
แนวปฏิบัติที่ดดี้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
 แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือสู่
ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เน้นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร 
เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

 
 

 
ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่   ๐๐๕ / ๒๕๕๗ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
  เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งให้บุคคล
ต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
  ๑. นายเกียรติพงษ์     ยอดเยี่ยมแกร  ประธาน 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ   สวัสดิ์นะที  รองประธาน 
  ๓. นางสาวดารัด        มุกดาอุดม  รองประธาน 
 ๔. นางสาวสุมาลี    ถวายสินธุ์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวอัญชนา   ธาตุบุรมย์  กรรมการ 
 ๖. นายสมพร   ดวงเกษ   กรรมการ 
 ๗. นายเสนีย์   แนวทัศน์  กรรมการ 
 ๘. นางสาวปริยากร   เกิดปราโมทย์  กรรมการ 
 ๙. นางสาววาสนา   มณีโนนโพธิ์  กรรมการ 
 ๑๐. นางภูวรา   มัสตูล   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวรัชนี   ตันพันเลิศ  กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวรัตนาภรณ์    แสนดวง   กรรมการ 
 ๑๓. นายกฤษฎา   พูลยรัตน์  กรรมการ 
 ๑๔. นายทวิช   บุญสวัสดิ์  กรรมการ 



 ๑๕. นายนิรชา   เสือนาค   กรรมการ 
 ๑๖. นางยุตะนันท ์   ไชยพร   กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวปราณี   จิตรเย็น   กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวจันทิมา     ชุลีกราน   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙. นางสาวดารัณ     ดอนหัวล่อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๐. นายธีรพร   พงษ์พุฒ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๑. นางสาวทรรศนีย์     ผู้ชูจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้าที ่
  ๑. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๒. จัดเก็บและรวบรวมหลักฐานประกอบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน           
  ๓.  สรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเตรียมรับการประเมินจากกรรมการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยยกเลิกค าสั่งเดิมทั้งหมด และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗   

               
               (นายเกียรติพงษ์   ยอดเยี่ยมแกร) 
          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ส่งเสริมให้มีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้ 
3. เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ และคณะ ศูนย์ 

ส านัก ในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักฯ ต่อ

สาธารณชน 
 

3. ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ    
 ตัวบ่งชี้ที่  1.1  กระบวนการพัฒนาแบบแผน   
  ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย์ 
 

องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   
  ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวสุมาลี  ถวายสินธุ์ 
 

องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน    
 ผู้รับผิดชอบ  :  นายเกียรติพงษ์  ยอดเยี่มแกร              

  ตัวบ่งชี้ที่  7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการตัดสินใจ   
   ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวปราณี  จิตรเย็น 
  ตัวบ่งชี้ที่  7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  
   ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวจันทิมา  ชุลีกราน  
 

 องค์ประกอบที่  8   การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ   
   ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวดารัณ  ดอนหัวล่อ 
              นางสาวทรรศนีย์   ผู้ชูจันทร์ 
 

 องค์ประกอบที่  9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
   ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวรัชนี  ตันพันเลิศ 
 

4. ศึกษาและท าความเข้าใจคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 



5.  สร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอก 

 



 
 
 



 
 

 



6. ปรับปรุงรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ 
 

แผนปรับปรุงประกันคุณภาพการศึกษา ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

โครงการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

1.ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทุกปี  
 

1.โครงการประชุมปฏิบัติการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ประจ าปี 

จ านวน 50 คน ร้อยละ 80 
รายงานผลการ
ปรับปรุงต่อ

คณะกรรมการ
ประจ าส านัก 

1 วัน 15,000 บาท ผู้อ านวยการส านัก
วิทยบริการฯ 
 

คณะกรรมการ
ประจ าส านัก 

2. การบริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล  

1.โครงการพัฒนาการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 
 

50 คน ร้อยละ 80  เทอมละ 
1 ครั้ง 

15,000 บาท ผู้บริหาร  

3. ควรจัดให้มีระบบส ารองไฟ 
เพ่ือใช้ในงานอบรมคอมพิวเตอร์  
 

1.โครงการจัดหาครุภัณฑ์ (เครื่อง
ส ารองไฟฟ้า) 

จ านวนเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 

50 เครื่อง 1 ปี 100,000 
บาท 

รองผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการฯ 

 

4. ควรมีผู้บริหารระดับสูง เช่น 
รองอธิการฝ่ายต่าง ๆ มาเป็นที่
ปรึกษาในคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของส านักวิทยบริการฯ 
เขียนชื่อหลักฐานอ้างอิงให้ตรง
กับเอกสารหลักฐาน  

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6 องค์ประกอบ ร้อยละ 100 1 ปี/ครั้ง 200,000
บาท 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
ส านักวิทยบริการฯ 

คณะกรรมการผู้
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5. ควรน าผลการวิเคราะห์ทาง
การเงินน าเสนอให้คณะกรรม 
การพิจารณา เพ่ือน าผลการ
พิจารณาไปวางแผนและตัดสิน 
ใจทางการเงิน  

1.โครงการติดตามประเมินผล
และงบประมาณ 

14 โครงการ ร้อยละ 100  ทุก 
4 เดือน 

- ผู้บริหารส านักวิทย
บริการฯ 

รองอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและแผน 



ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารและบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความรวมมือและท างานเป็น
ทีมในด้านต่างๆ รวมถึงการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขวัญก าลังใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

4. บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
และมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ มากขึ้น 

5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานภายนอก 

6. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

 
 

 
 


