ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขในครั้งต่อไป 
1.7)  บันทึกสื่อไฟล์ (.jpeg หรือ .png)  ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
1.8)  พิมพ์สื่อในรูปแบบโปสเตอร์ ตามจ านวนที่ต้องการ 
1.9)  ติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรืออ่ืน ๆ ตามความต้องการ 

2)  งำนออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อโซเชียลผ่ำน Facebook Page และ Line 
Connect 

2.1)  เปิดใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop 
2.2)  ก าหนดขนาด และเลือกประเภทสีแบบ RGB 

    2.3)  ใส่หัวเรื่อง รายละเอียด ก าหนดการ ข้อมูลการติดต่อ หรืออ่ืนๆ ที่ต้องการแจ้ง
ผู้รับบริการ 

2.4)  ใส่โลโก้ส านักวิทยบริการฯ  ใส่ภาพประกอบ เพ่ือความน่าสนใจ 
2.5)  ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนก่อนการเผยแพร่ 
2.6)  บันทึกสื่อไฟล์ต้นฉบับ (.psd) ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขในครั้งต่อไป 
2.7)  บันทึกสื่อไฟล์ (.jpeg หรือ .png)  ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

   2.8)  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล 2 ช่องทาง ได้แก่  Facebook Page และ Line 
Connect 

3)  งำนถ่ำยภำพกิจกรรม และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
3.1)  เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ถ่ายภาพ (แบตเตอรี่ เลนส์ แฟลช และเมมโมรี่

การ์ด) 
3.2)  ถ่ายภาพตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
3.3)  จัดเก็บไฟล์ภาพไว้ที่  Google Drive ของส านักวิทยบริการฯ ชื่อ

ARITC_PHOTO 
3.4)  สร้างโฟลเดอร์ และตั้งชื่อโฟลเดอร์ในรูปแบบ “ปี พ.ศ.-เดือน-วันที่-ชื่องาน” 

เช่น 2562-07-03 การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ   
3.5)  เข้าเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ  
3.6)  Login เข้าระบบในส่วนของ “ส าหรับเจ้าหน้าที่” 
3.7)  เลือกเมนู “กิจกรรม” 
3.8)  เลือกเมนู “สร้างกิจกรรมใหม”่ 
3.9)  ใส่ชื่อกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม และวันเดือนปี 
3.10)  ใส่ภาพหน้าปกอัลบั้ม  
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3.11)  อัพโหลดไฟล์ภาพกิจกรรม 
3.12)  น าลิงก์เผยแพร่ที่ Facebook Page 

4)  งำนจัดท ำจดหมำยข่ำวส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.1)  รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจจรรม ที่ด าเนินการทุกไตรมาสที่ 1-4 (ปี พ.ศ.) 
4.2)  น าข้อมูลมาจัดเรียงในลักษณะจดหมายข่าว 
4.3)  หาไฟล์ภาพประกอบเพื่อเพ่ิมความน่าสนใจ 
4.4)  น าส่งเล่มให้บรรณาธิการตรวจสอบความครบถ้วนของจดหมายข่าว 
4.5)  แก้ไขตามข้อเสนอแนะของบรรณาธิการ (กรณีมีการแก้ไข) 
4.6)  พิมพ์รูปเล่มตามจ านวนที่ต้องการใช้งาน 
4.7) ประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ เพ่ืออัพโหลดไฟล์จดหมายข่าวเผยแพร่  

 

3.  งำนระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 
1)  งำนจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำน (Work Manual) 

 1.1)  ก าหนดแบบฟอร์มคู่มือการด าเนินงาน เพ่ือให้บุคลากรกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
1.1.1)  ชื่องาน 
1.1.2)  ฝ่าย 
1.1.3)  แผนก 
1.1.4)  วัตถุประสงค์ของงาน 
1.1.5)  ผู้รับผิดชอบ 
1.1.6)  ขั้นตอนการท างานกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Procedure) 
1.1.7)  ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (KPI) 

                               1.1.8)  วันที่เริ่มบังคับใช้ 
1.1.9)  ผู้เขียน (เจ้าของงาน) 
1.1.10) ผู้ตรวจทาน (ระดับหัวหน้าส านักงาน หรือหัวหน้าศูนย์) 
1.1.11) ผู้รับรอง (รองผู้อ านวยการ) 
1.1.12) ผู้อนุมัติ (ผู้อ านวยการ) 

1.2)  ท าบันทึกข้อความแจ้งบุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ จัดท าคู่มือการ
ด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

1.3)  หัวหน้าศูนย์ หรือหัวหน้าส านักงานตรวจทานข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อ 
1.4)  รองผู้อ านวยการลงลายมือชื่อรับรอง และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ลง

ลายมือชื่ออนุมัติ 
1.5)  บุคลากรจัดส่งคู่มือการด าเนินงานทางอีเมล์ พร้อมเอกสารคู่มือการด าเนินงานตัว

จริง 1 ชุด 
1.6)  รวบรวมข้อมูลจัดท ารูปเล่มคู่มือการด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ จ านวน 1 เล่ม 

ประกอบด้วย 
1.6.1)  ปกหน้า 
1.6.2)  ค าน า 
1.6.3)  สารบัญ 
1.6.4)  ข้อก าหนดของระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 
1.6.5)  ข้อมูลทั่วไปของส านักวิทยบริการฯ 
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1.6.7)  สัญลักษณ์แผนผังล าดับงาน 
1.6.8)  รายละเอียดคู่มือการด าเนินงาน 
1.6.9)  ปกหลัง 

1.7)  อัพโหลดไฟล์คู่มือการด าเนินงานส านักวิทยบริการฯ ไว้บนระบบ ISO 
2)  งำนจัดท ำใบบรรยำยคุณลักษณะงำน (Job Description) 

2.1)  ก าหนดแบบฟอร์มใบบรรยายคุณลักษณะงาน เพ่ือให้บุคลากรกรอกรายละเอียด 
ดังนี้ 

2.1.1)  ต าแหน่งงาน 
2.1.2)  กลุ่มงาน/สังกัด 
2.1.3)  ผู้บังคับบัญชา 
2.1.4)  ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.1.5)  หน้าที่หลัก 
2.1.6)  รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ แบ่งเป็น 4 ด้าน 

2.1.6.1)  ด้านการปฏิบัติการ 
2.1.6.2)  ด้านการวางแผน 
2.1.6.3)  ด้านการประสานงาน 
2.1.6.4)  ด้านการบริการ 

2.1.7)  อ านาจอนุมัติ 
2.1.8)  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
2.1.9)  ผู้จัดท า 
2.1.10) ผู้ทบทวน (รองผู้อ านวยการ) 
2.1.11) ผู้พิจารณา/อนุมัติ (ผู้อ านวยการ)  

2.2)  ท าบันทึกข้อความแจ้งบุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ จัดท าใบบรรยาย
คุณลักษณะงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

2.3)  รองผู้อ านวยการตรวจสอบข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อ 
2.4)  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ลงลายมือชื่ออนุมัติ 
2.5)  บุคลากรจัดส่งใบบรรยายคุณลักษณะงานทางอีเมล์  พร้อมเอกสารใบบรรยาย

คุณลักษณะงานตัวจริง 1 ชุด 
2.6) รวบรวมข้อมูลจัดท ารูปเล่มใบบรรยายคุณลักษณะงานส านักวิทยบริการฯ จ านวน 

1 เล่ม ประกอบด้วย 
2.6.1)  ปกหน้า 
2.6.2)  ค าน า 
2.6.3)  สารบัญ 
2.6.4)  รายละเอียดใบบรรยายคุณลักษณะงาน 
2.6.5)  ปกหลัง 

2.7)  อัพโหลดไฟล์ใบบรรยายคุณลักษณะงานไว้บนระบบ ISO 
3)  งำนจัดเก็บเอกสำรระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 

3.1)  บุคลากรแจ้งความจ านงขออัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
3.2)  แจ้งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเพื่อตรวจสอบ/อนุมัติ 
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3.3)  ประสานผู้ดูแลระบบ จัดส่งไฟล์ 
 
ข้อควรระวังที่ควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน 
 

เรื่อง ข้อควรระวัง ข้อเสนอแนะ 
การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) 

     การส่งแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้กรอกข้อมูล พร้อมแจงรายการ
หลักฐานประกอบผลการด าเนินงานนั้น บางครั้งพบว่า
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่
รับผิดชอบ โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของประธานที่
รับผิดชอบตัวบ่งชี้ท าให้การรายงานผลการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามที่ประธานต้องการ อาจส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดความล่าช้า
ในการส่งกลับเพ่ือแก้ไขข้อมูล 

     ควรเน้นย้ าผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ให้ตรวจทานรายงาน
ผลการด าเนินงานให้
ละเอียดถี่ถ้วน จากนั้นให้ส่ง
ต่อประธานที่รับผิดชอบตัว
บ่งชี้นั้นๆ ตรวจทานอีกครั้ง
ก่อนน าส่งให้ผู้ปฏิบัติรวบ
รวบข้อมูล 

การจัดท าเว็บไซต์
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

    การลงข้อมูลบนเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พบข้อผิดพลาดในการท าลิงค์ (Link) 
ไปยังหลักฐานแนบไม่สอดคล้องกับรายงานผลการ
ด าเนินงาน ท าให้เวลาที่คณะกรรมการประเมินเรียกดู
ไม่สามารถหาเอกสารมาประกอบการราบงานผลได้ 
เนื่องจากเอกสารจัดเก็บในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด 

    ผู้ปฏิบัติควรตรวจสอบ
ลิงค์ (Link) หลักฐานในแต่
ละผลการด าเนินงานว่า
สอดคล้องกับรายงาน
หรือไม่ จากนั้นแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ตรวจสอบความถูกต้องอีก
ครั้งก่อนท าการเผยแพร่
เว็บไซต์ 

งานประสาน จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

    เมื่อถึงก าหนดเวลาที่ต้องประสานข้อมูลกับ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการส่งเอกสารรายงานในรอบ 6 
เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือนนั้น โดยวิธีท า
บันทึกข้อความขอให้จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ต่างๆ มายัง e-Mail ระบุ พบว่าในบางครั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ใช้วิธีการส่งผ่านข้อความในช่องสนทนา ได้แก่ 
Facebook และ Line บางครั้งเกิดการสูญหายของ
ข้อมูล และยากต่อการค้นหา 

     ควรเน้นย้ าให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จัดส่ง
เอกสารรายงานผ่านทาง e-
Mail ระบเุท่านั้น และให้
แปลงไฟล์ให้อยู่ใน
รูปแบบ .PDF เนื่องจาก
ข้อความในตัวรายงานจะไม่
เสียการจัดรูปแบบ 

งานรับการตรวจ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

    การรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทุก ๆ สิ้นปีการศึกษานั้น ปัญหาที่พบ
คือการจัดท าโครงการเพ่ือขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัยฯ 
มาใช้ในการตรวจประเมินไม่เป็นไปตามระเบียบการ 
เบิก-จ่าย ท าให้การด าเนินงานในส่วนนี้เกิดความล่าช้า  

    ควรศึกษาระเบียบการ
เบิก-จ่ายงบประมาณให้
ละเอียดก่อนจัดท าโครงการ 
เพราะระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง 
และก าหนดการใช้เงินใน
บางปีงบประมาณต้องเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
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เรื่อง ข้อควรระวัง ข้อเสนอแนะ 
สิ้นปีงบประมาณ  
 

งานจัดท ารายงาน
ประจ าปี 

    ส านักวิทยบริการฯ ประกอบด้วย 3 หน่วยงานย่อย 
ซึ่งมีการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบท ารายงานประจ าปีบางครั้ง
การรายงานผลไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายใน
การจัดท ารายงาน 

    ควรออกแบบฟอร์มใน
การเก็บข้อมูลในสิ่งที่
สอดคล้องกับงบประมาณท่ี
ได้รับไปพัฒนางานต่าง  ๆ 
ให้แต่ละฝ่ายงานรายงานผล 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติน ามา
รวบรวมเป็นรูปเล่ม และ
น าเสนอออกมาเป็นรูปเล่ม
รายงานประจ าปี เพ่ือใช้
ประกอบการรายงานการ
ตรวจติดตาม หรือเผยแพร่
ต่อไป 
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บทท่ี 4  

เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

 
แผนปฏิบัติงำน 

1.  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องด าเนินงานตาม
แผนงาน ดังนี้ 

1)  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่ง
การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ นั้น จะต้องด าเนินการก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ของ
แต่ละปีการศึกษา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ จะต้องระบุชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ชัดเจน ส่วนใหญ่แล้วการระบุความรับผิดชอบจะพิจารณามาจากหัวหน้ากลุ่มงานในแต่ละฝ่ายงานโดยตรง 
และมีประธาน ซึ่งมีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และหัวหน้าศูนย์ท าหน้าที่ก ากับดูแล 

2)  การรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ และกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นั้น จะต้องด าเนินการทุกรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
ตามที่กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษาก าหนดวัน รวมถึงแบบฟอร์มที่ใช้ในการรายงานผล และก่อนที่จะ
รายงานผลนั้นต้องน ารายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ เพ่ือพิจารณาก่อนน าส่งต่อไป 

3)  การจัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะต้องด าเนินการก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ของแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งรายละเอียดในการ
จัดท าคู่มือฯ ประกอบด้วย  

3.1) ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.2) นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
3.3) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
3.4) การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
3.5) รูปแบบ  ตัวบ่งชี้ และผู้รับผิดชอบ ปฏิทินด าเนินการ 
ทั้งนี้ ในการจัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เกิดความถูกต้อง และ

เป็นปัจจุบัน ควรจะต้องศึกษาประกาศ กฏระเบียบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาอยู่เสมอ 

4)  การตรวจติดตาม ตามกระบวนการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(QA สัญจร) จะต้องมีการด าเนินการทุกปีการศึกษาก่อนที่จะมีการตรวจประเมิน ซึ่งเป็นการตรวจติดตาม
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการฯ โดยกลุ่มงานมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้ก าหนด และด าเนินการจัดหา
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คณะกรรมการในการเข้าตรวจ อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่
อยู่ในวงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ดังแสดงในภาพที่ 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4.1 วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA 
 
 

5)  การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จะต้องมีการด าเนินการทุกปี
การศึกษา ซึ่งเป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักวิทย
บริการฯ หลังสิ้นปีการศึกษา ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี เรียกอีกอย่าง คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการขั้นตอนในการตรวจประเมินคล้าย
กับการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทั่วไป ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ ดังนี้ 

      5.1) เขียนโครงการ 
      5.2) ก าหนดวันจัดการประชุม 
      5.2) ประสานคณะกรรมการ 
      5.3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน 
      5.4) ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม 
      5.5) จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ อาหาร และความพร้อมทั่วไป 
      5.6) ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

 
2.  งำนประชำสัมพันธ์  

งานประชาสัมพันธ์ เป็นการท างานในการจัดการการสื่อสารระหว่างองค์กร และสาธารณะ     
การประชาสัมพันธ์ช่วยท าให้องค์กรเป็นที่สนใจของสาธารณะ การประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วย
ให้องค์กรสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่จดจ า 
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และเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสารที่ดีแก่ผู้รับบริการ ซึ่งผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
จ าเป็นต้องพัฒนาฝืมือ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการท างานให้มีมากขึ้นตลอดเวลา ไม่ใช่เพียงเพราะจะท า
ให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีเท่านั้น แต่การฝึกปรือฝีมืออยู่ตลอดนั้น จะส่งผลให้การท างานเป็นมืออาชีพ 
มากยิ่งขึ้น ซึ่อการประชาสัมพันธ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมจะไม่มีแผนการด าเนินงาน หรือก าหนดการตายตัว ส่วนใหญ่จะอิงจากปฏิทิน
กิจกรรม ส านักวิทยบริการฯ และปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ หรืองานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยตรงจากผู้บังคับบัญชา กิจกรรมที่ต้องด าเนินงานประชาสัมพันธ์มีลักษณะ ดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม (ผ่านช่องทางออนไลน์ และจดหมายข่าว 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ก าหนดการออกจดหมายข่าว ภายในเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส) 

2) ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการ (ผ่านช่องทางออนไลน์) 
3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ ที่ด าเนินการไปแล้ว (ผ่านช่องทางออนไลน์ และ

จดหมายข่าว) 
4) ประกาศแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ที่เกิดขึ้น และที่ก าลังจะเกิดขึ้น เช่น ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ประกาศปิดท าการ เป็นต้น (ผ่านช่องทางออนไลน์) 
5) การตอบข้อซักถามจากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ (ผ่านช่องทางออนไลน์) 
  

 3.  งำนระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายใน

การน าระบบ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร ตามผังองค์กรและพันธกิจที่ประกาศไว้สู่สาธารณะ 
โดยไม่ยกเว้น ข้อก าหนดใดของ ISO 9001:2015 โดยจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้นตามความเสี่ยง 
แสดงความสัมพันธ์ของ กระบวนการด้วยแผนภาพ (Process Flow chart) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็น
กรอบในการท างานในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับน าระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนด กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของ ราชการและส านักวิทยบริการฯ เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ มาร่วม เป็นแนวปฏิบัติในการท างานอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคุณภาพการให้บริการ ซึ่งกิจกรรมกรรมการที่ต้องด าเนินการเป็นไปตามวงจรการ
พัฒนาคุณภาพ (PDCA) โดยผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ในการประสาน จัดเก็บ รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการ
ด าเนินงาน (Work Manual) ใบบรรยายคุณลักษณะงาน (Job Description) และแบบฟอร์มการ
ให้บริการทั้งหน่วยงาน การด าเนินงานด้านเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ ISO นั้น จะอิงจากปฏิทิน
กิจกรรมในภาพรวมของส านักวิทยบริการฯ เช่น การปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน หรือตามที่
บุคลากรต้องการแก้ไขข้อมูลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีแผนการด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

1)  การประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 
ด าเนินการหลัง Internal audit และ Audit program แล้วเสร็จ (ธันวาคม ของทุกปี) 

2) การทบทวน/แก้ไข/ปรับปรุง คณะท างานด้านระบบคุณภาพ  
ด าเนินการหลังการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ (มกราคม ของทุกปี) 

3) การทบทวน/แก้ ไข/ปรับปรุง คู่มือการด าเนินงาน (Work Manual) ใบบรรยาย
คุณลักษณะงาน (Job Description) และแบบฟอร์มการให้บริการทั้งหน่วยงาน  
(ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี)  

4) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) ระหว่างหน่วยงานภายในส านัก   
วิทยบริการฯ ปีละ 2 ครั้ง (เดือนพฤษภาคม, กันยายน ของทุกปี)  
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5) การตรวจประเมินเพ่ือรักษาระบบคุณภาพ (Surveillance Audit) ปีละ 1 ครั้ง  
(เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี)  

 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ผู้เขียนขอน าเสนอรายละเอียดเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

เนื่องจากเป็นความรู้พ้ืนฐาน และมีวิธีการเฉพาะ ส าหรับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ไม่ปรากฎในระเบียบ
ประกาศ หรือนโยบายของหน่วยงานให้ถือปฏิบัติ แต่ผู้ อ่านสามารถที่จะใช้ข้อมูลนี้ เป็นหลักเกณฑ์ 
ในการออกแบบงาน เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพ และเป็นช่องทาง
หนึ่งในการสื่อสารกับผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

งำนประชำสัมพันธ์ 
กำรออกแบบส่ือสิ่งพิมพ์ 
การอออกแบบเป็นการน าองค์การประกอบมูลฐานมาจัด หรือรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมี

ระบบในงานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ภาพ หรือพ้ืนที่ว่าง ๆ เพ่ือให้การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

1.1 วัตถุประสงค์ของการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
1.1.1 ใช้ เป็นแนวทางในการผลิตสื่อสิ่ งพิมพ์ เพ่ือรับรู้รูปแบบ รูปร่าง ลักษณะ 

และส่วนประกอบในการพิมพ์ 
1.1.2 เพ่ือสร้างความสวยงามของสื่อสิ่งพิมพ์ 
1.1.3 เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น และผู้อ่าน 
1.1.4 เพ่ือเสนอข่าวสาร และง่ายต่อการจดจ าเนื้อหา 
1.1.5 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร 

1.2 หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความน่าสนใจ และสะดุดตาแก่ผู้อ่าน สามารถท าได้ตาม

หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนี้ 
1.2.1 ออกแบบให้ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านและพบเห็น 
1.2.2 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้เป็นที่สังเกต หรือจดจ าได้ง่าย 
1.2.3 น าข่าวสารไปสู่ผู้อ่าน ด้วยการออกแบบที่มีลักษณะของการเสนอเนื้อหาในรูปแบบ

ที่สวยงาม และสะดวกต่อการท าความเข้าใจในเนื้อหา 
1.2.4 ใช้ศิลปะของการออกแบบปิดบังความด้อยในคุณภาพของวัสดุพิมพ์ 
1.2.5 ให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสะดวกข้ึน 
1.2.6 เป็นการออกแบบที่มีลักษณะเหมาะสม ตรงกับความมุ่งหมายตามประโยชน์ใช้สอย

มีความกลมกลืนตามหลักเกณฑ์ความงามของสังคม และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ 
1.2.7 เป็นการออกแบบที่มีลักษณะง่าย มีจ านวนผลิตผลตามความต้องการของสังคมและ

มีกระบวนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน                                    
1.3 สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะสะดุดตาและน่าสนใจ 

1.3.1 มีสัดส่วนที่ดี มีความกลมกลืนกันทั้งส่วนรวม เช่น รูปแบบ ลักษณะผิว เส้น สี  
เป็นต้น มีสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้งาน 

1.3.2 มีความเหมาะสมกับวัสดุ และวิธีการ มีคุณภาพ มีวิธีการใช้ง่ายสะดวก 
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1.3.2 มีลักษณะของการตกแต่งอย่างพอดี ไม่รกรุงรัง 
1.3.3 มีโครงสร้างที่เหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรม และความต้องการ 
1.3.4 ไม่ควรสิ้นเปลืองเวลามากนัก 

1.4 หลักในการพิจารณาออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
ก่อนที่ผู้ออกแบบตัดสินใจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ออกแบบจ าเป็นจะต้องพิจารณาองค์ประกอบ

ของการพิมพ์เป็นข้อมูลส าคัญต่อการออกแบบองค์ประกอบในการพิมพ์ ดังนี้ 
1.4.1 วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ การก าหนดเป้าหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ว่า เป็นสื่อสิ่งพิมพ์

ส าหรับบุคคลวัยใด หนังสือส าหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ เพศใด ส าหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย การศึกษาระดับใด
ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือทางวิชาการ สารคดี ร้อยแก้ว ร้อยกรอง 

1.4.2 รูปร่างของสื่อสิ่งพิมพ์ ตามปกติมีรูปร่างมาตรฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามลักษณะ
ของกระดาษขนาดมาตรฐาน ดั้งนั้นการก าหนดสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงไม่ท าให้กระดาษเสีย
เศษ ซึ่งมีท้ังสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งและสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน 

1.4.3 ต าแหน่งจุดแห่งความสนใจในสื่อสิ่งพิมพ์ โดยปกติผู้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มักจะให้
ความส าคัญแก่ปกหน้าพิเศษมากกว่าส่วนอีก ทั้งนี้ เพราะเป็นจุดดึงดูดสายตาและสามารถสร้างความ
น่าสนใจแกผู้ดูในกรณีที่มีการแข่งขันกับสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆส าหรับการจัดหน้าภายในหนังสือนั้นสมัยก่อนมัก
ให้ความส าคัญแก่หน้าขวามือหรือหน้าคี่ ได้แก่ 1,3,5,7 ไปตามล าดับ 

1.4.4 ขนาดของสื่อสิ่งพิมพ์ ขึ้นอยู่กับขนาดของกระดาษเป็นส าคัญจะเห็นได้ว่าหนังสือ
ขนาด 8 หน้ายก (7.5 นิ้ว*10.25 นิ้ว) ที่พิมพ์ในปัจจุบันมีขนาดรูปเล่มที่แท้จริงไม่เท่ากัน ทั้งนี้เนื่องจาก
ขนาดของกระดาษที่ใช้พิมพ์ไม่เท่ากัน ได้แก่ กระดาษขนาด 31 นิ้ว *43 นิ้ว และกระดาษขนาด 24 นิ้ว 
*35 นิ้ว 

1.5 หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
     สิ่งพิมพ์ที่พบเห็นโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญหลายอย่าง ได้แก่ ตัวอักษร

หรือข้อความภาพประกอบเนื้อที่ว่าง และส่วนประกอบอ่ืน การออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ต้องค านึงถึงการจัดวาง
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวเข้าด้วยกันโดยใช้หลักการ ดังนี้ 

1.5.1 ทิศทางและการเคลื่อนไหว (Direction & Movement) เมื่อผู้รับสารมองดูสื่อ
สิ่งพิมพ์ การรับรู้เกิดขึ้นเป็นล าดับตามการมองเห็น กล่าวคือ เกิดตามการวาดสายตาจากองค์ประกอบ
หนึ่งไปยังอีกองค์ประกอบหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการด าเนินการวางแผน ก าหนดและ
ชักจูงสายตาผู้รับสารให้เคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกต้อง ตามล าดับขององค์ประกอบที่ต้องการให้รับรู้
ก่อนหลัง โดยทั่วไปหากไม่มีการสร้างจุดเด่นขึ้นมา สายตาของผู้รับสารจะมองดูหน้ากระดาษที่เป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ในทิศทางที่เป็นตัวอักษร (Z) ในภาษาอังกฤษ คือ จะเริ่มที่มุมบนด้านขวาตามล าดับการจัด
องค์ประกอบที่สอดคล้องกับธรรมชาติการมองนี้ เป็นส่วนช่วยให้เกิดการรับรู้ตามล าดับที่ต้องการ 

1.5.2 เอกภาพและความกลมกลืน (Unity & Harmony) เอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ซึ่งในการจัดท าเลย์เอาต์  หมายถึง การเอาองค์ประกอบที่แตกต่างกันมาวางไว้ในพ้ืนที่
หน้ากระดาษเดียวกันอย่างกลมกลืน ท าหน้าที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและกันในการสื่อสารความคิด  
รวบยอด และบุคลิกภาพของสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ๆ การสร้างเอกภาพนี้สามารถท าได้หลายวิธีเช่น 

1.5.3. ความสมดุล (Balance) หลักการเรื่องความสมดุลนี้เป็นการตอบสนองธรรมชาติของ
ผู้รับสาร ในเรื่องของแรงโน้มถ่วง โดยการจัดวางองค์ประกอบทั้งหมดในพ้ืนที่หน้ากระดาษ จะต้องไม่ขัด
กับความรู้สึกนี้ คือจะต้องไม่ดูเองเอียงหรือหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง โดยไม่มีองค์ประกอบมาถ่วงในอีกด้าน 
การจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแงได้เป็น 3 ลักษณะคือ 
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– สมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) เป็นการจัดวางองค์ โดยให้
องค์ประกอบในด้านซ้ายและด้านขวาพ้ืนที่หน้ากระดาษมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองข้าง ซึ่งองค์ประกอบที่
เหมือนกันในแต่ละด้านนี้จะถ่วงน้ าหนักกันและกันให้ความรู้สึกสมดุล 

– สมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance) เป็นการจักวางองค์ประกอบ
โดยให้องค์ประกอบในด้านซ้ายและด้านขวาพ้ืนที่หน้ากระดาษมีลักษณะไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง แม้
องค์ประกอบจะไม่เหมือนกันในแต่ละด้านแต่ก็จะถ่วงน้ าหนักกันและกันให้เกิดความสมดุล 

– สมดุลแบบรัศมี  (Radial Balance) เป็นการจัดวางองค์ประกอบ โดยให้
องค์ประกอบแผ่ไปทุกทิศทางจากจุดศูนย์กลาง 

1.5.4 สัดส่วน (Proportion) การก าหนดสัดส่วนนี้เป็นการก าหนดความสัมพันธ์ในเรื่อง
ของขนาดซึ่งมีความสัมพันธ์โดยเฉพาะในหน้ากระดาษของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการให้มีจุดเด่น เช่น หน้าปก
หนังสือเป็นต้น เพราะองค์ประกอบที่มีสัดส่วนแตกต่างกันจะดึงดูดสายตาได้ดีกว่าการใช้องค์ประกอบ
ทั้งหมดในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในการก าหนดสัดส่วนจะต้องก าหนดองค์ประกอบทั้งหมดในพ้ืนที่
หน้ากระดาษไปพร้อม ๆ กันว่าควรจะเพ่ิมหรือลดองค์ประกอบใดไม่ใช่ค่อย  ๆ ท าไปทีละองค์ประกอบ 

1.5.5 ความแตกต่าง (Contrast) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด โดยการเน้นให้องค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งเด่นขึ้นมาด้วยการเพ่ิมขนาดใหญ่กว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ โดยรอบ เช่น พาดหัวขนาด
ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วผู้ดูจะเลือกดูองค์ประกอบใหญ่ก่อน 

– ความแตกต่างโดยขนาด   เป็นวิธีการที่ง่ายที่สด โดยการเน้นให้องค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง เด่นขึ้นมาด้วยการเพ่ิมขึ้นมาด้วยการเพ่ิมขนาดใหญ่กว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ โดยรอบ  
เช่น พาดหัวขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วผู้ดูจะเลือกดูองค์ประกอบใหญ่ก่อน 

– ความแตกต่างโดยรูปร่าง เป็นวิธีที่เน้นองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเด่น
ขึ้นมาด้วยการใช้รูปร่างที่แตกต่างกันออกไปจากองค์ประกอบอ่ืนในหน้ากระดาษ เช่น การได้ตัดภาพคน
ตามรูปร่างของร่างกายแล้วน าไปวางที่หน้ากระดาษที่มีภาพแทรกเล็ก ๆ ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม เป็นต้น 

– ความแตกต่างโดยความเข้ม เป็นวิธีการที่เน้นให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งเด่นขึ้นมาด้วยการใช้เพ่ิมหรือลดความเข้มหรือน้ าหนักขององค์ประกอบนั้นให้เข้มหรืออ่อนกว่า
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่อยู่รวมกันในหน้ากระดาษ เช่น การใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวหนาในย่อหน้าที่ต้องการเน้น
เพียงย่อหน้าเดียวในหน้ากระดาษ เป็นต้น 

1.5.6 จังหวะ ลีลา และการซ้ า (Rhythm & Repetition) การจัดวางองค์ประกอบ 
หลาย ๆ ชิ้นโดยก าหนดต าแหน่งให้เกิดมีมีช่องว่าเป็นช่วง ๆ ตอน ๆ  อย่างมีการวางแผนล่วงหน้า จะท า
ให้เกิดลีลาขึ้น และหากว่าองค์ประกอบหลาย ๆ ชิ้นนั้นมีลักษณะซ้ ากันหรือใกล้เคียงกัน ก็จะยิ่งเป็นการ
เน้นให้เกิดจังหวะลีลา ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณ์ตรงข้ามกับแบบแรก จังหวะและลีลาลักษณะนี้จะก่อให้เกิด
ความรู้สึก ที่ตื่นเต้นดูเคลื่อนไหวและมีพลัง 
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แผนภูมิงำนที่ปฏิบัติ 
1.  งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

1)  งำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  
 
 

 
 

ภาพที่ 4.1  ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

เริ่มต้น 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

แบบฟอร์มรายงาน SAR 

ผู้รับผิดชอบรายงานผล 

จัดท ารูปเล่ม SAR 

(ร่าง) SAR 

หลักฐาน 
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1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
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การประชุม 
NO 
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YES 

จบงาน 
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2)  งำนจัดท ำคู่มืองำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 
 

ภาพที่ 4.2  ขั้นตอนการจัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เริ่มต้น 

ประชุมทบทวนตัวบ่งช้ี 

จัดท าคู่มือการประกันคณุภาพ 

คู่มือการประกันคุณภาพ 

เผยแพรผ่่านเว็บไซต ์

จบงาน 
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3)  งำนจัดท ำเว็บไซต์งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 
 

ภาพที่ 4.3  ขั้นตอนการจัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 

เริ่มต้น 

Login Google Site 

สร้างไซต์ 

ออกแบบไซต ์

อัพโหลดไฟล์หลักฐาน หลักฐาน 

จัดวางข้อความ 

ลิงก์ไฟล์หลักฐาน 

ทดสอบลิงก ์

NO 

เผยแพรล่ิงก ์

YES 

จบงาน 
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4)  งำนจัดท ำเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กร (KM) 
 

 
ภาพที่ 4.4  ขั้นตอนการจัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) 

 

เริ่มต้น 

ขอพื้นที่ Server 

ลงทะเบียน WordPress 

ออกแบบหน้าเว็บไซต ์

เพิ่มเรื่อง 

ใส่รายละเอียด 

เผยแพร ่

จบงาน 
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5)  งำนประสำน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 

 
ภาพที่ 4.5  ขั้นตอนการประสาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

เริ่ม 

บันทึกข้อความแจ้งขอข้อมูล 

โทรแจ้งด้วยทางวาจา 

ตรวจสอบรายการเอกสารแนบ 
(e-Mail) 

 

จัดเก็บไฟล ์

NO 

YES 

จบงาน 
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6)  งำนรับกำรตรวจติดตำม ตรวจสอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
(QA สัญจร) 
 

 
 
ภาพที่ 4.6  ขั้นตอนการรับการตรวจติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA สัญจร) 

เริ่ม 

รับก าหนดการตรวจ 

จัดส่ง SAR ใหก้ลุ่มงานมาตรฐานฯ 

บันทึกข้อความเชิญผู้เข้าร่วม 

สไลด์น าเสนอ, SAR และห้องประชุม 

ประสานแม่บ้านจดัอาหารว่าง 

อ านวยการตรวจ และบันทึกข้อเสนอแนะ 

จัดท ารายงานสรุปผล 

รายงานสรุป
ข้อเสนอแนะ การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

จบงาน 
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7)  งำนรับกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

 
 

ภาพที่ 4.7  ขั้นตอนการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เริ่ม 

ก าหนดวัน 

ติดต่อคณะกรรมการ 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

หนังสือเชิญผูต้รวจพร้อมเลม่ SAR 

หนังสือเชิญผูเ้ข้าร่วม 

จัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม 

ประสานแม่บ้านจดัอาหารว่าง 

อ านวยการตรวจ และบันทึกข้อเสนอแนะ 

จัดท ารายงานสรุปผล 

รายงานสรุป
ข้อเสนอแนะ การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

จบงาน 
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8)  งำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 
 

ภาพที่ 4.8  ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เริ่ม 

ท าบันทึกข้อความแจ้งบุคลากร 

ตรวจสอบ  
e-Mail 

โทรประสาน 

จัดเก็บข้อมลู 

NO 

YES 

ออกแบบรูปเล่ม 

ใส่ภาพประกอบ 

จัดท ารูปเล่ม 

บรรณาธิการ
ตรวจสอบ 

แก้ไข 

NO 

เล่มรายงาน
ประจ าป ี

YES 

ส่งไฟล์ใหผู้้ดูแลระบบอัพโหลด 

จบงาน 
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2.  งำนประชำสัมพันธ์ 
1)  งำนออกแบบส่ือประชำสัมพันธ์เพื่อติดประกำศ 
 

 
ภาพที่ 4.9  ขั้นตอนการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือติดประกาศ 

 
 
 

เริ่ม 

เปิดโปรแกรม Adobe PS 

ก าหนดขนาดสื่อ 

ใส่รายละเอียด 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

จัดรูปแบบ 

NO YES จัดเก็บไฟล ์

สื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

ติดประกาศ 

จบงาน 
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2)  งำนออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อโซเชียลผ่ำน Facebook Page  
และ Line Connect 
 

ภาพที่ 4.10  ขั้นตอนการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลผ่าน Facebook Page  
                 และ Line Connect 

เริ่ม 

เปิดโปรแกรม Adobe PS 

ก าหนดขนาดสื่อ 

ใส่รายละเอียด 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

จัดรูปแบบ 

NO YES จัดเก็บไฟล ์

สื่อ
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาสมัพันธ์ ผ่านเฟสบุ๊ค ไลน ์

จบงาน 
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3)  งำนถ่ำยภำพกิจกรรม และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

 
 
ภาพที่ 4.11  ขั้นตอนการถ่ายภาพกิจกรรม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ 

 

เริ่ม 

เตรียมอุปกรณ ์

ตรวจสอบ
ความพร้อม 

NO 

YES 

ถ่ายภาพกิจกรรม 

คัดเลือกรูป จัดเก็บไฟล ์
YES 

ลบ 
NO 

Login เข้าเว็บไซตส์ านักฯ 

สร้างกิจกรรม 

ใส่รายละเอียด 

แนบไฟล์ภาพ 

เผยแพรล่ิงก ์

จบงาน 
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4)  งำนจัดท ำจดหมำยข่ำวส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 
 

ภาพที่ 4.12  ขั้นตอนการจัดท าจดหมายข่าวส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เริ่ม 

รวบรวมข้อมลู 

จัดเรยีงข้อมูล 

ใส่ภาพประกอบ 

บรรณาธิการ
ตรวจสอบ 

แก้ไขข้อมูล 

NO 

จดหมายข่าว 

YES 

ประสานผู้ดูแลเว็บไซตเ์ผยแพร ่

จบงาน 
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3.  งำนระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 
1)  งำนจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำน (Work Manual) 
 

 
ภาพที่ 4.13  ขั้นตอนการจัดท าคู่มือการด าเนินงาน (Work Manual) 

 

เริ่ม 

สร้างแบบฟอร์มคู่มือ 

บันทึกข้อความแจ้งบุคลากร
กร 

บุคลากรจดัท าคู่มือ 

หัวหน้า 
ตรวจสอบ 

ผู้บริหารลงลายมือช่ือ 
NO YES 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(ฝ่ายงาน) รับเอกสารทาง e-Mail 

จัดท ารูปเล่มคูม่ือ 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(ส านักวิทยบริการฯ) ระบบ ISO 

จบงาน 
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2)  งำนจัดท ำใบบรรยำยคุณลักษณะงำน (Job Description) 
 

 
ภาพที่ 4.14  ขั้นตอนการจัดท าใบบรรยายคุณลักษณะงาน (Job Description) 

 

เริ่ม 

สร้างแบบฟอร์ม JOB 

บันทึกข้อความแจ้งบุคลากร
กร 

บุคลากรจดัท า JOB 

หัวหน้า 
ตรวจสอบ 

ผู้บริหารลงลายมือช่ือ NO YES 

คู่มือปฏิบัติงาน 
(ฝ่ายงาน) รับเอกสารทาง e-Mail 

จัดท ารูปเล่ม JOB 

JOB 
(ส านักวิทยบริการฯ) ระบบ ISO 

จบงาน 
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3)  งำนจัดเก็บเอกสำรระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 
 

 
ภาพที่ 4.15  ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่ม 

บุคลากรแจ้งความจ านง 

ประสานขอรายละเอียด 

หัวหน้า
พิจารณา 

ส่งไฟล์ให้ Admin 

NO 

YES 

ระบบ ISO 

จบงาน 
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ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำงำน 
 
 
ปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

1.  งานจัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 
เนื่องจากการจัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษาต้องจัดท าขึ้นทุกๆ ปีการศึกษา 

เนื้อหาในเว็บไซต์ไม่เน้นฟังก์ชั่นที่ซับซ้อน เพราะฉะนั้น เพ่ือให้เกิดความสะดวก และประหยัดเวลา ควร
เลือกหาเครื่องมือ หรือโปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งาน เช่น Google Site และ
ควรก าหนดประเภทไฟล์เอกสาร/หลักฐาน จากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ให้จัดส่งในรูปแบบ .PDF เพ่ือให้ไม่เกิด
การกระจายของข้อความในบางส่วนของเนื้อหา 

2.  งานประสาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในการประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้นั้น นอกจากการท าบันทึกความแล้ว ควรใช้

วิธีการแจ้งรายละเอียดด้วยวาจา หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหลังจากท่ีส่งบันทึกความ เพ่ือ
เป็นการกระตุ้น และเป็นการแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ให้รับทราบ ส่งผลให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพฯ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดมากยิ่งขึ้น 

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

จดรายการข้อเสนอแนะ รวมถึงใช้เครื่องบันทึกเสียงเพ่ือเก็บรายละเอียด เพ่ือมาสรุปความหลังเสร็จสิ้น
การตรวจ จากนั้นน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้รับทราบ และจัดส่งรายงานข้อเสนอแนะการ
ตรวจติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA สัญจร) ให้แก่ผู้รับผิดชอบใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการเขียนรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ต่อไป 
 

 
ข้อเสนอแนะ แนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำงำน 

1.  งานจัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา ต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในทุก ๆ ปี

การศึกษา เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สาธารณชนได้รับทราบ โดย
เนื้อหาหลัก ๆ เน้นการน าเสนอข้อมูลที่ประเภทข้อความเป็นหลัก และใช้ลิงก์เชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งได้มาจาก
การรวบรวมไฟล์จากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้หลายฝ่าย ในบางครั้งเอกสาร/หลักฐานที่ได้รับมา เมื่อน ามาเปิด
อาจเสียรูปแบบท าให้การแสดงผลข้อมูลไม่มีความเป็นระเบียบ 

2.  งานประสาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประสานข้อมูลกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ โดยการใช้บันทึกข้อความแจงรายละเอียดที่

ต้องการ และก าหนดวันในการเก็บข้อมูล ส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ไม่ด าเนินการปฏิบัติตามบันทึก
ความความที่แจ้งไป ส่งผลให้การด าเนินการเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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3.  งานรับการตรวจติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA สัญจร) 
การตรวจติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA สัญจร) 

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงานเกิดการพัฒนา และเป็นการตรวจทานข้อมูลการรายงานผล
ให้ตรงกับพันธกิจของหน่วยงานมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการแต่ละท่านต่างมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ใน
บางครั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ไม่มีการบันทึกข้อเสนอแนะที่ เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบไว้ ท าให้การ
แก้ไขรายงานผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
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รำยกำรอ้ำงอิง 
 
 
 
 



รำยกำรอ้ำงอิง 
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ภำคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที ่๗๒/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------- 

เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ด าเนินไปด้วยดี  มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักวิทยบริการ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑  นายพงษ์ศักดิ์        ศิริโสม   ประธานคณะกรรมการ 
๑.๒  นางสาวจีรพรรณ    เทียนทอง  กรรมการ 
๑.๓  นายภูริพัศ    เหมือนทอง  กรรมการ  
๑.๔  ผูช้่วยศาตราจารย์กันยา   อนุกูลธนากร  กรรมการ 
๑.๕  ผูช้่วยศาตราจารย์ภัคจิรา   ศิริโสม   กรรมการ 
๑.๖  นายชยันต ์   นันทวงศ์  กรรมการ 
๑.๗  นายดนุวัศ    อิสรานนทกุล  กรรมการ 
๑.๘ นางสาวจริยา      ทิพย์หทัย  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๙ นางสาวกุลณัฏฐา      ธัญรัฐวุฒินนท ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๐ นางสาวสุณิสา     อ่อนฉ่ า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำที ่
๑.  ด าเนินนโยบายและแนวปฏิบัติคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้คู่มือด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และคู่มือประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ 
 ๒.  วางแผนด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักวิทยบริการฯ  เกณฑ์และค่าชี้วัดคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ๖ ตัวบ่งชี้ 
 ๓.  ให้ความร่วมมือตรวจเยี่ยมส านักวิทยบริการฯ 

๔.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานทั้ง ๖ ตัวบ่งชี้ 
 ๕.  จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๖.  ชี้แจงท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นของการประกันคุณภาพและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 
 ๗.  จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับการด าเนินงานการศึกษาตนเองของหน่วยงาน 
 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๒.๑  ตัวบ่งชีท้ี่  ๕.๑  กำรบริหำรของส ำนักเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน 
                         และเอกลักษณ์ของส ำนัก  

๑. นายพงษ์ศักดิ์        ศิริโสม   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจีรพรรณ    เทียนทอง  กรรมการ 
๓. นางสาวจริยา   ทิพย์หทัย  กรรมการ 



๔. นางวิภารัตน์     ศรีเพ็ชร   กรรมการ 
๕. นางสาวสุณิสา     อ่อนฉ่ า   กรรมการ 
๖. นางสาวกุลณัฏฐา    ธัญรัฐวุฒินนท ์  กรรมการและเลขานุการ  

 

๒.๒  ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมที่ ๑  กำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภำพ 
๑. นายภูริพัศ    เหมือนทอง  ประธานกรรมการ 
๒. นายชยันต์   นันทวงศ์  กรรมการ 
๓. นายปิยพนธ์    ปั้นนาค   กรรมการ 
๔. นายสุวิศาล   ทับแสง      กรรมการและเลขานุการ  

 

๒.๓  ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมที่ ๒ กำรด ำเนินงำนสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ 
๑. นายภูริพัศ    เหมือนทอง  ประธานกรรมการ 
๒. นายชยันต์   นันทวงศ์  กรรมการ 
๓. นางดวงพร  สีระวัตร   กรรมการ 
๔. นายสุมนฒ์    จิรพัฒนพร  กรรมการและเลขานุการ  

๒.๔  ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมที่ ๓  กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑. นายภูริพัศ    เหมือนทอง  ประธานกรรมการ 
๒. นายชยันต์  นันทวงศ์  กรรมการ 
๓. นางสาวกุลดา  สวนสลา   กรรมการ 
๔. นายนภดล    แข็งการนา   กรรมการ 
๕. นายวิชชากร   คูหาทอง  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕  ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมที่ ๔  กำรให้บริกำรของศูนย์วิทยบริกำร 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา   อนุกูลธนากร  ประธานกรรมการ 
๒. นายดนุวัศ    อิสรานนทกุล  กรรมการ 
๓. นางสาวนิตยา   ทวีศักดิ์วนาไพร  กรรมการ 
๔. นางสาวปรางทิพย์   พึงไชย   กรรมการ 
๕. นายสุภรัตน์    กรุดฉ่ า   กรรมการ 
๖. นางสาวภัทราพร  วงษ์น้อย  กรรมการ 
๗. นางสาวปรียพัศ   พัฒนะสุธาดล  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๖  ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมที่ ๕  ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อศูนย์วิทยบริกำร 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา   อนุกูลธนากร  ประธานกรรมการ 
๒. นายดนุวัศ    อิสรานนทกุล  กรรมการ 
๓. นางสาวนิตยา   ทวีศักดิ์วนาไพร  กรรมการ 
๔. นางสาวปรางทิพย์   พึงไชย   กรรมการ 
๕. นายสุภรัตน์    กรุดฉ่ า   กรรมการ 
๖. นางสาวภัทราพร  วงษ์น้อย  กรรมการ 
๗. นางสาวปรียพัศ   พัฒนะสุธาดล  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำที ่
๑.  ศึกษาตนเองและจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการต่อไป 
๒.  ประสานคณะกรรมการระดับต่างๆ ให้ความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 



๓.  เก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูล และจัดท ารายงานการศึกษาตนเองและการประเมินตนเองของ
หน่วยงาน 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส านักฯ และมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                 สั่ง  ณ  วันที ่  ๒  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

                                                                        (นายพงษ์ศักดิ์     ศิริโสม) 
                                                      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  



ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของส านักเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของส านัก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ   
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
  

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงาน
ผ่านส านัก ดังนั้นส านักต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของส านัก
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง
และการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
เกณฑ์มำตรฐำน   

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของส านัก และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านัก สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของส านัก 
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก 
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 3. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 4. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 
 5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
 6. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ และกลไกที่เหมาะสม  
และสอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของส านักที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานส านักตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 
 
 
 
 



เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4-5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี           
             
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล           
             
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 

SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
ส านักและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
ส านัก สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของส านัก และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ 
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

  

 2 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของส านัก และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

 3 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

  

 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่
ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน

  



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 5 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

  

 6 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบ และกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ  
และพัฒนาการของส านักท่ีได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานส านัก
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

  

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว 

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 
เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลของเป้ำหมำยที่ได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได้  

- - - - 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 
เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลของเป้ำหมำยที่ได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได้  

- - - - 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 
เป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

ผลของเป้ำหมำยที่ได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได้  

- - - - 
 
 
 



จุดแข็ง 
            
            
             
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
            
            
            
  
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
            
            
            
  
วิธีปฏิบัติที่ดี 
            
            
            
  
 
 

  



 

 
  



 
  



Work Instruction : งานประกันคุณภาพ และงานประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ำย : งานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ 
แผนก : ส านักงานผู้อ านวยการ 
วัตถุประสงค ์:     
 เพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของส านักวิทยบริการฯ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจ

ประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา   
 
ผู้รับผิดชอบ     
 นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า 
 สถำนที ่ เครื่องมือ/อุปกรณ์หลัก แบบฟอร์ม 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 1) 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์   
2. เครื่องพิมพ์    
 

: แบบรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

 บันทึก 
 : เว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ    
 วัสดุ 
 : กระดาษ  

  
: อุปกรณ์เข้าเล่ม  

 

ล ำดับ
ขั้น 

ขั้นตอน/วิธีกำรท ำงำน หมำยเหตุ 

1 จัดเก็บรวบรวมเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ  

2 ประสานข้อมูลงานประกันคุณภาพกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

3 จัดท าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ  

4 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส านักวิทยบริการฯ  

 
  



กระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work Procedure) 

 

เริ่ม 

บันทึกข้อความแจ้งขอข้อมูล 

โทรแจ้งด้วยทางวาจา 

ตรวจสอบรายการเอกสาร
แนบ (e-Mail) 

 

จัดเก็บไฟล ์

NO 

YES 

จบงาน 



KPI (Key Performance Indicator) ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก 

งำนหลัก วัตถุประสงค์ของงำน ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง  
จัดท ารูปเล่มรายงานการ
ประเมินตนเองประจ าปี
การศึกษา ให้แล้วเสร็จก่อน
คณะกรรมการเข้าตรวจ
ประเมินภายใน 1 สัปดาห์ 

2. งานประชาสัมพันธ์ บันทึกและจัดเก็บภาพถ่าย
กิจกรรมส าหรับงานที่
ได้รับมอบหมาย 

ประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายผ่าน
เว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของ
ส านักวิทยบริการภายใน 3 วัน 
หลังจากเสร็จสิ้นงาน 

 

วันที่มีผลบังคับใช้ (Effection Date) 
เริ่มใช้เมื่อ:         วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
แก้ไขปรับปรุง 1:  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
แก้ไขปรับปรุง 2:  วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 
นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า 
ผู้เขียน ( Prepared ) 

 
นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 

ผู้ตรวจทำน ( Reviewed ) 
 

 
นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง 
ผู้รับรอง ( Approved ) 

 

 
นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 

ผู้อนุมัติ ( Authorized ) 

 
 
  



ใบบรรยำยลักษณะงำน (Job Description; JD) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ต ำแหน่ง:  นักวิชาการศึกษา 

กลุ่มงำน/สังกัด: กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ ส านักงานผู้อ านวยการ 

ผู้บังคับบัญชำ: ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                     รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  

ผู้ใต้บังคับบัญชำ :  ไม่มี 

หน้ำที่หลัก:  
          ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในงานมาตรฐานการศึกษา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก การจัดการ
ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 และงานด้านการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน รวมถึงงานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท งานส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนางาน สนับสนุนด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ 
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการศึกษาเพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติ
เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณของหน่วยงาน  
รำยละเอียดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ: มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร:  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

(2) ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพที่
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 

(3) ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ในรูปแบบใบบรรยายลักษณะงาน คู่มือด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ 

(4) งานจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติ ผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน มาเรียบเรียง และจัดท ารูปเล่มให้
สามารถเผยแพร่ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการประเมินต่าง ๆ ได้ 

(5) งานส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนางาน สนับสนุนด้านการบริหารจัดการหน่วยงาน 
การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ ด้านภาวะผู้น าและหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารประจ าปีงบประมาณ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเข้ารับการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ  

(6) จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน การออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์  

(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
2. ด้ำนกำรวำงแผน 
    (1) มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ  
    (2) มีหน้าที่ในการวางแผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
    (3) มีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 



    (4) มีหน้าที่ในการก าหนดปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 
    (5) มีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ตามกระบวนการจัดการระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 
3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
    (1) มีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กับหน่วยงาน
ระดับส านัก คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
    (2) มีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ร่วมกับเครือข่าย
ประกันคุณภาพระหว่างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 
    (3) ท าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ISO 9001 
    (4) มีหน้าที่ประสานข้อมูลกับหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงาน เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในการรายงานผล
การด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
4. ด้ำนกำรบริกำร   
    (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า  ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรฐาน
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
    (2) การพัฒนาข้อมูล และการจัดการเอกสาร เผยแพร่ข้อมูล ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่บุคคล
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
    (3) การจัดท าสื่อเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม การด าเนินงานของหน่วยงาน ให้แก่บุคคลทั่วไป 
    (4) การจัดท าเอกสารผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ แก่สาธารณชนได้รับทราบผลการด าเนินงาน
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
    (5) การพัฒนาข้อมูล และการจัดการเอกสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานตามกระบวนการระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 
    (6) การพัฒนาข้อมูล และจัดท าเว็บไซต์การจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
5. ด้ำนอ่ืน ๆ   
    (1) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลา นอกเวลา และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ได้ 
    (2) รายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
อ ำนำจอนุมัติ ไม่มี    
คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะทั่วไป  
1. เพศ ชาย/หญิง 
2. อายุไม่ต่ ากว่า หรืออายุ 20 ปีขึ้นไป 
3. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
5. มีความรู้ด้านมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
6. มีความรู้ด้านการจัดการและควบคุมเอกสาร ตามกระบวนการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล  
ISO 9001 
สมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 
1. ความรู้ ความสามารถด้านมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. ความรู้ ความสามารถด้านการควบคุมและจัดการเอกสารตามมาตรฐานสากล ISO 9001 



ลงชื่อ       
              (นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า) 
             ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
                        ผู้จัดท ำ 

ลงชื่อ       
(นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
ผู้ตรวจสอบ 

                                         ลงชื่อ 
(นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม) 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้อนุมัติ 

 

KPI (Key Performance Indicator) ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนหลัก 

งำนหลัก วัตถุประสงค์ของงำน ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง  
จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา ให้แล้วเสร็จก่อน
คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินภายใน 
1 สัปดาห์ 

2. งานประชาสัมพันธ์ บันทึกและจัดเก็บภาพถ่าย
กิจกรรมส าหรับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายผ่านเว็บไซต์ 
และสื่อออนไลน์ของส านักวิทยบริการ
ภายใน 3 วัน หลังจากเสร็จสิน้งาน 
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ประวัติผู้เขียน 
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