


 

 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ตระหนักใน
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 โดยได้ยึดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเป็นหลัก และปรับตัวชี้วัดให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนและบริกำรวิชำกำร เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป 

ตัวบ่งชี้คุณภำพด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องสมุด และกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร หมำยถึง 
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภำพที่พึงประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรเทียบเคียงส ำหรับกำรส่งเสริม    
กำรก ำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และกำรพัฒนำคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยแบ่งเป็น 8 องค์ประกอบ และ 28 ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
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ส่วนที่ 1 

บริบทของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประวัติความเป็นมาของส านกั 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขตโชติเวช, วิทยา
เขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ  ข้อมูลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เดิม แต่ละวิทยาเขต ได้ใช้เทคโนโลยี ของ Cisco System โดยใช้ Router เป็นอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
เชื่อมต่อผ่าน Leased Line มี Bandwidth ขนาด 2 Mb ต่อไปที่ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการ จดโดเมนใหม่ เป็น rmutp.ac.th ในวันที่ 8 
กันยายน พ.ศ. 2548 เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร ดังนี้ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ให้เป็นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแผนภูมิ โดยมีส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ อาคาร 1  ชั้น 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ และมีศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 4 แห่ง 
ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร สาขาชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และสาขาพระนครเหนือ   

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Domain Name : rmutp.ac.th 
2. วิทยาเขตเทเวศร์ Domain Name : thewes.rmutp.ac.th 
3. วิทยาเขตโชติเวช Domain Name : chtwc.rmutp.ac.th 
4. วิทยาเขตพณิชยการพระนคร Domain Name : bcc.rmutp.ac.th 
5. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Domain Name : ckus.rmutp.ac.th 
6. วิทยาเขตพระนครเหนือ Domain Name : nbk.rmutp.ac.th 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information Technology) 
เริ่มด าเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
โดยมีนายนิวัตร จารุวาระกูล เป็นประธานโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน
ตั้งอยู่ที ่อาคาร 1 (ตึกบ่อปลา) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ 

ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ได้มีการด าเนินการ เรื่อง โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.พระนคร [RMUTP Net] ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขตโชติเวช, วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ 

ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. พระนคร ได้ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนวงจรสื่อสาร จากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี  ไปเชื่อมต่อกับทาง ส านักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยใช้วงจรการสื่อสารของ CAT Telecom. เพ่ือเชื่อมต่อกับ 

http://arit.rmutp.ac.th/about/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2/
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(UniNet) ด้วยช่องสัญญาณของมหาวิทยาลัยมีขนาด 20Mb และวงจรเชื่อมต่อของวิทยาเขตพณิชยการพระนคร
และวิทยาเขตพระนครเหนือ มีช่องสัญญาณขนาด 10Mb เชื่อมต่อกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มทร.พระนคร เทเวศร์ 

 แผนภูมิโครงสร้างส านัก 

 

 สถานที่ตั้ง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่เลขที่ 399 
ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 นอกจากนั้นยังมีศูนย์สาขาอีก 3 แห่งคือ 

1. ศูนยว์ิทยบริการสาขาโชติเวช สถานที่ตั้ง 168 ถนนศรีอยุธยา (ข้างห้องสมุดแห่งชาติ) แขวงวชิรพยา
บาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

2. ศูนยว์ิทยบริการสาขาพณิชยการพระนคร สถานที่ตั้ง 86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
3. ศูนยว์ิทยบริการสาขาพระนครเหนือ สถานที่ตั้ง  1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพฯ 10800 
 

 วิสัยทัศน์   

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรมและมี
สมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล 
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 ปณิธาน 

มุ่งม่ันเป็นผู้น ำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณำกำร พัฒนำก ำลังคน
ให้มีคุณภำพ คู่คุณธรรม สู่มำตรฐำนสำกล 

 พันธกิจ 
1. ใช้ ICT พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียนรู้ 
2. ใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 
3. ใช้ ICT เป็นกลไก ในการสร้างหลักธรรมาภิบาล  
4. ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT 
5. จัดหาทรัพยากร ICT โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 เป้าหมาย 
1. พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการที่ใช้ ICT เป็นฐาน 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทาง ICT ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
4. ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
2. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 
3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Knowledge) 
4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resources) 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 

 (e-Management Infrastructure) 
6. พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture) 
7. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
8. พัฒนาระบบการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาโดยใช้ ICT เป็นฐาน  

(ICT-Based Management) 
10. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT (e-Student) 
11. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower) 
12. พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification) 
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 การวิเคราะห์สถานภาพ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาวการณ์ปัจจุบันของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ 
SWOT ANALYSIS โดยเป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ น าข้อมูลและปัจจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา ICT จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ ของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ ข้อแตกต่างจะเกิดจากลักษณะ
โครงสร้างการบริหารงานและวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคาม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีระบบสื่อสารเครือข่ายภายนอกได้มากกว่า 1 ช่องทาง 
2. บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 
3. มีการน า ICT มาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน 
4. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย 
5. มีหน่วยงานพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  
6. มีศูนย์บริการความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ ICT 
7. มีระบบบริการอินเตอร์เน็ตแก่นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ ได้อย่างทั่วถึง  
8. ระบบอินทราเน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
9. มีระบบ ICT เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
10. มีการกระจายการบริหารจัดการระบบเครือข่ายลงสู่คณะและภาควิชา 
11. มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ที่ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ 
12. สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบห้องสมุด ThaiLIS ได ้
13. สามารถเข้าใช้ Reference Database และ e-Book ของเครือข่ายห้องสมุดระดับอุดมศึกษา 
14. บุคลากรมีความต้องการในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
15. มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT โดยเฉพาะระบบเครือข่าย 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. งบประมาณสนับสนุนด้าน ICT มีจ ากัด 
2. การพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษายังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
3. ขาดบุคลากรประจ าในหน่วยงานด้าน ICT  
4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
5. ขาดงบประมาณในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขลิทธิ์ 
6. ขาดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ICT  
7. ขาดข้อมูล ระบบงาน ฐานข้อมูล ดัชนีชี้วัด และการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
8. โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนยังไม่เอ้ือต่อการน า ICT มาใช้งาน 
9. การใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการจัดการยังเป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพ 

http://www.thailis.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=76&Itemid=47
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โอกาส (Opportunities) 
1. มีนโยบาย ICT ระดับชาติที่ชัดเจน 
2. ความตื่นตัวในการใช้ ICT ของคนไทยเพ่ิม 
3. การเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไร้สาย และ Broadband เปิดโอกาสให้เข้าถึงระบบ ICT 

ได้มากข้ึน 
4. มีการขยายตัวการให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมากขึ้น 
5. มีการยอมรับวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ในวงกว้าง 
6. การร่วมมือกันเป็นระบบเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศท าให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กัน 
7. ความต้องการในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการมีเพ่ิมข้ึน 
8. เริ่มมีการผ่านกฎหมายด้าน ICT 
9. ภาครัฐและเอกชนไทยได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเป็นอย่างมาก 
10. มีหน่วยงานระดับชาติด าเนินการและสนับสนุนนวัตกรรมด้าน ICT 
11. วิสัยทัศน์ของผู้น าและผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับ ICT มากขึ้น 
12. มีการพัฒนาประเทศไปสู่ เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society/Economy) 
13. การมีมาตรฐานเปิดจ านวนมากและการเปิดเผยรหัสการเขียนโปรแกรมท่ัวไป 
14. การยอมรับการเรียนรู้ผ่าน e-Learning และการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต 
15. มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนา ICT จากต่างประเทศ 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. มีการแข่งขันการพัฒนาด้าน ICT ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
2. มีการโจมตีและบุกรุกต่อระบบสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ขาดจิตส านึกในการใช้ ICT ให้คุ้มค่า 
4. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และความคุ้นเคยต่อ ICT 
5. มีการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ 
6. การจดัท าแผนงบประมาณระยะปานกลางและระยะยาวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว 
7. เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
8. มีมหาวิทยาลัยออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เลือกศึกษาได้มากข้ึน 
9. ขาดแคลนบุคลากรทางด้าน ICT แทบทุกประเภทในภาพรวมของประเทศ 
10. ขาดเอกภาพการพัฒนาและการใช้ ICT ในสาขาต่างๆ ในภาพรวม 
11. สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมีความก้าวหน้าและความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี และการตลาด ท าให้เกิด

ความเสียเปรียบในการแข่งขัน 
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 ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน 
การจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งานบริหารทั่วไป 

1. งานธุรการและสารบรรณ 
2. งานบัญชีการเงิน 
3. งานบุคลากร 
4. งานนโยบายและแผน 
5. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 
6. งานฝึกอบรม 
7. งานสถิติและประเมินผล 
8. งานประชาสัมพันธ์ 
9. งานประกันคุณภาพ 

 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. งานวานแผนด้านระบบสารสนเทศของส านักงานมหาวิทยาลัย 
2. งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ 
3. งานพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศให้กับส านักงานมหาวิทยาลัย 
4. งานก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. งานพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ 
6. งานดูแลด้านระบบสารสนเทศการบริหาร 
7. งานให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
8. งานดูแลด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในส านักงานมหาวิทยาลัย 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

1. งานวางแผนระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
3. งานบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
4. งานระบบการประกันคุณภาพ 
5. งานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

 งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

1. งานวางแผนงานด้านเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
2. งานวางแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. งานดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก 
4. งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย 
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5. งานดูแลเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยด้านเทคนิค 
6. งานให้บริการต่าง ๆ ด้านอินเตอร์เน็ต 
7. งานให้ค าปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
8. งานให้ค าปรึกษา ตอบค าถามผู้ใช้ทั่วไป 

งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

1. งานดูแลคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
2. งานดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 
4. งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 
5. งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร 
6. งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ 

งานวิทยบริการ  

1. งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 
2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ 
3. งานวารสารและเอกสาร 
4. งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
5. งานเทคโนโลยีสารนิเทศ 

งานห้องสมุด 

1. งานบริการสารนิเทศและห้องสมุดเทเวศร์ 
2. งานบริการสารนิเทศและห้องสมุดโชติเวช 
3. งานบริการสารนิเทศคณะแห้องสมุดพณิชยการพระนคร 
4. งานบริการสารนิเทศและห้องสมุดพระนครเหนือ 

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

1. งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 
2. งานผลิตสื่อโสตทัศน์ 
3. งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 
4. งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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 บุคลากร (54 คน) 
ตารางที่ 1 - 4 แสดงอัตราก าลัง ปี 2555 

 

หน่วยงาน 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราวเงิน
ผลประโยชน์ 

รวม 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ต าแหน่ง 
สนับสนุน 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มวิทยบริการ 

กลุ่มนวัตกรรมการศึกษา 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร 

1* 

- 

     - 

- 

1* 

 

2 

1 

1 

1 

- 

 

1 

- 

- 

- 

- 

 

1 

8 

6 

4 

6 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2 

7 

6 

- 

6 

 

7 

16 

13 

5 

13 

รวม 2 5 1 25 - 21 54 

* ข้าราชการช่วยราชการ 

 
-  อาจารย์ช่วยราชการ จ านวนทั้งสิ้น 2 คน (ลาศึกษาต่อ 1 คน/ปฏิบัติงานจริง 1 คน) 
-  ข้าราชการ 5 คน    

 -  พนักงานมหาวิทยาลัย  25  คน         

 -  พนักงานราชการ  1  คน          

 -  ลูกจ้างชั่วคราว  21  คน          

 
อัตราส่วนวุฒิ  ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี : ต่ ากว่าปริญญาตรี  
                        (บุคลากรสายสนับสนุน)  
      เป็น    -   :  4   :   47  :   1         

บุคลากรสายสนับสนุน  (52 คน) 
               1.  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งสนับสนุน  5   คน 
               2.  พนักงานมหาวิทยาลัย  25  คน   

               3.  พนักงานราชการ   1  คน   

               4.  ลูกจ้างชั่วคราว  21  คน    

                              รวมทั้งสิ้น  52  คน     
 
 
 
 



 

9 
 

ตารางท่ี  1-4   ตารางสรุปแสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย และประสบการณ์     
                       ในการท างานเฉลี่ย 
 

ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

อายุราชการ/ 
ประสบการณ์ 
ในการท างาน 

เฉลี่ย (ปี) 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ - 3 2 - 48 22.98 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 19 2 - 34 2.42 
พนักงานราชการ - 1 - - 46 5.11 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 25 - - 32 0.56 

รวม 1 48 4 - 40 7.78 
 

 อาคารสถานที่ 
 

1. ห้องสมุด จ านวน 4 แห่ง ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์โชติเวช ศูนย์เทเวศร์    
2. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จ านวน 4 แห่ง ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์โชติเวช    
   ศูนย์เทเวศร์ 
3. ห้องสตูดิโอ จ านวน 1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร 

 4. ห้อง Network  1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ 
 5. ห้องส านักงาน 2 ห้อง ตั้งอยู่ที่ศนูย์เทเวศร์ และพณิชยการพระนคร 

 งบประมาณ 
ปี 2555 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น  57,724,627.50 บาท  
มีรายละเอียดตามรายงานข้อมูลทางการเงินดังนี้ 
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ข้อมูลทางการเงิน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
รายการ ค่าใช้จ่าย ปี 2554 ค่าใช้จ่าย ปี 2555 

งบรายรับทั้งสิ้น 71,127239.37 61,694,794 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 46,734,999.16 57,724,627.50 
เหลือจ่ายสุทธิ 24,392,240.21 3,970,166.50 
งบด าเนินการ 46,344,999.16 51,612,501.40 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมงบลงทุน 
(รวมค่าเสื่อม) 46,344,999.16 56,307,482.50 

รวมค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์  
อาคารสถานที่ และที่ดิน 
(งบลงทุน) 

399,000 1,417,145 

สินทรัพย์ถาวรทั้งสิ้น 178,678,674.97 - 
งบพัฒนาบุคลากร 1,904,356.21 1,510,801.73 
 
    อ้างอิง : กองคลัง    ข้อมลู ณ วนัที่  ……………. 

 ครุภัณฑ์จัดซื้อปี 2555 

รายการ จ านวนเงินจ่ายจริง 
1.ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 999,500.00 
2.ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-CODE Programming 1,987,000.00 
3.ระบบระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ 400,180.00 
4.ระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 18,238,984.60 
5.ระบบตดัต่อและบันทึกสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 1,800,000.00 
6.ระบบสื่อการสอนรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 994,000.00 
7.ระบบเครือข่ายหลัก 2,969,000.00 
8.ระบบเครือข่ายแบบไรส้ายเครือข่ายหลัก 2,035,000.00 
9.ระบบการสื่อสารผ่านใยแก้วน าแสง 1,769,780.00 
10.บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดับ WAN 5,455,000.00 
11.ระบบ Management Cockpit 1,499,605.00 
12.อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย 2,485,000.00 
13.ครุภัณฑ์ป้ายไฟว่ิง 369,000.00 
14.ครุภัณฑ์ส านักงาน 125,976.00 
15.ครุภัณฑ์ 4 รายการ 401,250.00 
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แผน/ผลการปฏิบัติราชาการ ปีงบประมาณ 2555 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ
ที ่

ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์สร้างความเขม้แข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
1.2 จ านวนห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT 
 
 
1.2.1 

 
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

P 1 ห้อง 
ตรงตาม

คุณสมบัติที่
ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

1,000,000.00 
 
- 

 
- 

            

A 1 ห้อง 
ตรงตาม

คุณสมบัติที่
ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

999,500.00 

 
- 

 
- 

            

 
 
1.2.2 

 
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ 
 X-CODE Programming 

P 1 ห้อง 
ตรงตาม

คุณสมบัติที่
ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

2,000,000.00 
 
- 

 
- 

            

A 1 ห้อง 
ตรงตาม

คุณสมบัติที่
ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

1,987,000.00 
 
- 

 
- 

            

 
 
1.2.3 

 
ห้องปฏิบัติการ Internet and 
Computing core Certificate 

P 1 ห้อง 
ตรงตาม

คุณสมบัติที่
ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
            

A 1 ห้อง 
ตรงตาม

คุณสมบัติที่
ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

- 
 

- 
 

- 
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ล าดับ
ที ่

ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์(e-Library) 
2.1 จ านวนทรัพยากรห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส ์
 
 
2.1.5 

 
ระบบฐานข้อมลูเอกสารฉบับ
เต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส ์

P 
50 

รายการ 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

            

A 
124 

รายการ 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

 

- 

 
- 

 
- 

            

 
 
2.1.6 

 
 

ระบบระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทย ุ
P 

5,000 
เล่ม 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

410,000.00 
 
- 

 
- 

            

A 
6,218 
เล่ม 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

400,180.00 
 
- 

 
- 

            

 
 
2.1.7 

 
 

ระบบระบุหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

 
P 

500 
เล่ม 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

- 
 
- 

 
- 

            

A 
500 
เล่ม 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

- 
 
- 

 
- 
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ล าดับ
ที ่

ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 
2.1.8 

 
ระบบฐานข้อมลูสหบรรณานุกรม P 

1,500 
เล่ม 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

            

A 
2,270 
เล่ม 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

 

- 

 
- 

 
- 

            

3. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 
3.1 จ านวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการเรยีนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน 
 
 
3.1.1 

 
 
ระบบบริการศูนย์การเรียนรูด้้วย
ตนเอง 

P 
1,000 
เครื่อง 

จ านวน
เครื่องเสยี 

<2% 

ให้บริการ 
 >8 ชม./วัน 

 
17,290,900.00 

 
- 

 
- 

            

A 
1,000 
เครื่อง 

จ านวน
เครื่องเสยี 

<2% 

ให้บริการ 
 >8 ชม./วัน 

 

18,238,984.60 

 
- 

 
- 

            

 
 
3.1.3 

 
 
   ระบบตัดต่อและบันทึก 
   สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

P 
1 

ระบบ 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน 
เวลาที่ก าหนด 

 
1,800,000.00 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

1,800,000.00 
 
- 

 
- 
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ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 
3.1.4 

 
 
ระบบสื่อการสอนรายวิชา
อิเล็กทรอนิกส ์

P 
1 

ระบบ 

จ านวนครั้ง
การเข้าใช้ไม่

น้อยกว่า 
10,000 

ส่งงานภายใน 
เวลาที่ก าหนด 

 
1,000,000.00 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 

จ านวนครั้ง
การเข้าใช้ไม่

น้อยกว่า 
10,000 

ส่งงานภายใน 
เวลาที่ก าหนด 

 
994,000.00 

 
- 

 
- 

            

 
 
3.1.9 

 
 
สื่อการเรียนรู้แบบ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

P 
50 
เล่ม 

ตรงตาม
คุณสมบัติที่

ก าหนด 

ให้บริการ 
 24 ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 

            

A 
50 
เล่ม 

ตรงตาม
คุณสมบัติที่

ก าหนด 

ให้บริการ  
24 ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 

            

 
 
3.1.10 

 
 
สื่อการเรียนรู้แบบอีเลริ์นนิ่ง 
อ๊อบเจกต ์

P 
10 

เรื่อง 

จ านวนครั้ง
การเข้าใช้ไม่

น้อยกว่า 
10,000 

ให้บริการ 
 24 ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 

            

A 
42 
เล่ม 

จ านวนครั้ง
การเข้าใช้ไม่

น้อยกว่า 
10,000 

ให้บริการ  
24 ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 

            

 

 



 

15 
 

ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.

ย. 

 
 
3.1.11 

 
 
สื่อการเรียนรู้แบบอีเลริ์นนิ่ง 

P 
20 
วิชา 

จ านวนครั้ง
การเข้าใช้ไม่

น้อยกว่า 
10,000 

ให้บริการ 
 24ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 

            

A 
96 
วิชา 

จ านวนครั้ง
การเข้าใช้ไม่

น้อยกว่า 
35,729 

ให้บริการ 
24ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 

            

 
 
3.1.12 

 
 
สื่อการเรียนรู้แบบการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย 

P 
8 

เรื่อง 

จ านวนครั้ง
การเข้าใช้ไม่

น้อยกว่า 
10,000 

ให้บริการ 
 

24 ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 

            

A 
12 

เรื่อง 

จ านวนครั้ง
การเข้าใช้ไม่

น้อยกว่า 
10,000 

ให้บริการ  
24 ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 

            

 
 
3.1.13 

 
 
ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 

 
P 

8 
ฐานข้อ

มูล 
 

จ านวนครั้ง
การเข้าใช้ไม่

น้อยกว่า 
10,000 

ให้บริการ 
 24ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 

            

A 
8 

ฐานข้อ
มูล 

จ านวน 
การเข้าใช้ 

92,274 ครั้ง 

ให้บริการ 
 24ชม./วัน 

 

 

- 

 
- 

 
- 
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ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.

ย. 

4. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Knowledge) 
4.1 จ านวนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการเรยีนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน 
 
 
41.1 

 
 
   ระบบศูนย์จัดการความรู ้

P 
1 

ระบบ 

ตรงตาม
คุณสมบัติที่

ก าหนด 

ให้บริการ 
 24 ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 

ตรงตาม
คุณสมบัติที่

ก าหนด 

ให้บริการ 
 24 ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 

            

 
 
4.1.2 

 
 
   ระบบแม่ข่ายจัดการความรู ้

 
P 

1 
ระบบ 

ตรงตาม
คุณสมบัติที่

ก าหนด 

ให้บริการ 
 24 ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 

ตรงตาม
คุณสมบัติที่

ก าหนด 

ให้บริการ 
 24 ชม./วัน 

 

- 

 
- 

 
- 
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ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก 
1. สร้างเครือข่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
    1.1 จ านวนมาตรฐานและระบบสถาปัตยกรรมของระบบ ICT 
 
 
1.1.7 

 
มาตรฐานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 
P 

1 
มาตรฐาน 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

เริ่มใช้
มาตรฐาน 
ปี 2555 

- 
 
- 

 
- 

            

A 
1 

มาตรฐาน 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

เริ่มใช้
มาตรฐาน 
ปี 2555 

- 
 
- 

 
- 

            

 
 
1.1.8 

 
 

มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูล 
 

P 
1 

มาตรฐาน 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

เริ่มใช้
มาตรฐาน 
ปี 2555 

- 
 
- 

 
- 

            

 
A 

1 
มาตรฐาน 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

เริ่มใช้
มาตรฐาน 
ปี 2555 

- 
 
- 

 
- 

            

 
 
1.1.11 

 
ระบบงานท่ีไดร้ับการพัฒนาสู่
การเปลีย่นแปลง 

P 
2 

ระบบ 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

เริ่มใช้
มาตรฐาน 
ปี 2555 

- 
 

- 
 

- 
            

A 
2 

ระบบ 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

เริ่มใช้
มาตรฐาน 
ปี 2555 

- 
 

- 
 

- 
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ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 
1.1.12 

 
บ ารุงรักษาระบบงาน 
ERP,BPM,HRM 

 
P 

3 
ระบบ 

 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 
- 

 
- 

 
- 

            

A 
3 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 
- 

 
- 

 
- 

            

2.  ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 
2.1 จ านวนระบบท่ีรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
 
 
2.1.1 

 
 

ระบบลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์
 

 
P 

1 
ระบบ 

Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 
- 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 
- 

 
- 

 
- 

            

 
 
 

2.1.8 

 

 

 
ระบบลายมือช่ือดิจิตอล 

P 
1 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./ 

วัน 
- 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 
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ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.2 จ านวนระบบการบริหารจัดการและให้บริการทางการศึกษาโดยใช้ ICT เป็นฐาน 
 
 
2.2.2 

 

 

ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์
 

 
P 

1 
ระบบ 

Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 

            

 
 
2.2.3 

 

 

ระบบการให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

P 
1 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 

            

 
 
2.2.6 

 

 
ระบบประกันคณุภาพ 
 

P 
1 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 
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ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-Management Infrastructure) 
3.1 จ านวนทรัพยากร ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 
 
 
3.1.3 

 
 

ระบบเครือข่ายหลัก 
 

 
P 

1 
ระบบ 

รองรับ
ผู้ใช้งาน  

>500 คน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
3,000,000.00 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 

รองรับ
ผู้ใช้งาน  

>500 คน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
2,969,000.00 

 
- 

 
- 

            

 
 
 

3.1.4 

 

 
ระบบเครือข่ายแบบไรส้าย
เครือข่ายหลัก 
 

P 
1 

ระบบ 

รองรับ
ผู้ใช้งาน  

>500 คน 
 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
2,060,000.00 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 

รองรับ
ผู้ใช้งาน  

>500 คน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
2,035,000.00 

 
- 

 
- 

            

 
 
 

3.1.5 

 

 
 

ระบบเครือข่ายสาขาย่อย 
 

P 
1 

ระบบ 

รองรับ
ผู้ใช้งาน  

>500 คน 
 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
- 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 

รองรับ
ผู้ใช้งาน  

>500 คน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
- 

 
- 

 
- 
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ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 
3.1.6 

 

 

 

ระบบเกต็เวย์ของเครือข่ายสาขา
ย่อย 
 

 
P 

1 
ระบบ 

 

รองรับผู้ใช้งาน  
>500 คน 

 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 

            

A 1 
ระบบ 

รองรับผู้ใช้งาน  
>500 คน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 

            

 
 
3.1.7 

 
ระบบเครือข่ายแบบไรส้าย
เครือข่ายย่อย 

 
P 

1 
ระบบ 

 

รองรับผู้ใช้งาน  
>500 คน 

 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
- 

 
- 

 
- 

            

A 1 
ระบบ 

รองรับผู้ใช้งาน  
>500 คน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 
- 

 
- 

 
- 

            

 
 

3.1.11 

 

 

ระบบประชุมทางไกลผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

P 1 
ระบบ 

ตรงตาม
คุณสมบัติที่

ก าหนด 
 

ส่งงาน
ภายในที่
ก าหนด 

 

- 

 
- 

 
- 

            

A 1 
ระบบ 

ตรงตาม
คุณสมบัติที่

ก าหนด 
 

ส่งงาน
ภายในที่
ก าหนด 

 

- 

 
- 

 
- 

            

 
 

3.1.12 

 
 

ระบบการสื่อสารผา่นใยแก้วน า
แสง 

P 1 
ระบบ 

รองรับผู้ใช้งาน  
>500 คน 

 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
1,800,000.00 

 
- 

 
- 

            

A 1 
ระบบ 

รองรับผู้ใช้งาน  
>500 คน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
1,769,780.00 

 
- 

 
- 

            

ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 
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ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 

3.1.15 

 
 

บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย 
สารสนเทศระดับ WAN 

P 
1 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
5,496,000.00 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 
 

Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
5,455,000.00 

 
- 

 
- 

            

 
 
3.1.16 

 
 

ระบบ Management Cockpit 

 
P 

1 
ระบบ 

รองรับผู้ใช้งาน  
>500 คน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
1,500,000.00 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 
รองรับผู้ใช้งาน  

>500 คน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
1,499,605.00 

 
- 

 
- 

            

 
 
3.1.17 

 
 

อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย 

 
P 

1 
ระบบ 

รองรับผู้ใช้งาน  
>500 คน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
2,500,000.00 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 
รองรับผู้ใช้งาน  

>500 คน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 
2,485,000.00 

 
- 

 
- 

            

3.2  ระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
3.2.4 

 
 

ระบบป้องกันการบุกรุกโจมตี
เครือข่ายหลัก 
 

 
P 

1 
ระบบ 

Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 
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ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 
3.2.5 

 
 

ระบบป้องกันการบุกรุกโจมตี
เครือข่ายสาขายย่อย 

 

P 
1 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 

 

- 

 

- 

 

- 

            

A 
1 

ระบบ 
 

Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 

 

- 

 

- 

 

- 

            

 
 
3.2.8 

 
 

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคง
ปลอดภัย 

 

P 

1 
ระบบ 

 

Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 

 

- 

 

- 

 

- 

            

A 
1 

ระบบ 
 

Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
 24 ชม./

วัน 

- 
 

- 

 

- 

            

8. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
8.1 จ านวนหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามพันธกิจ 
 
 
8.1.1 

 

 

พัฒนาระบบประเมินด้านการ
บริหารจดัการด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลตามพันธกิจ 
 

 

P 
1 

ระบบ 

จ านวน
หน่วยงานเข้า
ใช้งาน >80% 

ตามรอบการ
ประเมิน 

ปีละ 1 ครั้ง 

- 
 

- 

 

- 

            

A 1 
ระบบ 

จ านวน
หน่วยงานเข้า
ใช้งาน >80% 

ตามรอบการ
ประเมิน 

ปีละ 1 ครั้ง 

- 
 

- 

 

- 
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ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์พัฒนานกัศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า 
7. จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและซ่อมเสริมฐานความรู้ให้แก่นักศึกษา 
    7.3 จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้าน ICT 
 
 
 7.3.1 

 
ระบบเว็บโฮสติ้ง 
ส าหรับนักศึกษา 

 
P 

1 
ระบบ 

Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
24 ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 

            

A 
1 

ระบบ 
Down time 
<4 ชม/เดือน 

ให้บริการ 
24 ชม./

วัน 

 
- 

 
- 

 
- 

            

 
 
7.3.3 

 
 

ฝึกอบรมด้าน ICT ให้แก่
นักศึกษา 
 

P 
60 
คน 

ความพึงพอใจ 
>4.00 

จ านวน
ช่ัวโมงการ

อบรม 
>80% 

 

- 

 
- 

 
- 

            

A 
225 
คน 

ความพึงพอใจ 
4.5 

จ านวน
ช่ัวโมงการ

อบรม 
>80% 

 

- 

 
- 

 
- 
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ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพของบุคลากรการศึกษาทุกระดับ 
4. การจัดท า Training Roadmap ส าหรับสายวิชาการ 
    4.4  จ านวนทรัพยากรและบุคลากรสายวิชาการทีไ่ด้รับการพัฒนาด้าน ICT 
 
 
4.4.2 

 

ฝึกอบรบด้าน ICT ให้แก่
บุคลากรสายวิชาการ 

 

P 
60 คน ความพึงพอใจ 

>4.00 

จ านวนช่ัวโมง 
การอบรม 
>80% 

- 
 

- 

 

- 

            

A 149 คน 
ความพึงพอใจ 

4.6 

จ านวนช่ัวโมง 
การอบรม 
>80% 

- 
 

- 

 

- 

            

    4.5  จ านวนทรัพยากรและบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาด้าน ICT 
 
 
4.5.1 

 

ฝึกอบรบด้าน ICT ให้แก่
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

P 

 

50 คน 
ความพึงพอใจ 

>4.00 

จ านวนช่ัวโมง 
การอบรม 
>80% 

 

- 

 

- 

 

- 

            

A 299 คน 
ความพึงพอใจ 

4.64 

จ านวนช่ัวโมง 
การอบรม 
>80% 

 

- 

 

- 

 

- 
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ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ์ที่ 6 กลยุทธ์การให้บริการแก่สังคมเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ 
    5.4  จ านวนทรัพยากรของศูนย์สารนเิทศและการบริการวิชาการ 
 
 
5.4.1 

 

พัฒนาศูนย์สารนเิทศและการ
บริการวิชาการ 

 

P 
1 

ระบบ 

จ านวนครั้งการ
เข้าใช้ไม่น้อย
กว่า 10,000 

ให้บริการ 
24 ชม./

วัน 

- 
 

- 

 

- 

            

A 1 
ระบบ 

จ านวนครั้งการ
เข้าใช้ไม่น้อย
กว่า 10,000 

ให้บริการ 
24 ชม./

วัน 

- 
 

- 

 

- 

            

 
 
5.4.2 

 

พัฒนาระบบบริการเครือข่าย
สังคมออนไลน ์

 

P 
1 

ระบบ 

จ านวนครั้งการ
เข้าใช้ไม่น้อย
กว่า 10,000 

ให้บริการ 
24 ชม./

วัน 

- 
 

- 

 

- 

            

A 1 
ระบบ 

จ านวนครั้งการ
เข้าใช้ไม่น้อย
กว่า 10,000 

ให้บริการ 
24 ชม./

วัน 

- 
 

- 

 

- 

            

 
 
5.4.3 

 

พัฒนาระบบบริการฐานข้อมลู
งานวิจัย 

 

P 
25 

เรื่อง 

ตรงตาม
คุณสมบัติที่

ก าหนด 

ให้บริการ 
24 ชม./

วัน 

- 
 

- 

 

- 

            

A 30 
เรื่อง 

ตรงตาม
คุณสมบัติที่

ก าหนด 

ให้บริการ 
24 ชม./

วัน 

- 
 

- 

 

- 

            



 

27 
 

แผน/ผลการปฏิบัติราชาการ ปีงบประมาณ 2555 (ด าเนินการโดยงบประมาณแผ่นดินและงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ เหลือจ่าย) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์สร้างความเขม้แข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
2. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
2.1 จ านวนทรัพยากรห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส ์
 
 

2.1.5 

 
 

ครุภณัฑ์ป้ายไฟว่ิง 
P 

1  
ระบบ 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

400,000.00 
 
- 

 
- 

            

A 
1  

ระบบ 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

369,000.00 
 
- 

 
- 

            

กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 
    5.1 จ านวนทรัพยากร ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บรกิารทางการศึกษา 
 
 

5.1.18 

 
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
P 

2  
รายการ 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

126,000.00 
 
- 

 
- 

            

A 
2  

รายการ 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

125,976.00 
 
- 

 
- 
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ล าดับที ่ ผลผลิต/กิจกรรม แผนผล 

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปริมาณ คุณภาพ เวลา แผ่นดิน รายได้ 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 

ปี 2554 ปี 2555 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

. 

 
 
5.1.19 

 
 

  ครุภัณฑ์ 4 รายการ 

P 4  
รายการ 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

405,000.00 
 

- 

 

- 

            

A 4  
รายการ 

ตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด 

401,250.00 
 

- 

 

- 
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ส่วนที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนและบริกำรทำงวิชำกำรและมีควำม

ตระหนักดีว่ำ กำรบริกำรทำงด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จ ำเป็น และมีควำมส ำคัญยิ่งที่จะน ำพำให้
คณำจำรย์ นักศึกษำ ตลอดจนผู้ใช้บริกำรมีควำมรู้ที่ก้ำวหน้ำทันสมัย ก้ำวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 
ดังนั้นจึงต้องมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบำยกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย และตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ซึ่งจะ
เน้นด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้ผู้มำใช้บริกำรพึงพอใจ และต้องกำรมำใช้บริกำรตลอดเวลำ 

 

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

�                   (SWOT Analysis)

      �                                 

                  

�         �                          /        �      �     

                     5                                       �     

                      �         ISO 9001 
                   �        �                                

                                                                 

                                                   SAR

                   �                   

                �                    
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นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี 11 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1.  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  
- โดยวิเครำะห์จำกปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยใน  

ขั้นตอนที่ 2.  กำรจัดท ำวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย แผนกลยุทธ์  
- เพ่ือให้ทรำบแนวทำงในกำรพัฒนำและทิศทำงกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ 

ขั้นตอนที่ 3.  ก ำหนดนโยบำยคุณภำพของสถำนศึกษำ 
- เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมมุ่งมั่นว่ำสถำนศึกษำ ได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้น

คุณภำพอย่ำงแท้จริงตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่
ผู้รับบริกำร 

ขั้นตอนที่ 4.  จัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบคุณภำพ  
- ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำรด้ำนกำรจัดท ำระบบคุณภำพ สนับสนุนส่งเสริมให้ค ำแนะน ำฝึกอบรม  เพ่ือ

ท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบคุณภำพเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ขั้นตอนที่ 5.  วิเครำะห์ควำมต้องกำรของนักศึกษำสถำนประกอบกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  

- ถือว่ำกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้เป็นผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรที่ทรำบควำมต้องกำรจะท ำให้
สถำนศึกษำได้ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง  

ขั้นตอนที่ 6.  น ำระบบมำตรฐำน 5ส มำประยุกต์ใช้  
- เนื่องจำก 5 ส เป็นระบบคุณภำพขั้นต้นที่เน้นเรื่องของกำรจัดระเบียบกำรจัดสภำพแวดล้อมที่ดี

ของสถำนศึกษำ และกิจกรรม 5 ส นี้ ท ำให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนต่ำงๆ   
ขั้นตอนที่ 7. น ำระบบมำตรฐำน ISO 9001 มำประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ  

- เนื่องจำกในกำรจัดกำรศึกษำ กำรที่จะพิจำรณำผลลัพธ์ของกำรบริกำรทำงกำรศึกษำจะต้อง
พิจำรณำจำก  Input  >  Process  >  Output  >  Outcome  กำรน ำระบบมำตรฐำน ISO 
9001 มำประยุกต์ใช้  

ขั้นตอนที่ 8.  ก ำหนดมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมินของสถำนศึกษำ จัดท ำเป้ำหมำยคุณภำพ 
- เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนใช้เป็นกำรพัฒนำให้เข้ำสู่มำตรฐำนสำกล  โดยอิง มำตรฐำนคุณภำพของ 

สกอ. สมศ. และก.พ.ร. 
ขั้นตอนที่ 9.  น ำผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยคุณภำพ  มำเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self - 

Assessment Report : SAR)  
ขั้นตอนที่ 10. เตรียมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  

- เมื่อสถำนศึกษำได้จัดท ำระบบคุณภำพและเขียน SAR ตำมมำตรฐำนที่สถำนศึกษำได้ก ำหนด 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติต้องมีกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  

ขั้นตอนที่ 11. เตรียมกำรเพ่ือตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก  
- ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ได้ก ำหนดให้มีส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) มีฐำนะเป็นองค์กรมหำชนท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพภำยนอกของ
สถำนศึกษำทุกแห่งและน ำเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและต่อสำธำรณชน  
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 แผนการด าเนนิงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีแผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้ 
1) นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2) คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
3) กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรประชำสัมพันธ์ 

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการ ฯ คนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา และตระหนักในความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดพัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการ  ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลถึงศักยภาพโดยรวมของส านักวิทยบริการ ฯ  จึงต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต ์http://arit.rmutp.ac.th/ 

4) กำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายให้

ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report = SSR) และรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report = SAR) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ม ี9 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
2. การผลิตบัณฑิต 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
4. การวิจัย 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7. การบริหารและการจัดการ 
8. การเงินและงบประมาณ 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
องค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าเพียง 5 

องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2, 7, 8 และ 9 
5) กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับหน่วยงานทุกปีการศึกษา โดยทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
กรอบแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือวิเคราะห์ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา การ
บริหารจัดการและการบริการในรอบปี โดยใช้ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันแรกของปีการศึกษาถึงวันสิ้นสุดปี
การศึกษา ส านักวิทยบริการ ฯ ก็ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี   โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งมาประเมินและให้ข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ อยู่เสมอ 
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การเตรียมการ 

1. เตรียมควำมพร้อมของ
บุคลำกร 

 สร้ำงควำมตระหนัก 

 พัฒนำควำมรู้และ
ทักษะ 

2. แต่งตั้งกรรมกำรผูร้ับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

1. วำงแผนกำรปฏิบัติงำน  (P) 
 ก ำหนดเป้ำหมำย  หรือมำตรฐำน

กำรศึกษำ 

 จัดล ำดับควำมส ำคัญของเป้ำหมำย 

 ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 ก ำหนดระยะเวลำ 

 ก ำหนดงบประมำณ 

 ก ำหนดผูร้ับผดิชอบ 

จัดท ำรำยงำนประเมินตนเองหรือ
รำยงำนประจ ำปี 

 รวบรวมผลกำร 

ด ำเนินงำนและผลกำร
ประเมิน 

 วิเครำะห์ตำมมำตรฐำน 
 เขียนรำยงำน 

การรายงาน 

2. ด ำเนินกำรตำมแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 

 จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสนับสนนุทรัพยำกร 

 ก ำกับ  ติดตำม 

 ให้กำรนิเทศ 

3. กำรตรวจประเมินผล  (C) 
 วำงกรอบกำรประเมิน 

 จัดหำหรือจัดท ำเครื่องมือ 

 เก็บข้อมูล 

 วิเครำะห์ข้อมูล 

 แปลควำมหมำย 

 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภำพกำรประเมิน 

4. น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงงำน  (A) 
 ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 วำงแผนในระยะต่อไป 

 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
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 แนวทางด าเนินการประกันคุณภาพ 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นระบบ  โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ  บนพ้ืนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  
พอประมำณ  มีเหตุผลและภูมิกันที่ดี  ภำยใต้เงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขควำมรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  
ระมัดระวัง) และเงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  แบ่งปัน) สร้ำงระบบประกันคุณภำพ  ดังนี้ 

 

 ส ำนักได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องด้วยระบบและกลไก  ซึ่งประกอบด้วย 

  การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  มหำวิทยำลัยได้พัฒนำคุณภำพโดย  ก ำหนดมำตรฐำน  ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน  สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  และองค์ประกอบคุณภำพ  10 องค์ประกอบ               
ซึ่งมทร.พระนคร  ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพเป็น  10 องค์ประกอบ  80 ตัวบ่งชี้  ครอบคลุมมำตรฐำน  สกอ.       
9  องค์ประกอบ  46 ตัวบ่งชี้ (เลือก  42 ตัวบ่งชี้)  มำตรฐำน สมศ.  7 มำตรฐำน  48 ตัวบ่งชี้ (เลือก  42 ตัว
บ่งชี้)  และตัวชี้วัด ก.พ.ร.  4 มิติ  18 ตัวชี้วัด  ด ำเนินกำรควบคุมคุณภำพ ด้วยกำรจัดท ำแผน และวำง
แผนพัฒนำหน่วยงำนและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนงำนต่ำงๆ  เพ่ือก ำกับกำรด ำเนินตำมเป้ำหมำย
คุณภำพที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  ถ่ำยทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงำน และน ำผลลัพธ์มำพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรของมหำวิทยำลัยให้สมดุลภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง 

การพฒันาคณุภาพ 

(QC) 

การประกนัคณุภาพ 

(QA) 

การตรวจติดตาม

คณุภาพ 

การประเมินคณุภาพ 

-ภายใน (IQA)  

กระบวนการปรับปรุง

คณุภาพ 

กระบวนการพฒันา 

สูค่ณุภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ

คณุภาพ 
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การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดและ
มหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมมำตรฐำน มทร.พระนคร ที่ก ำหนด  พร้อมทั้งแสดงผลงำนของกำรตรวจสอบด้วยกำร
เขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำส่ง
รำยงำนกำรประเมินตนเองให้ต้นสังกัดตรวจสอบ  ภำยในวันที่  30  กันยำยน ของทุกปี( 120 วัน หลังจำกสิ้นปี
กำรศึกษำ)  นอกจำกนี้สถำนศึกษำจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในโครงกำร  
กิจกรรมต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ(Audit)  เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงให้เกิดคุณภำพและประสิทธภำพมำก
ขึ้นในปีต่อไป 

  การประเมินคุณภาพ  เป็นกำรประเมินคุณภำพโดยหน่วยงำนต้นสังกัด  และประเมินคุณภำพ
โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ.  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2 
ประเภท คือ 

- กำรประเมินคุณภำพภำยใน  เป็นกำรประเมินคุณภำพโดยหน่วยงำนภำยใน  3 ระดับ คือ  ระดับ
สำขำวิชำ,  ระดับคณะ,  และระดับมหำวิทยำลัย 

- กำรประเมินคุณภำพภำยนอก  โดยส ำนักรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำร
มหำชน) (สมศ.)  จะจัดด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก  โดยสถำนศึกษำควรให้
ควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ  ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ  ตลอดจน
บุคลำกร  คณะกรรมกำรของสถำนศึกษำ  รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจำรณำเห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติภำรกิจของสถำนศึกษำตำมค ำร้อง
ขอของ สมศ.  ซึ่งกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำทุกแห่งจะต้องได้รับกำรประเมินอย่ำง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกๆห้ำปีนับตั้งแต่กำรประเมินครั้งสุดท้ำย  และเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องและสำธำรณชนทรำบ 

 สรุปได้ว่ำกำรตรวจประเมินสถำนศึกษำ  เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญขั้นตอนหนึ่งของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ทั้งนี้รูปแบบกำรตรวจประเมิน  ตลอดจนเนื้อหำสำระรำยละเอียดของกำรตรวจประเมินสถำนศึกษำ  
จะเป็นกลไกในกำรวัดคุณภำพและควำมถูกต้องของผลกำรประเมิน  ซึ่งจะน ำไปสู่กำรยอมรับของผู้ถูกประเมิน 
และเป็นผลให้สถำนศึกษำได้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงแท้จริง 

 เพ่ือให้หน่วยงำนน ำระบบประกันคุณภำพและแนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพไปถ่ำยทอดสู่
ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน  ส ำนักประกันคุณภำพ  ส ำนักได้ก ำหนดเป็นแผนภำพ/แผนผัง 4 เรื่อง ดังนี้ 

- กำรบริหำรจัดกำรที่ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
- มำตรฐำนและจ ำนวนตัวบ่งชี้คุณภำพตำมเกณฑ์ มทร.พระนคร และ สกอ. ปีกำรศึกษำ  2555 
- ผังกระบวนกำร Business Flow  มทร.พระนคร 
- เป้ำหมำยคุณภำพปีกำรศึกษำ 2555 
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การบริการจัดการประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบและจ ำนวนตัวบ่งชี้คุณภำพตำมเกณฑ์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (มทร.พ.)  

และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ปีกำรศึกษำ 2555 แสดงควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนของ สมศ. 
 

มำตรฐำนที ่
(สมศ.) 

องค์ประกอบท่ี 
(มทร.พ.), (สกอ.) 

จ ำนวนตัวบ่งช้ี 

มทร.พ. สกอ. สวท. 
16,17 1. ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนกำร

ด ำเนินงำน 
4 1 1 

2,14,1,3 2. ด้ำนกำรผลติบัณฑติ 18 8 12 
 3. กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 2 2 - 

5,6,7 4. กำรวิจัย 6 3 - 
8,9,18 5. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 5 2 1 
10,11 6. กำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 3 1 1 
12,13 7. กำรบริหำรและกำรจดักำร 7 4 12 

 8. กำรเงินและงบประมำณ 5 1 - 
15 9. ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ 2 1 1 

16,17,18 97.    องค์ประกอบอัตลักษณ์ สมศ. 2 - - 
 98. องค์ประกอบส ำนักงำน กพร. 1 - - 

 99. สถำนศึกษำ 3ดี (3D) ตำมนโยบำยรัฐบำล 2 - - 

 100. อัตลักษณ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 

3 - - 

รวม 60 23 28 
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กระบวนการปฏิบัติงาน 

วางแผน 
เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน 

ระหว่างการจดัการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 แผนยุทธศำสตร์ชำต ิ
 แผนกระทรวง 
    ศึกษำธิกำร 
 แผนส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 
 แผนคณะฯ  
 แผนหน่วยงำนย่อย 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบัติงำนประจ ำป ี
 แผนงำน/โครงกำร 

 จัดท ำแผนกำรเรียน 
 ก ำหนดผู้สอน  
 จัดท ำตำรำงสอน- ตำรำงสอบ***กรรมกำร   
 ประเมิน/ พิจำรณำหลักสูตร*** กว. และคณะ 
 จัดท ำโครงกำรสอน***ผู้สอน/สำขำวิชำ 
 เตรียมห้อง/อุปกรณ์กำรสอน***ผู้สอน/สำขำวิชำ 

 งำนทะเบียนนักศึกษำ 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒ ิ
 ตรวจสอบผลกำรเรียน 
 ปฏิทินกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปฐมนิเทศ 
 พัฒนำวินัย คุณธรรม/ จริยธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม 
 กำรจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กฬีำ) 
 สวัสดิกำร รด. กยศ. 

 งำนวิจัยและพัฒนำ 
 งำนส่งเสริมและบริกำรวิชำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 กำรเรียนกำรสอน 
 บันทึกผลกำรสอน 
 วัดและประเมินผล 
 ประเมินผู้สอน 
 บ ำรุงรักษำเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 ให้ค ำปรึกษำ (อ.ที่ปรึกษำ) 

 ห้องสมุด 
 ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ศูนย์นวัตกรรม/ 

พัฒนำสื่อ(เทคโนโลยี
กำรศึกษำ) 

 

  
 ปัจฉิมนิเทศ ***      

งำน กิจกำรนศ. 
  ออกเอกสำรจบ

กำรศึกษำ***สสท. 
  ติดตำมผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ ***          
งำนกิจกำรนศ. 

 ชมรม/ สมำคม/ ศิษย์
เก่ำ /ผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 วิเครำะห์ควำมต้องกำร 
 แผนรับนักศึกษำ 
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร. 
 ขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม*่**สสท/ กองคลัง 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

PM 11 

แผนงาน/งปม.
แลตดิตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 

การปฏบิัต ิ

การแก้ไขและ
การป้องกัน 

PM 21 

การทบทวน
ของฝ่าย

บริหารด้าน
คุณภาพ 

PM 20 

การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

ประเมินผล 

PM 19 

การควบคุม
เอกสารคุณภาพ
และบันทึกข้อมูล 

PM 18 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

PM 17 

งาน
บริการ 

PM 16 
งานคลัง
และพัสด ุ

 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 

งาน
สารสนเทศ 

 

PM 13 

งาน
ประชาสัมพันธ ์

 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม ่

***งำนแผน 

PM 10 

การจบ
การศึกษา 

***งำนหลักสูตรและ
สำขำวิชำ 

 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร 

PM 01 
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์/

แม่บท 

PM 04 

การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 
งานพัฒนา 

นักศึกษา 

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม PM 08 

งานวิทยบริการ 

PM 09 
งานสหกิจศกึษา/

ฝึกงาน 
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 ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ของบุคลากร 

1. มีรูปแบบกำรจัดองค์กร กำรบริหำรงำนที่เปน็
ระบบมปีระสิทธิภำพ 

1. บุคลำกรทุกคนมีสว่นร่วมในกำรด ำเนินงำนระบบ 
คุณภำพ 

2. มีโครงสร้ำงองค์กร  กรอบภำระหน้ำที ่ ควำม
รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลำกรในแต่ละ
ต ำแหน่งชัดเจน 

2. ทุกคนรู้กรอบกำรปฏิบัติหน้ำที่และสำมำรถปฏิบตัิงำน
บรรลุเป้ำหมำยได ้

3. ลดขั้นตอนควำมยุ่งยำกของกำรสื่อสำรและ
กำรปฏิบัติงำนมีคุณภำพยิ่งขึ้น 

3. บุคลำกรในองค์กรมีจิตส ำนึกและมีควำมร่วมมือ     
       ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อคุณภำพมำกข้ึน 

4. สำมำรถก ำหนดแผนกำรปฏิบัตงิำนทีช่ัดเจน
ท ำให้กำรจัดหำเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสมและตรงเวลำ 

4. กำรปฏิบัติงำนมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต       
ได้ชัดแจ้ง 

5. มีกำรก ำหนดภำรกิจของผู้ปฏิบตัิ กรอบกำร
ด ำเนินงำนชัดเจน   ท ำให้ลดควำมขัดแย้งใน
กำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร 

5. บุคลำกรทุกคนสำมำรถเสนอแนวทำงพฒันำตนเองให้
สอดคล้องกับงำนที่ตนเองปฏิบตัิได ้

6. องค์กรสำมำรถพัฒนำระบบคุณภำพทั้งระบบ
และไปในทิศทำงเดียวกัน 

6. บุคลำกรทุกคนมีควำมเข้ำใจตรงกัน  และพฒันำกำร
ท ำงำนเปน็ทีมหรือเป็นกลุ่มได้ดขีึ้น 

7. ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยฯ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงำนทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

7. บุคลำกรทุกคนมีควำมภูมิใจในองค์กรและมีควำม          
รู้สึกที่ดีต่อองค์กร 

 

 ประโยชน์ของผู้รับบริการ 

1. มีควำมม่ันใจว่ำได้รับกำรบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพท้ังระบบทุกข้ันตอนของกำรปฏิบัติงำน 
  2. มีควำมสะดวก  ประหยัดเวลำในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนนั้น 
  3. ไม่เสียเวลำในกำรค้นหำและต้องประเมินว่ำหน่วยงำนนั้นมีคุณภำพหรือไม่หำกจะต้องติดต่อหรือบริกำร 
  4. สำมำรถวัดและประเมินคุณภำพจำกงำนบริกำรตำมมำตรฐำนที่ได้ก ำหนดไว้ 
  5. มีควำมภูมิใจและมั่นใจที่ได้ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนที่มีระบบคุณภำพชัดเจน ตรวจสอบได้  
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องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  :  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 
2554) 

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จ ัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ           
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ , ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร รวมทั้งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว 

 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน   

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมชี้แจง
เพ่ือถ่ายทอดแผน กลยุทธ์มหาวิทยาลัยไปสู่บุคลากรแต่ละกลุ่มงานภายในส านักวิทยบริการฯ   ทั้งนี้เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันและก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ฯ ต่อไป 

 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี 

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานภายในเพื่อจัดท าแผน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ ส านักฯ ที่แปลงมาจากแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ 

 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โดย แผนกลยุทธ์ที่ส านักพัฒนาขึ้นระบุตัวบ่งชี้ตามแผน  พร้อมทั้งก าหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ 
และระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างชัดเจน  

 
 5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โดย ส านักฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี   
ปีละ 1 ครั้ง 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค. 

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน งปม. 55 
(1 ต.ค. 54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค. 55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค. 55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า
เป้าหมาย    

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 4 4 4 4 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.1-1-1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวท.1.1-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร (พ.ศ.2554–2557) 
สวท.1.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระยะยาว พ.ศ.2552 -2565 
สวท.1.1-2-4 รายงานการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของส านัก ไปสู่ทุกหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 
สวท.1.1-2-5 ตารางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ส านัก 
สวท.1.1-2-6 เป้าหมายการถ่ายทอดตามแผนกลยุทธ์และผู้รับผิดชอบ 
สวท.1.1-3-7 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฎิบัติการประจ าปี ส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.1.1-3-8 แผนที่กลยุทธ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.1.1-4-9 ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 และค่าเป้าหมาย 
สวท.1.1-5-10 รายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน และงบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามข้อเสนอยุทธศาสตร์

การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 
2555 

สวท.1.1-5-11 แผน/ผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 
สวท.1.1-5-12 บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 

ปีงบประมาณ 2555 
 
จุดแข็ง 

1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ 
พ.ศ.  2550 -2554 และฉบับ พ.ศ.  2554 -2557 ที ่ม ีความเชื ่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแผนแม่บท ICT ประเทศ 

2. มีการแบบติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื ่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ 
พ.ศ. 2554-2557 ที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แผนกลยุทธ์
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแผนแม่บท ICT ประเทศ 

2. ม ีก า รแบบต ิด ตามและประ เม ิน ผลตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

- ผอ.สวท.  
- รอง ผอ. ทุก
ฝ่าย  
- หัวหน้า
ส านักงาน ผอ. 

ปี 2556 
 

แผนพัฒนา 
 แผนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower) 

ปี 2556 
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องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลักด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการครบ  

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน)   
 1. มีการประกาศนโยบายการใช้ศูนย์ให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง   

โดย ท าการประชาสัมพันธ์นโยบายการใช้ศูนย์การเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  ประชาสัมพันธ์  
ที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง , เว็บไซต์ระบบงานเครือข่าย และผ่านทาง Facebook 
Self Access RMUTP 

 
 2. มีแผนปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  และมีการด าเนินงานตามแผน พร้อม

ผู้รับผิดชอบ 
โดย มีการก าหนดแผนปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ศูนย์การเรียนรู้ คือ ศูนย์
เทเวศร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ และศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

 
  3. มีระบบตรวจนับจ านวนผู้ใช้งานประจ าวัน โดยสามารถรายงานสรุปปริมาณการใช้งานเป็นราย

สัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ แบบเรียลไทม์ออนไลน์ และสามารถเรียกดูปริมาณการใช้งานย้อนหลังได้ 
โดย มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้สาหรับการตรวจสอบปริมาณการใช้งานของผู้ใช้ภายใน  ศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองทุกศูนย์ รวมถึงการท า Summary Report จากทุกศูนย์ 

 
  4. มีระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต     

โดย มีระบบที่ใช้ในการจัดเก็บประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเก็บประวัติไว้
เป็นเวลา 90 วัน 

 
  5. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และน าผลการ

ส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ โดยระดับความพึงพอใจผู้รับบริการต้องไม่ต่ากว่าระดับคะแนน 4 
จากคะแนนเต็ม 5 

โดย มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์  พร้อมกับ
รายงานสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริการจากการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเก้าอ้ีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ช ารุดเป็นจ านวนมาก 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   5 3 3 4 4 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.2.1-1-1 ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการใช้บริการศูนย์การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สวท.2.1-1-2 แสดงช่องทางในการประชาสัมพันธ์นโยบายการใช้ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง, เว็บไซต์ระบบงานเครือข่าย และผ่านทาง Facebook Self Access 
RMUTP 

สวท.2.1-2-3 แผนปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ 
สวท.2.1-2-4 หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ 
สวท.2.1-3-5 ระบบรายงานจ านวนผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ 
สวท.2.1-3-6 ระบบรายงานจ านวนผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร 
สวท.2.1-3-7 ระบบรายงานจ านวนผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 
สวท.2.1-3-8 ระบบรายงานจ านวนผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 
สวท.2.1-3-9 ระบบตรวจนับจ านวนผู้ใช้งานประจาวัน โดยสามารถรายงานสรุปปริมาณการใช้งานเป็น

รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ แบบเรียลไทม์ออนไลน์ และสามารถเรียกดูปริมาณการ
ใช้งานย้อนหลังได้ 

สวท.2.1-4-10 ระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต 
สวท.2.1-5-11 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สวท.2.1-5-12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สวท.2.1-5-13 ภาพเก้าอ้ีใหม่ที่จัดซื้อเพ่ือเปลี่ยนในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 

 
จุดแข็ง 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ 
2. อุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้มีความทันสมัย 

 
 
 
 
 
 

http://salc.rmutp.ac.th/assessment/report.php
http://qa.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2013/05/New-Chair-55.pdf
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. เพ่ิมจ านวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การ
เรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้
มากขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบ
และเทคโนยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 
- งานพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 
- งานบริการ
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 
- งานศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  :   ระดับความส าเร็จของการให้บริการดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบ  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1-2 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
มีการด าเนินการครบ  

6 ประเด็น 
 
เกณฑม์าตรฐาน : ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สรุปเป็นจ านวนครั้งที่ให้บริการ

จ าแนกตามรายชื่อผู้รับผิดชอบ เป็นรายเดือน และรายปี   
โดย มีการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมส าหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอาไว้ใช้  ส าหรับ
การแจ้งปัญหาที่เกิดการจากใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  

 
 2. มีผลการให้บริการซ่อมแซมเครื่องหรือระบบงานแล้วเสร็จใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

การแจ้งซ่อมทั้งหมดภายในปีนั้น 
โดย มีการจัดท ารายงานที่แสดงถึงสถานะการซ่อมในขณะนั้นรวมถึงสรุปผลการซ่อม  

 
  3. มีการน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี 

โดย ท าการน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหารทุกๆ 3 เดือน 
 
  4. มีการสรุป วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของเครื่องคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/ระบบงานที่เสีย พร้อม

ข้อเสนอแนะแนวการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เสนอผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี     
โดย ท าการสรุปและวิเคราะห์ปัญหาโดยจะรายงานต่อผู้บริหารทุกๆ 3 เดือน 

 
  5. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 จากระดับ

คะแนนเต็ม 5.00 และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
โดย มีการออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบแจ้งซ่อม  พร้อมกับปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามความต้องการของผู้รับบริการที่มีบางพ้ืนที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
 

 6. มีการบันทึกจัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบ ารุง ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

โดย การบันทึกจัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบ ารุง ติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://nms.rmutp.ac.th 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค. 

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 3 2 4 3 6 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.2.2-1-1 ระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สวท.2.2-2-2 ผลการให้บริการซ่อมแซมเครื่องหรือระบบงานแล้วเสร็จใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
สวท.2.2-3-3 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงาน  ครั้งที่ 1 

(มิถุนายน 2555 – สิงหาคม 2555) 
สวท.2.2-3-4 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงาน  ครั้งที่ 2  

(กันยายน 2555 – พฤศจิกายน 2555) 
สวท.2.2-3-5 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงาน ครั้งที่ 3 

(ธันวาคมน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556) 
สวท.2.2-3-6 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงาน ครั้งที่ 4 (มีนาคม 

2556 – พฤษภาคม 2556) 
สวท.2.2-4-7 บันทึกข้อความ ผลสรุปการวิเคราะห์ปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งท่ี 1 (มิถุนายน 2555 – 

สิงหาคม 2555) 
สวท.2.2-4-8 บันทึกข้อความ ผลสรุปการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 (กันยายน 2555 

– พฤศจิกายน 2555) 
สวท.2.2-4-9 บันทึกข้อความ ผลสรุปการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 3 (ธันวาคมน 2555 

– กุมภาพันธ์ 2556) 
สวท.2.2-4-10 บันทึกข้อความ ผลสรุปการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 4 (มีนาคม  

2556 – พฤษภาคม 2556) 
สวท.2.2-5-11 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ 
สวท.2.2-5-12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการดูแล/รักษา/ซ่อมบ ารุง/ติดตั้งเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
สวท.2.2-5-13 การปรับปรุงแก้ไขเครือข่ายชั้น 2 ตึกครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา) 
สวท.2.2-5-14 ติดตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพ่ือต่อขยายการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 

คณะบริหารธุรกิจ 

สวท.2.2-5-15 ติดตั้ง WiFi Point to Point ที่คณะคหกรรมศาสตร์ 
สวท.2.2-6-16 การบันทึกจัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) 

 

http://netapp.rmutp.ac.th/web/Evaluation.aspx?do=4
http://netapp.rmutp.ac.th/web/Evaluation.aspx?do=4
http://netapp.rmutp.ac.th/web/Evaluation.aspx?do=4
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-15-%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2556-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80/
http://nms.rmutp.ac.th/config-internet-business-lab230/
http://nms.rmutp.ac.th/config-internet-business-lab230/
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-29-%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2555-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%87/
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จุดแข็ง 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญทางด้านคอมพิวเตอร์ 
2. มีระบบแจ้งซ่อมผ่านเว็บไซต์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน  

 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. เพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน

ด้านเทคโนโลยีเครือข่าย  
2. ฝึกอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่าย

อย่างต่อเนื่อง 

- ผอ.สวท.  
- รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 
- งานพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 
- งานบริการ
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 
- งานศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 :   ศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการครบ  

5 ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีการส ารวจและก าหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ   

โดย ท าการก าหนดคณะท างานและให้ไปด าเนินการส ารวจความต้องการเพื่อใช้ในการก าหนด
แผนพัฒนา 
 

 2. มีการก าหนดคณะท างาน และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
โดย มีหนังสือแต่งตั้งคณะท างาน ก าหนดภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบส าหรับแต่ล่ะต าแหน่ง  
 

 3. มีการด าเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่ก าหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบต้องด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติที่ดี 

โดย ด าเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่ได้กาหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 

 4. มีการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบที่พัฒนาขึ้น พร้อมรายงานและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพิ่มเติม เสนอผู้บริหารอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 

โดย ท าการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบที่พัฒนาขึ้น  และน าผล
การประเมินจากแบบสอบถามมาปรับปรุงการท างาน  พร้อมรายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อการ
พัฒนาเพ่ิมเติม เสนอผู้บริหารผ่านทาง http://nms.rmutp.ac.th 

 
 5. มีการรวบรวมจัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับการติดตั้งและ/หรือมีคู่มือการใช้งาน การบริหาร

จัดการของระบบเครือข่ายที่พัฒนา 
โดย จัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบ ารุง ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://nms.rmutp.ac.th 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค. 

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 พ.ค.  

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 3 3 4 4 5 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.2.3-1-1 การส ารวจและก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สวท.2.3-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
สวท.2.3-3-3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงที่ก าหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบ

ต้องด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 
สวท.2.3-4-4 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2555 – สิงหาคม 2555 
สวท.2.3-4-5 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ประจ าเดือน กันยายน 2555 – พฤศจิกายน 2555 
สวท.2.3-4-6 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 
สวท.2.3-4-7 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ประจ าเดือน มีนาคม 2556 – พฤษาภาคม 2556 
สวท.2.3-5-8 การรวบรวมจัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับการติดตั้งและหรือมีคู่มือการใช้งาน การ

บริหารจัดการของระบบเครือข่ายที่พัฒนา 
สวท.2.3-5-9 อัพเกรด Firmware CoreSwitch ที่ศูนย์โชติเวช เพื่อรองรับการใช้ IPv6 
สวท.2.3-5-10 การใช้โปรแกรม Solarwinds TFTP เพ่ือย้ายข้อมูลจากสวิทซ์ 
สวท.2.3-5-11 วิธีลง IPv6 บนWindows XP 
สวท.2.3-5-12 การใช้โปรแกรม Putty เพ่ือเปลี่ยน Vlan 

 
จุดแข็ง 

1. มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ครบตามแผน  
2. มีบริการเครือข่ายไร้สายให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ครบตามแผน  

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

 เพ่ิมจ านวน Wireless Access Point เพ่ือ
รองรับจ านวนการใช้งานที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

- ผอ.สวท.  
- รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 
- งานพฒันาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 
- งานบริการคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 
- งานศนูย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ

ครบถ้วน 1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ

ครบถ้วน 2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ

ครบถ้วน 3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ

ครบถ้วน 4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ

ครบถ้วน 5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนใน

การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย       
โดย มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ฉบับ พ.ศ. 2554-2557 
 

 2. มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในและรายละเอียดการเชื่อมต่อกับภายนอก  

โดย มีการจัดท าแผนผังแสดงระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน 

 
 3. มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 

Internal Zone คือส่วนที่เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ External Zone คือส่วนที่ใช้
ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายภายนอกอย่างชัดเจน  รวมถึง DMZ (Demilitarized Zone) 
คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต   

โดย มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยแยกเป็น ZONE อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 
Internal Zone คือส่วนที่เชื ่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ DMZ 
(Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
 

 4. มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณท้ังขาเข้าและขาออก (Inbound และ Outbound)    
โดย มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก ( Inbound และ 
Outbound) 

 
 5. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย   
โดยมีระบบเฝ้าระวังเครือข่ายคอมพิวเตอร์และน าผลการเฝ้าระวังมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค. 

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 4 4 5 5 5 5 

 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.2.4-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(พ.ศ.2554-2557) 
สวท.2.4-2-2 แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เทเวศร์ 
สวท.2.4-2-3 แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์โชติเวช 
สวท.2.4-2-4 แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนคร 
สวท.2.4-2-5 แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
สวท.2.4-2-6 แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์พระนครเหนือ 
สวท.2.4-3-7 แผนผังการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอกมหาวิทยาลัย 
สวท.2.4-3-8 แผนผังการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 
สวท.2.4-4-9 ระบบบริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก เครือข่าย RMUTP 
สวท.2.4-5-10 ระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) 

 
จุดแข็ง 

1. มีระบบ Network Monitoring ตลอด 24 ชั่วโมง 
2. มีระบบการจัดการเครือข่ายแบ่งเป็น Zone อย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

 น าระบบเฝ้าระวัง มาใช้ในการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ. ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
- งานพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
- งานบริการคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 
- งานศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 :  ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย            

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา โดยมีเส้นทาง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงคณะและหน่วยงาน หมายถึงเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์     
ทั้งแบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปยังอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90   

โดย มีการบริการให้บริการเครือข่ายโดยเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้ง  แบบมีสาย 
(LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปถึงทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

 
 2. ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตรับ -ส่งข้อมูล

ข่าวสารได้แบบมีสายหรือไร้สายครอบคลุมอาคารและไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของห้องเรียนทุกห้อง  
ห้องปฏิบัติการทุกห้อง 

โดย ท าการส ารวจพ้ืนที่บริการที่ได้เปิดบริการแล้วจัดท าเป็นแผนภาพเพ่ือแสดงการกระจายของ
ระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว 

 
 3. มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค 

ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที   
 โดย มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่

เทคนิค ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
 
 4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) จุดให้บริการเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (SAR ตัวบ่งชี้ที่ 
2.5 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3) ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 4.00 จากระดับคะแนน 5.00   

โดย มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)  จุดให้บริการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีผล
การประเมิน 4.67 จากระดับคะแนน 5.00 
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 5. มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ 3 ของการใช้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการด าเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข 

โดย มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ 3 ของการใช้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ  พร้อมผลการด าเนินงาน
ตามที่ปรับปรุงแก้ไข 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค. 

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 5 5 5 5 5 5 

 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.2.5-1-1 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์เทเวศร์ 
สวท.2.5-1-2 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์โชติเวช 
สวท.2.5-1-3 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนคร 
สวท.2.5-1-4 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์พระนครเหนือ 
สวท.2.5-2-5 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วศูนย์เทเวศร์ 
สวท.2.5-2-6 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วศูนย์โชติเวช 
สวท.2.5-2-7 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วศูนย์พณิชยการพระนคร 
สวท.2.5-2-8 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วศูนย์พระนครเหนือ 
สวท.2.5-3-9 ระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สวท.2.5-4-10 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) และจุดให้  

บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
สวท.2.5-4-11 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สวท.2.5-4-12 รายงานผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ (SAR ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 )  
สวท.2.5-5-13 การวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุขัดข้องต่างๆ 
สวท.2.5-5-14 วิธีแก้ปัญหาจุดให้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
สวท.2.5-5-15 ปรับปรุงแนวสายไฟเบอร์ออฟติกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวท.2.5-5-16 ปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

สวท.2.5-5-17 ปรับปรุงระบบ Routing ศูนย์พณิชยการพระนคร  
 
 
 

http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-16-%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2555-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%81/
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1-4/
http://nms.rmutp.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-routing-%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a/
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จุดแข็ง 
1. มีสายไฟเบอร์ออฟติกเชื่อมโยงถึงทุกอาคาร (ยกเว้นอาคารที่ก าลังก่อสร้าง) 
2. มีอุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบ Network ที่มีคุณภาพสูง 
3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญด้าน Network 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนระบบสายไฟเบอร์ออฟติก ในพ้ืนที่

ให้บริการ ซึ่งบางแห่งยังเป็นสายรุ่นเก่า ซึ่งไม่
สามารถรองรับความเร็วของเครือข่ายที่มีการ
พัฒนาความเร็วสูงขึ้นโดยตลอด 

2. เพ่ิมจ านวนจุดการให้บริการเครือข่ายชนิดไร้
สาย ชนิดกลางแจ้ง เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอ
ต่อการขยายของผู้ ใช้ อุปกรณ์ไร้สาย ซึ่ งมี
แนวโน้มสู งขึ้น  เนื่ องจากอุปกรณ์สื่ อสาร
สมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้เครือข่าย
ไร้สาย 

3. เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้าน Network ที่มีความรู้
ความสามารถขึ้นมารองรับการขยายตัวของ
ระบบ 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ. ฝ่าย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร 
- งานพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 
- งานบริการ
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 
- งานศนูย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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องค์ประกอบที่  3  ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 :   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต                                                                                                                
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

ครบถ้วน 1 ประเด็น 
ด าเนินการ 

ครบถ้วน 2 ประเด็น 
ด าเนินการ 

ครบถ้วน 3 ประเด็น 
ด าเนินการ 

ครบถ้วน 4 ประเด็น 
ด าเนินการ  

ครบถ้วน 5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ  รวมทั้งผลการ

ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย   
โดย มหาวิทยาลัยจัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ  ราชการ และผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย    
มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของพร้อมทั้งมีการก าหนดสิทธิโดยระบุ Username และ Password 
เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง  ความสมบูรณ์ของข้อมูลและมีช่องทางในการให้
ค าแนะน าเพื่อการพัฒนา พร้อมกับคู่มือการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล  ซึ่งสามารถเข้าไป
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง  

 
 2. มีการจัดท าหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่าง

น้อย 1 กระบวนการ 
โดย มหาวิทยาลัยฯ  มีการจัดท าและทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่ สร้างคุณค่า 1 กระบวนการ ที่จัดท าในปีงบประมาณ 2555 คือ ระบบควบคุมการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา โดยมีการวิเคราะห์กระบวนการสร้างคุณค่า  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการ
ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล  

 
   3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร  
ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 

โดย มหาวิทยาลัยฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม  มหาวิทยาลัยมีการ
ก าหนดสิทธิในการเข้าถึงด้วย Username และ Password เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง 
ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง และมีช่องทางในการให้ค าแนะน า 
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 4. มีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการหรือตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการส าคัญ   

โดย มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการติดตาม เฝ้าระวัง  และเตือนภัยที่ ใช้ ในการก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าและการ เปลี ่ยนแปลงการด า เนิน  งานตามแผนปฎิบัติร าชการ  ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร  ที่สามารถรายงานต่อกองนโยบายและแผน ส านักประกัน
คุณภาพ  และผู ้บ ริห าร  ซึ ่ ง อยู ่ ใ นรูปแบบอิเ ล็กทรอนิกส์  ดังมีบันทึกข้อความ  ค าสั ่ ง  
ความเห็นการตอบกลับทางเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่าได้น าข้อมูลจากการ  ติดตาม 
เฝ้าระวัง  และเตือนภัยไปใช้ประโยชน์ เ พ่ือการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน   

 
 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

โดย มีการท าส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  จ าแนก
ตามกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแบบออนไลน์ตลอดเวลา  

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค. 

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 3 3 3 3 5 5 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.3.1-1-1 ฐานข้อมูลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการด าเนินงานตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
สวท.3.1-1-2 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของพร้อมทั้งมีการก าหนดสิทธิโดยระบุ Username และ Password 

และมีช่องทางในการให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนา 
สวท.3.1-1-3 คู่มือการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความ

สมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง 
สวท.3.1-2-4 ระบบควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สวท.3.1-2-5 การวิเคราะห์กระบวนการสร้างคุณค่า ระบบควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
สวท.3.1-3-6 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 
สวท.3.1-3-7 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
สวท.3.1-3-8 ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
สวท.3.1-3-9 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.3.1-4-10 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 
สวท.3.1-4-11 ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
สวท.3.1-5-12 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

บริหาร ปี 2555 
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จุดแข็ง 
1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาโปรแกรม 
2. มีการประสานงานที่ดีในระดับผู้ปฏิบัติงาน 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
 พัฒนาบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี และน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ. ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีที่ 3.2 :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

โดย มีแผนระบบสารสนเทศ ( Information System Plan) โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ปีการศึกษา 2554) จากคณะกรรมการ
ประกอบด้วยรองอธ ิการบดีฝ ่ายเทคโนโลยีและกายภาพเป็นประธาน  มีการประช ุม
คณะกรรมการ  มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท.มทร. พระนคร ปี 2554 – 2557 และแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสารสนเทศ สวท.มทร.พระนคร ปี 2550 – 2554 

 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

โดย มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ส านักเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  ส านักได้แต่งตั้งทีมงานพัฒนา
ระบบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดคล้อง  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการติดตาม 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของโปรแกรมระบบงาน  มีการประชุม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน  สามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ในด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการ
วิจัย คือระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ด้านการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการเงิน ประกอบด้วย ระบบการเงินและบัญชี (Enterprise 
Resource Planning) ระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) 
ด้านการประกันคุณภาพ  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบติดตามการ
พัฒนาคุณภาพภายใน 

 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

โดย มีค าสั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้  ระบบ
สารสนเทศแบบออนไลน์ มีการตรวจสอบและทดสอบแบบประเมิน  มีการพัฒนาโปรแกรมการ
ประเมินผลให้สามารถรายงานผลการประเมินได้แบบเรียลไทม์  ออนไลน์ พร้อมมีผู้ตรวจสอบ ก ากับ 
ติดตามดูแล ในการประเมินผลนี้จะท าสรุปรายงานเสนอผู้บริหารในปลายปีการศึกษาละ 1 ครั้งทุก
ปี นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบงานอื่น ๆ ด้วย  เช่น ระบบ
ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์  เป็นต้น 
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 4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
โดย มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้  คะแนน
น้อย และจากที่ผู้ประเมินให้ค าแนะน าไว้ มาท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเสนอผู้บริหาร และ
ปรับปรุงระบบต่อไป ระบบที่ได้ปรับปรุงจากค าแนะน าแล้ว เช่น ระบบประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน์ พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้เมื่อได้รับการร้องขอ เป็นต้น  

 
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

  โดย มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลบุคลากร การเงิน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร  และข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกให้กับส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาปีละ 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม ตามที่ก าหนด  บันทึกข้อมูล
การประกันคุณภาพในโปรแกรม CHE QA และบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตผ่าน
ระบบของ สกอ. 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค. 

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 3 3 4 4 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.3.2-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร (พ.ศ.2550–2554) 
สวท.3.2-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร (พ.ศ.2554–2557) 
สวท.3.2-1-3 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  ปี 2555 
สวท.3.2-2-4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มทร.พระนคร 
สวท.3.2-2-5 ระบบบริหารงานวิจัย 
สวท.3.2-2-6 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.3.2-2-7 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.3.2-2-8 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวท.3.2-2-9 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 
สวท.3.2-2-10 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 
สวท.3.2-2-11 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.3.2-2-12 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
สวท.3.2-2-13 ระบบการเงินและบัญชี (Enterprise Resource Planning) 
สวท.3.2-2-14 ระบบการรายงานเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) 
สวท.3.2-2-15 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
สวท.3.2-2-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2554 
สวท.3.2-2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2/2555 
สวท.3.2-2-18 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยปี 2555 จากระบบ AX 
สวท.3.2-3-19 ระบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สวท.3.2-3-20 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.3.2-3-21 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 
สวท.3.2-3-22 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
สวท.3.2-3-23 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สวท.3.2-3-24 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สวท.3.2-3-25 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สวท.3.2-3-26 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สวท.3.2-4-27 การปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สวท.3.2-4-28 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.3.2-4-29 ข้อแนะน าที่น าไปปรับปรุงพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.3.2-4-30 การปรับปรุงพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตามความต้องการของผู้ใช้ 
สวท.3.2-4-31 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 
สวท.3.2-4-32 การปรับปรุงระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน IQA 
สวท.3.2-4-33 บันทึกเสนอแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
สวท.3.2-4-34 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2555 – 2556 
สวท.3.2-5-35 วันที่ส่งข้อมูลนักศึกษา ผู้ส าเร็จ การเงิน บุคลากร และตรวจสอบความถูกต้องจากระบบ 

สกอ. 
สวท.3.2-5-36 ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่าย สกอ. 
สวท.3.2-5-37 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง  
 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมภาระกิจทุกด้าน สามารถเทียบเคียงกับระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถ
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ. ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

ปี 2556 
 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีที่ 3.3 :  จ านวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวน 3 ระบบ จ านวน 6 ระบบ จ านวน 9 ระบบ จ านวน 12 ระบบ จ านวน 15 ระบบ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ระบบ 
ผลการด าเนินงาน :  
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมใหม่จ านวน 9 ระบบ และปรับปรุงระบบ
เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้ จ านวน  14 ระบบ รวมเป็น 24 ระบบ 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ระบบ) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค. 

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   12 12 4 18 5 24 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.3.3-1 พัฒนาเว็บรายงาน SAR 2554 มทร.พระนคร ส่วนรับผิดชอบ สวท. 
สวท.3.3-2 พัฒนาเว็บรายงาน KPI 2554 ส านักวิทยบริการฯ 
สวท.3.3-3 พัฒนาระบบเก็บค่า NETWORK ของ มทร.พระนคร 
สวท.3.3-4 พัฒนาระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.3.3-5 พัฒนาระบบรายงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ NETWORK REPORT 
สวท.3.3-6 พัฒนาเว็บไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร 
สวท.3.3-7 พัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ สวท. 
สวท.3.3-8 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
สวท.3.3-9 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร MIS RMUTP 
สวท.3.3-10 ปรับปรุง DEVEXPRESS V12 CHART LABEL TITLE แสดงในส่วนของ LEGEND MIS 

RMUTP 
สวท.3.3-11 ปรับปรุงเครื่องสแกนรายนิ้วมือเพ่ือบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 
สวท.3.3-12 Update server CHEQA & Update INDEX 
สวท.3.3-13 ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพ่ิมการเชื่อมต่อวันหยุดกับระบบ HRM 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.3.3-14 ปรับปรุงระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
สวท.3.3-15 ปรับปรุงสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หน้า LOGIN-เพ่ิมแสดงชื่อคนที่เข้าใช้งานล่าสุด 
สวท.3.3-16 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มทร.พระนคร – MIS 
สวท.3.3-17 ปรับปรุงระบบค านวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์ 
สวท.3.3-18 ปรับปรุงฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 
สวท.3.3-19 ปรับปรุงเชื่อมต่อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการกับระบบปฏิบัติงานนอกเวลาพร้อมกับ

ค านวณเงินค่า OT version 2.0 
สวท.3.3-20 ปรับปรุงแบบส ารวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพส าหรับนักศึกษา 
สวท.3.3-21 ปรับปรุงข้อมูลระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เทอม 1/2554 
สวท.3.3-22 ปรับปรุงฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าและรายงานวิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต

ปีการศึกษา 2555  
สวท.3.3-23 ปรับปรุงระบบแนะน าหนังสือ  
สวท.3.3-24 ปรับปรุงเว็ป KM ของส านัก  

จุดแข็ง  
 ส านักมีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบงานได้  

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
 ส่งเสริมให้นักพัฒนาโปรแกรมศึกษาดูงานการ

โปรแกรมทั้งในและต่างประเทศ 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ. ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

ปี 2556 
 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีที่ 3.4 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

ครบถ้วน 1 ประเด็น 
ด าเนินการ 

ครบถ้วน 2 ประเด็น 
ด าเนินการ 

ครบถ้วน 3 ประเด็น 
ด าเนินการ 

ครบถ้วน 4 ประเด็น 
ด าเนินการ 

ครบถ้วน 5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร  ผู้ส าเร็จการศึกษา 

การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอ่ืนที่เป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล  
โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยจากฐานข้อมูลบุคลากร เป็นฐานข้อมูล
ผู้วิจัย เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปี รวบรวมเป็นระบบ
บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 
 2. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัย 
โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ คือ อาจารย์ ผู้บริหาร และผู้วิจัย จากการที่นักวิจัยต้อง
เข้าไปกรอกข้อมูลงานวิจัยของตนเอง 

 
 3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 

โดย ระบบ บริหารงานวิจัย มีหน้า Log in เฉพาะนักวิจัยที่ท าวิจัยเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปแก้ไข
ข้อมูลงานวิจัย และประวัติผู้วิจัยได้ และมีการก าหนดสิทธิการเข้าใช้ตาม RMUTP Passport 
 

 4. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นีต้้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การ
เปลี่ยนแปลง 

โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นท าให้ลดขั้นตอนการท างาน  ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารกระดาษได้เป็น
จ านวนมาก เป็นการรวบรวมข้อมูลงาน วิจัยของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน ง่ายต่อการ
สืบค้น  มีการค านวณสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้  สามารถจ าแนกงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ งานวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์   สามารถ
รายงานจ านวนเงินที่ได้รับในแต่ละปีของโครงการวิจัยได้รวดเร็ว และรายงานในรูปแบบกราฟ 

 
 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน 

  โดย มีการประเมินความพึงพอใจผู ้ใช้ระบบงานวิจัยใน 5 ด้านประกอบด้วย  ด้านความ
ทันสมัย ความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้งาน ความรวดเร็วในการ
ค้นหาข้อมูล สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค. 

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 3 3 4 4 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.3.4-1-1 ระบบบริหารงานวิจัย มทร.พระนคร 
สวท.3.4-2-2 ระบบที่พัฒนาเกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้ท าวิจัย ผู้บริหารในการติดตามความก้าวหน้าการ

ด าเนินงานวิจัยของอาจารย์ 
สวท.3.4-3-3 ระบบ Log in เข้าใช้งานระบบงานวิจัย และการก าหนดสิทธิผู้ใช้ 
สวท.3.4-4-4 รายชื่อโครงการวิจัย รายงานงานวิจัยตามงบประมาณจ าแนกตามปี 
สวท.3.4-5-5 แบบส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริหารงานวิจัย 

จุดแข็ง  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบงานได้  
  
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เพียงพอต่อ

การใช้งานที่มีเพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ. ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

ปี 2556 
 

แผนพัฒนา 
- 
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องค์ประกอบที่ 4 ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 :   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการ 

ได้ครบตามเกณฑ์ 1 
ประเด็น 

 

ด าเนินการ 
ได้ครบตามเกณฑ์ 

2 ประเด็น 

ด าเนินการ 
ได้ครบตามเกณฑ์ 

3 ประเด็น 

ด าเนินการ 
ได้ครบตามเกณฑ์ 

4 ประเด็น 

ด าเนินการ 
ได้ครบตามเกณฑ์ 5-6 

ประเด็น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 

 1.  มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 
250 บาท ต่อ FTES โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
งบประมาณในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า       
 

 
โดย ห้องสมุดในสังกัด สวท. ด าเนินการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การบริการ
สารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้  ห้องสมุดเปิดกว้างให้ผู้ใช้ทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา  ตลอดจน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุดได้
หลายช่องทาง ดังนี้ 
1. ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด 
2. บรรณารักษ์น าเสนอแคตตาล็อกให้อาจารย์คัดเลือก 
3. มีแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศบริเวณเคาน์เตอร์ยืม -คืนของห้องสมุด

ทุกแห่ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ห้องสมุดได้รับงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,354,364.71  บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปี
การศึกษา 2555 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เท่ากับ 11,110.72 
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  ของ
ห้องสมุด ในสังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเท่ากับ  211.90  บาท/คน 
 

 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ บาท 2,354,364.71 
ตัวหาร จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) FTES 11,110.72 

ผล ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อ FTES บาท 211.90 
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อ FTES บาท 250 
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  2. มีค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า มีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 
2,000 บาท ต่อ FTES มีสูตรการค านวณดังนี้ 

 
ค่าใช้จ่ายของบริการห้องสมุด

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
 

 
โดย ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานห้องสมุด จ าแนก
ได้ดังนี้ 

1 เงินเดือน 2,871,840.00 บาท 
2 ค่าตอบแทน 235,800.00 บาท 
3 ค่าจัดซื้อหนังสือ 1,718,103.71 บาท 
4 ค่าจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์ 636,261.00 บาท 
5 ค่าวัสดุส านักงาน 614,507.81 บาท 
6 ค่าจัดซื้อแผ่นข้อมูล RFID Label 506,300.00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 9,454,652.52 บาท 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2555 = 11,110.72 
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  = 9,454,652.52 ÷ 11,110.72  

= 850.95 
 รายการ หน่วย จ านวน 

ตัวตั้ง ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุด บาท 9,454,652.52 
ตัวหาร จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) FTES 11,110.72 

ผล ค่าใช้จ่ายห้องสมุดต่อ FTES บาท 850.95 
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายห้องสมุดต่อ FTES บาท 2,000 
 

 
 3. เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและน าออกให้บริการ ต้องมีเวลาเฉลี่ยไม่

มากกว่า 3 วันต่อ 1 รายการ มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
จ านวนสารสนเทศท่ีน าออกให้บริการทั้งหมด

จ านวนวันท่ีรับมอบถึงวันท่ีน าออกให้บริการ
 

 
โดย กลุ่มวิทยบริการประกอบไปด้วยห้องสมุด 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช 
ห้องสมุดพระนครเหนือ ห้องสมุดพณิชยการพระนคร ได้ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วย
วิธีสอบราคาให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ทั้งนี้ในการสอบราคาหนังสือในปีงบประมาณ 2555 ได้
สรุปผลการจัดซื้อให้กับบริษัทที่ได้เข้าสอบราคา จ านวน 5 บริษัท ในช่วงเดือน เมษายน 2555 และ
ได้ด าเนินการจัดส่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 และจัดซื้อหนังสือรอบที่ 2 ด้วยวิธีตกลงราคากับ
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนสิงหาคม  2555 ดังนั้น จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด  มทร.พระนคร ที่ได้รับนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2555 จึงสรุปรวมได้ 2,241 ชื่อเรื่อง 
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  Walai 
AutoLIB พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งปัญหาที่พบจากการใช้โปรแกรมยังคงมีอยู่มาก
โดยเฉพาะในส่วนของการพิมพ์ รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบของงานพัฒนาและงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือควบคุมระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่  
น าออกให้บริการไม่สามารถค านวณออกมาได้อย่างชัดเจนด้วยโปรแกรม Walai AutoLIB ดังนั้น
ห้องสมุดจึงได้ท าแบบฟอร์มเพื่อควบคุมระยะเวลาในการด าเนินงานขึ้น  โดยใช้ วันที่ เดือน ปี ที่
ปรากฏในระบบจัดเก็บจากโปรแกรม Walai AutoLIB มาค านวณหาเวลาเฉลี่ยในการด าเนินงาน 
 
สรุปงานห้องสมุด มทร.พระนคร ใช้เวลาด าเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและน าออก
ให้บริการเฉลี่ย 2.97 วัน ต่อ 1 ชื่อเรื่อง 

 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง จ านวนวันที่รับมอบถึงวันที่น าออกให้บริการ วัน 6,656 
ตัวหาร จ านวนสารสนเทศท่ีน าออกให้บริการทั้งหมด รายการ 2,241 

ผล เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการต่อ 1 รายการ วัน 2.97 
เป้าหมาย เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการต่อ 1 รายการไม่มากกว่า วัน 3 
 
 4. มีปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม ไม่น้อยกว่า 20 รายการต่อคน 
มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

ปริมาณการให้ยมืทรัพยากรสารสนเทศ 

สมาชิกซึ่งมีสทิธ์ิยืมทรัพยกรสารสนเทศ
 

 
โดย ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLib โดยให้บริการ ยืม-คืนในห้องสมุดทั้ง 4 สาขา คือ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช 
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และห้องสมุดพระนครเหนือ มีสถิติการยืมตามคอลเล็กชั่น ผ่านระบบ
ห้องสมุด Walai AutoLibจ านวน 72,980 รายการ มีสถิติการยืมใช้ภายในห้องสมุด 74,840 
รายการ และมีสถิติการยืมหนังสือ / วารสาร ออกนอกห้องสมุด (ยืมนอกระบบ  (Walai Autolib) 
1,457 รายการ 
 
ดังนั้น สรุปสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด จ านวน 149,277 รายการ โดยให้บริการแก่
สมาชิกผู้มีสิทธิ์ยืม ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน 7,305 คน 
 

 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง จ านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ รายการ 149,277 
ตัวหาร จ านวนสมาชิกที่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศ คน 7,305 

ผล ปริมาณการยืมต่อคน รายการ 20.44 
เป้าหมาย ปริมาณการยืมต่อคน รายการ 20 
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 5. มีปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 (เฉพาะ
ฐานข้อมูลที่จัดซื้อ) สูตรการค านวณดังนี้ 

  ปรมิาณการสบืค้นตอ่ฐานในปีปัจจุบัน   ปริมาณการสืบค้นต่อฐานในปีท่ีผ่านมา        

ปริมาณการสบืค้นตอ่ฐานในปีท่ีผ่านมา
 

 
โดย 

1. ปีการศึกษา 2555 งานห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบอกรับ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 13 ฐาน ผู้ใช้บริการประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 12,764  คน และมีการ login เพื่อใช้ฐานข้อมูลทุก
ฐานจ านวน 133,970 ครั้ง (สถิติตั้งแต่เดือน มิถุนายน 55 – กุมภาพันธ์ 56) สถิติตั้งแต่
เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2556 ยังไม่มีรายงานสถิติการเข้าใช้งาน 

2. ปีการศึกษา 2554 งานห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบอกรับ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 13 ฐาน ผู้ใช้บริการประกอบด้วย นักศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 12,146 คน และมีการ login เพ่ือใช้ฐานข้อมูลทุกฐาน
จ านวน 120,257 ครั้ง 

 
วิธีการค านวณ 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น = [(133,970 ÷ (12,764 × 13) – (120,257 ÷ (12,146 × 13)] × 100 / 
[(120,257 ÷ (12,146 × 13)] 
= [(0.8074 – 0.7616) × 100] / 0.7616 
= 6.01 

 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง สถิติจ านวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี พ.ศ. 2555 
คน 12,764 

ตัวตั้ง จ านวนฐานข้อมูลทั้งสิ้น ปี 2555 ฐาน 13 
ตัวตั้ง สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2555 ครั้ง 133,970 
ตัวตั้ง สถิติจ านวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี พ.ศ. 2554 
คน 12,146 

ตัวตั้ง จ านวนฐานข้อมูลทั้งสิ้น ปี 2554 ฐาน 13 
ตัวหาร สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2554 ครั้ง 120,257 

ผล ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.01 
เป้าหมาย ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 

 
 6. มีการฝึกอบรมการใช้งานหรือกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตแก่นักศึกษา 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีระดับความพึงพอใจไม่ ต่ ากว่า 4.00 

โดย กลุ่มวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 
1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 
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1.1 แนะน าการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
1.2 แนะน าการสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web OPAC 
1.3 แนะน าการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 

มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  132  คน  ผลการด าเนินงาน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลา
ทั้งสิ้น 125 คน คิดเป็นร้อยละ 94.70 และมีผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 
 
2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อ
การวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 

2.1 แนะน าและสาธิตวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
2.2 ฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 

มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  45 คน  ผลการด าเนินงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลาทั้งสิ้น 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 และมีผลการประมินความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค. 

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มีค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 1 1 3 3 4 4 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.4.1-1-1 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือ (หนังสือครั้งที่ 1 วิธีสอบราคา) 
สวท.4.1-1-2 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือ (หนังสือครั้งที่ 2 วิธีพิเศษ) 
สวท.4.1-1-3 รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์ (วารสารวิชาการภาษาไทย ครั้งที่ 1) 
สวท.4.1-1-4 รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์  (วารสารวิชาการภาษาไทย ครั้งที่ 2) 
สวท.4.1-1-5 รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์ (วารสารต่างประเทศ) (วิธีพิเศษ) 
สวท.4.1-1-6 รายงานการขอซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์  (หนังสือพิมพ์และวารสาร) 
สวท.4.1-1-7 ค่า FTES สรุปยอดจ านวนรวมนักศึกษา จ านวนหน่วยกิตรวมที่ลงทะเบียนของนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
สวท.4.1-1-8 รายงานสรุปงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปี 2555 
สวท.4.1-2-9 รายละเอียดค่าใช้จ่ายของงานห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2555 
สวท.4.1-2-10 สรุปเงินเดือนของบุคลากรกลุ่มวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
สวท.4.1-2-11 สรุปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา ของบุคลากรกลุ่มวิทยบริการ ประจ าปี

งบประมาณ 2555 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.4.1-2-12 สรุปค่าปฏิบัติงาน  Upload สกอ. 
สวท.4.1-2-13 สรุปค่าจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ประจ าปีงบประมาณ 2555 
สวท.4.1-2-14 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 
สวท.4.1-2-15 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2 
สวท.4.1-2-16 ค่าจัดซื้อแผ่นข้อมูล RFID Label จัดซื้อครั้งที่ 1 
สวท.4.1-2-17 ค่าจัดซื้อแผ่นข้อมูล RFID Label จัดซื้อครั้งที่ 2 
สวท.4.1-2-18 ค่า FTES สรุปยอดจ านวนรวมนักศึกษา จ านวนหน่วยกิตรวมที่ลงทะเบียนของนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
สวท.4.1-3-19 Work Flow งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
สวท.4.1-3-20 Work Flow งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
สวท.4.1-3-21 ตัวอย่างผลการบันทึกข้อมูลของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
สวท.4.1-3-22 รายการทรัพยากรและระยะเวลาในการด าเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ 2555 
สวท.4.1-4-23 รายงานสถิติการยืมตามคอลเล็กชั่น ผ่านระบบห้องสมุด Walai AutoLib 
สวท.4.1-4-24 รายงานสถิติการยืมใช้ภายในห้องสมุด 
สวท.4.1-4-25 รายงานสถิติการยืมหนังสือ/วารสาร ออกนอกห้องสมุดเพ่ือถ่ายเอกสาร (นอกระบบ) 
สวท.4.1-4-26 สถิติจ านวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ปี 2555 
สวท.4.1-5-27 สถิติจ านวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2554 
สวท.4.1-5-28 สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2554 
สวท.4.1-5-29 สถิติจ านวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี 2555 
สวท.4.1-5-30 สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2555 
สวท.4.1-6-31 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร

ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
สวท.4.1-6-32 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร

การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการวิจัย 
 
จุดแข็ง 

1. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับทุกคณะ  
2. มีรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการ  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการปรับปรุงโปรแกรม Walai AutoLIB ให้สามารถบันทึกและควบคุมระยะเวลาในการ
ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่น าออกให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สวท.ควรเสนอมหาวิทยาลัยขอเพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการ  
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

 ประชาส ัมพ ันธ ์ข ่าวการจ ัดซื ้อทร ัพยากร
สารสนเทศ ในหลายๆช่องทาง 

- ผอ.สวท.  
- รอง ผอ. ฝ่ายวิทย
บริการและนวัตกรรม
การศึกษา 
- งานวิทยบริการ 
- งานห้องสมุด 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
 จัดประชุมกลุ่มวิทยบริการเพ่ือก าหนดเกณฑ์

ในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้ชัดเจน 

ปี 2556 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 :   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบงานห้องสมุด  
 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด าเนินการครบ  

ตามเกณฑ์ 1 ประเด็น 
ด าเนินการครบ  

ตามเกณฑ์ 2 ประเด็น 
ด าเนินการครบ  

ตามเกณฑ์ 3 ประเด็น 
ด าเนินการครบ  

ตามเกณฑ์ 4 ประเด็น 
ด าเนินการครบ  

ตามเกณฑ์ 5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีการให้บริการเชิงรุก (Proactive Service) อย่างน้อย 1 บริการที่เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2555 โดยมี

รายงานขั้นตอนการด าเนินงาน และผลของการด าเนินงานที่เห็นประจักษ์ น ามาใช้เป็นงานประจ า 
โดย ในปัจจุบัน Facebook เข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตประจ าวัน เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
ส าหรับการแบ่งปันข้อมูล ติดต่อสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ฯลฯ ห้องสมุด มทร.พระนคร  
เล็งเห็นประโยชน์จากการใช้งาน Facebook จึงได้มีมติที่ประชุมให้จัดท า Facebook ห้องสมุดขึ้น 
ประกอบด้วย 

1. ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
2. ห้องสมุดเทเวศร์ 
3. ห้องสมุดโชติเวช 
4. ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 
5. ห้องสมุดพระนครเหนือ 

 
 2. มีการออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อย่างน้อย 1 บริการ

ที่เป็นบริการที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดยมี รายงานการวิเคราะห์ระบบงานที่พัฒนาขึ้น และ
การน าไปใช้จริง ในปีการศึกษา 2555 

โดย กลุ ่มวิทยบริการ ได้มีการออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์      
(e-Service) ดังนี้ 

1. ในการสมัครสมาชิกห้องสมุดมทร.พระนคร ผู้ใช้บริการต้องเดินทางมาที่ห้องสมุดสาขาเพื่อ
ท าการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม สมัครสมาชิกห้องสมุด ซึ่งมีให้บริการ ณ ห้องสมุดสาขา
ทั้ง 4 สาขา แต่ผู้สมัครบางท่าน ไม่สะดวกเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง 

2. ห้องสมุด จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบฟอร์มสมัครสมาชิก  โดยท าการเผยแพร่ไว้ที่
เว็บไซต์ห้องสมุด ผู้ใช้บริการเพียงท าการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ผู้ดูแลระบบจะท า
การตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลและจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันผลการ
สมัครภายใน 3 วัน 

3. การบริการแบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ผู้ที่
ต้องการสมัครสมาชิกสามารถใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่  สามารถเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต (internet) เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  นอกจากนี้ได้จัดท า
คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลแบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด  เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน 
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 3. มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) อย่างน้อย 1 บริการซึ่งเป็น
บริการใหม่ในปีการศึกษา 2555 มีการทบทวนบริการต่าง ๆ มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริการเชิงรุก มี
การด าเนินการตามระบบงานที่ออกแบบไว้ 

โดย กลุ่มวิทยบริการมีการด าเนินการดังนี้ 
1. มีการทบทวนการท างานเพ่ือลดขั้นตอน โดยใช้ระบบแจ้งเตือนก าหนดส่งและต่ออายุการยืม

ทาง SMS ในการให้บริการยืมคืนหนังสือ 
จากการด าเนินงานห้องสมุดที่ผ่านมา พบว่า อาจารย์บางท่านละเลยหรือลืมวันก าหนดส่ง
หนังสือ ท าให้เกิดค่าปรับหนังสือเกินก าหนดส่ง และไม่พอใจ ขอลดหย่อนค่าปรับ ดังนั้น  
กลุ่มวิทยบริการจึงประชุมหาแนวทางการแก้ไข สรุปว่า จะให้มีบริการแจ้งเตือนก าหนดส่ง
และต่ออายุการยืมทาง SMS หรือให้อาจารย์กรอกแบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ 

2. มีการออกแบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมต่อเนื่องทรัพยากรสารสนเทศใหม่  โดยห้องสมุดได้
ก าหนดแบบฟอร์มในการท างานใหม่ขึ้น  เพื่อให้บริการส าหรับอาจารย์ขอต่ออายุการยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือบริการส าหรับอาจารย์เท่านั้น 

3. มีการด าเนินการตามระบบงานที่ออกแบบ โดยห้องสมุดได้ด าเนินการส่ง SMS แจ้งเตือน
ก าหนดส่งและให้บริการยืมต่อเนื่องทรัพยากรสารสนเทศ และอาจารย์ส่ง  SMS ตอบกลับ
หรือโทรแจ้งความจ านงขอต่ออายุการยืมหนังสือ หรือกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์
ขอต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง  ไม่ต้องน าหนังสือมายืมต่อที่เคาร์เตอร์ 
บริการ 

4. มีการปรับเป็นระบบการท างานประจ า การให้บริการ SMS แจ้งเตือนก าหนดส่งและมี
แบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศไว้บริการ  นั้น ท าให้อาจารย์ได้รับความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อาจารย์รู้สึกพึงพอใจต่อการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ต้องน า
หนังสือเข้ามาท าการต่ออายุการยืม ห้องสมุดจึงได้ปรับการท างานนี้เป็นการท างานประจ า 

5. มีการติดตามประเมินผล กลุ่มวิทยบริการมีการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ
โดยใช้แบบส ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2555 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดใน
สังกัด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ข้อ 15 บริการแจ้งเตือนและต่ออายุการยืม 

 
 4. ศักยภาพระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่ง ขึ้น อย่างน้อย 1 

ระบบในปีการศึกษา 2555 มีผลการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุง
พัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 

 โดย  
1. มีนโยบายและมีการวิเคราะห์ความต้องการหรือความจ าเป็นในการจัดท าฐานข้อมูล  

เนื ่องจากห้องสมุดมทร.พระนครมีการจัดซื ้อหนังสือใหม่ทุกปีงบประมาณเพื่อน ามา  
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดและเนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณได้มีการจัด  ซื้อหนังสือ
เข้าห้องสมุดเป็นจ านวนมาก ทางห้องสมุดจึงได้จัดท าฐานข้อมูลหนังสือใหม่ เพื่อแนะน าให้
ผู้ใช้บริการทราบว่าในแต่ละเดือนนั้นห้องสมุดแต่ละแห่งมี หนังสือใหม่เล่มไหนบ้างพร้อมทั้ง
มีรายละเอียดของหนังสือให้ผู้ใช้บริการทราบ พอสังเขป 
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2. มีฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเป็นผู้พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้  บริการ โดย
ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดได้ด าเนินการพัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ ใช้บริการ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลหนังสือใหม่ 

3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม  ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไปนั้นสามารถ
ดูรายละเอียดฐานข้อมูลหนังสือใหม่ได้โดยไม่ ต้องใช้รหัสผ่านแต่จะมีการก าหนดสิทธิ
ส าหรับเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ใน การอัพโหลดข้อมูลหนังสือใหม่ลงในฐานข้อมูลเพื่อ
ให้บริการแก่ผู้ใช้งาน 

4. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี ้ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุง  พัฒนา
ระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง โดยในปัจจุบันห้องสมุดของมทร.พระนครแต่ละแห่งจะมี
หนังสือใหม่เข้ามาเพ่ือให้ บริการแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดเป็นจ านวนมาก  และการที่มีระบบ
ฐานข้อมูลหนังสือใหม่ขึ้นมานั้นท าให้ง่ายต่อการค้นหาหนังสือ ใหม่ที่ตรงตามความต้องการ
ต่อผู้ใช้บริการ 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล โดยมีแบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้
ระบบฐานข้อมูลหนังสือใหม่ 

6. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และมีการปรับปรุงและเพิ่มเติม  
ฐานข้อมูลหรือสารสนเทศให้ทันสมัย  โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจผู ้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลหนังสือใหม่อยู่ในระดับดี มาก  คิดเป็นร้อยละ 4.65 และจะปรับปรุงจ านวน
หนังสือใหม่และรายละเอียดหนังสือให้มีความทันสมัยและมี จ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

 
 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศโดยมี ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

4.00 และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการตามข้อเสนอแนะ และแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างครบถ้วน 
โดย 

1.  ในปี 2555 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการต่อ การให้บริการห้องสมุดในรูปแบบสอบถาม  ออนไลน์ในเว็บไซต์ห้องสมุดที่ 
http://libapp.rmutp.ac.th/lib_question/admin/index_admin2556.php โดยจะคิด
จากค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจซึ่งเทียบจากค่า 5 ระดับและพิจารณา 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
1.1 ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด 
1.2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
1.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1.4 ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 
1.5 ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ 

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 10,307 คน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.64 คิดเป็น 
ร้อยละ 92.80 
2. จากส ารวจความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางที ่ห้องสมุดมีให้บริการ เช่น 
แบบสอบถามออนไลน์ กล่องรับฟังความคิดเห็น Facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ฯลฯ พบว่า 
มีข้อเรียนเรียนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัด  ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีการศึกษา 
2555 จ านวน 2 ข้อ ดังนี้ 

2.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการที่ เคาน์เตอร์ยืม – คืน ท าให้ต้องรอนาน และต้องเดินไป
เรียกที่ห้องท างานของเจ้าหน้าที่ ท าให้เสียเวลา (ห้องสมุดพระนครเหนือ) 
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2.2 เจ้าหน้าที่พูดจาไม่เพราะ บริการไม่ดี (ห้องสมุดโชติเวช) 
การแก้ไข 

1. หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ หัวหน้างานวิทยบริการและหัวหน้างานห้องสมุดได้เข้าตรวจ
เยี่ยมห้องสมุดพระนครเหนือและห้องสมุดโชติเวชเพ่ือรับทราบปัญหาและตรวจสอบข้อ
เท็จ จริง พบว่า ห้องสมุดพระนครเหนือมีบุคลากรน้อย  เนื่องจากมีการโยกย้ายและ
ลาออกของบุคลากร อาจจะให้เกิดความล่าช้าและไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการที่
เคาน์เตอร์ยืม – คืนอยู่ตลอด ด้วยเหตุนี้จึงได้เปิดรับสมัครบุคลากรของห้องสมุดเพ่ิมเติม
เพ่ือรองรับการ ให้บริการอย่างทันท่วงที 

2. ท าการเรียกพบบุคลากรทุกคนของห้องสมุดพระนครเหนือและห้องสมุดโชติเวชเป็นราย  
บุคคล โดยท าการสอบถามและบอกกล่าวถึงปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  เพื่อให้
บุคลากรได้รับทราบพร้อมปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดีเ พื่อสอด คล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 3 3 4 4 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.4.2-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุด มทร.พระนคร ครั้งที่ 3/2555 
สวท.4.2-1-2 Facebook ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวท.4.2-1-3 Facebook ห้องสมุดศูนย์เทเวศร์ 
สวท.4.2-1-4 Facebook ห้องสมุดศูนย์โชติเวช 
สวท.4.2-1-5 Facebook ห้องสมุดศูนย์พณิชยการพระนคร 
สวท.4.2-1-6 Facebook ห้องสมุดศูนย์พระนครเหนือ 
สวท.4.2-2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุด มทร.พระนคร ครั้งที่ 3/2555 
สวท.4.2-2-8 Work Flow แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด (ระบบใหม่และระบบเก่า) 
สวท.4.2-2-9 หน้าจอฐานข้อมูลแบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด (ระบบออนไลน์) 
สวท.4.2-2-10 หน้าเพจ Log in ส าหรับ ผู้ดูแลระบบ 
สวท.4.2-2-11 คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลแบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด 
สวท.4.2-3-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุด มทร.พระนคร ครั้งที่ 3/2555 
สวท.4.2-3-14 Work Flow บริการแจ้งเตือนก าหนดส่งและต่ออายุการยืมส าหรับอาจารย์ 
สวท.4.2-3-15 แบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 
สวท.4.2-3-16 ตัวอย่างการให้บริการแบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดเทเวศร์ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.4.2-3-17 ตัวอย่างการให้บริการแบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  

ห้องสมุดโชติเวช 
สวท.4.2-3-18 ตัวอย่างการให้บริการแบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ   

ห้องสมุดพณิชยการพระนคร 
สวท.4.2-3-19 ตัวอย่างการให้บริการแบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

ห้องสมุดพระนครเหนือ 
สวท.4.2-3-20 ตัวอย่างการให้บริการแจ้งเตือนก าหนดส่งและต่ออายุการยืมทาง SMS 
สวท.4.2-4-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุด มทร.พระนคร ครั้งที่ 3/2555 
สวท.4.2-4-22 เว็บไซต์ฐานข้อมูลหนังสือใหม่ 
สวท.4.2-4-23 รูปแบบการแสดงรายละเอียดข้อมูลหนังสือใหม่ 
สวท.4.2-4-24 หน้าจอ Login ส าหรับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าเพ่ิม / แก้ไข / ปรับปรุงข้อมูล 
สวท.4.2-4-25 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการฐานข้อมูลหนังสือใหม่ 
สวท.4.2-4-26 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
สวท.4.2-5-27 ผลส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2555 
สวท.4.2-5-28 สรุปข้อร้องเรียน 
สวท.4.2-5-29 ภาพกิจกรรมตรวจเยี่ยมห้องสมุดพระนครเหนือและห้องสมุดโชติเวช 
สวท.4.2-5-30 หลักฐานรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
สวท.4.2-5-31 หลักฐานรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งเพ่ือรับจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง 

นักสารสนเทศปฏิบัติการ 
 
จุดแข็ง 

 น า Social Network (Face Book) มาช่วยในการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดให้เข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถิติการเป็นสมาชิก Face Book ยังน้อย 
2. การให้บริการยังไม่เป็นเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวทั้งระบบ 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้ใช้บริการ 

 

- ผอ.สวท.  
- รอง ผอ. ฝ่ายวิทย
บริการและนวัตกรรม
การศึกษา 
- งานวิทยบริการ 
- งานห้องสมุด 
 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ทั ่วถึง 

และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการหลากหลายทั่วถึง 

ปี 2556 
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องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ e-Learning 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. จ านวนรายวิชา e-Learning เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้ผลิต/ปรับปรุงเนื้อหาวิชาแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 20 รายวิชา 
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ด าเนินการผลิต/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา  
e-Learning ที่น าไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2555 และน า
เผยแพร่สู่เว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ทั้งสิ้นจ านวน 21 รายวิชา แบ่งตามคณะต่างๆ ดังนี้ 
1. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 7 รายวิชา 
2. คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 1 รายวิชา 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา 
4. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา 
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จ านวน 8 รายวิชา 

 
 2. จ านวน e-Learning ที่อาจารย์เป็นผู้ผลิตขึ้นใหม่ (ไม่นับรวมของเก่า) เก็บไว้ในฐานข้อมูล e-Learning 

ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา 
โดย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตรายวิชา e-Learning ขึ้นใหม่ (ไม่นับ
รวมของเก่า) ที่น าไปใช้เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ ในปีการศึกษา 2555 ทั้งสิ้นจ านวน 67 
รายวิชา แบ่งตามคณะต่างๆ ดังนี้ 
1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จ านวน 25 รายวิชา 
2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 9 รายวิชา 
3. คณะบริหารธุรกิจ จ านวน  2 รายวิชา 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 6 รายวิชา 
5. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  16 รายวิชา 
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา 
7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จ านวน 7 รายวิชา 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 1 รายวิชา 
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     3. จ านวนครั้งของการเข้าใช้ e-Learning เพ่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อย
กว่า 40,000 ครั้ง 

โดย จ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่อ e-Learning ที่น าไปใช้เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีการศึกษา 2555 จ านวนทั้งสิ้น 35,729 ครั้ง 

 
 4. มีการส ารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพ่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปีการศึกษา 

2555 มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00   
โดย จากการส ารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพ่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปี
การศึกษา 2555 พบว่า 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.77 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.90 

 
     5. มีการปรับปรุงระบบ e-Learning ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ 

โดย - 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค. 

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 1 1 1 1 3 3 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.5.1-1-1 รายงานสรุปจ านวนรายวิชา e-Learning เพ่ือการเรียนการสอน โดย กลุ่มงานพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
สวท.5.1-1-2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวท.5.1-1-3 คณะบริหารธุรกิจ 
สวท.5.1-1-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวท.5.1-1-5 คณะศิลปศาสตร์ 
สวท.5.1-1-6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวท.5.1-2-7 รายงานสรุปจ านวนรายวิชา e-Learning เพ่ือการเรียนการสอน โดยอาจารย์ 
สวท.5.1-2-8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สวท.5.1-2-9 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวท.5.1-2-10 คณะบริหารธุรกิจ 
สวท.5.1-2-11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สวท.5.1-2-12 คณะศิลปศาสตร์ 
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สวท.5.1-2-13 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
สวท.5.1-2-14 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สวท.5.1-2-15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
สวท.5.1-3-16 รายงานสรุปจ านวนครั้งของการเข้าใช้ e-Learning เพ่ือการเรียนการสอน 
สวท.5.1-4-17 แบบประเมินความพ่ึงพอใจของผู้ใช้ระบบ e-Learning 
สวท.5.1-4-18 สรุปผลการประเมินความพ่ึงพอใจของผู้ใช้ระบบ e-Learning ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2555 
สวท.5.1-4-19 สรุปผลการประเมินความพ่ึงพอใจของผู้ใช้ระบบ e-Learning ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2555 
 
จุดแข็ง 

1. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ e-Learning และดูแลการใช้งานระบบ         
e-Learning 

2. มีบุคลากรที่สามารถให้ค าแนะน าและให้ความรู้ในการผลิตสื่อ e-Learning แก่อาจารย์ได้ 
3. มีเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้งานง่าย โดยมีคู่มือและวิดีโอสาธิตการใช้งาน  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 สวท.ควรเสนอมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานระบบ         
e-Learning ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ปัจจุบันไม่พบการใช้ e-Learning ผสมผสานกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบ e-Learning 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่
รับผิดชอบด้าน e-Learning 

- ผอ.สวท.  
- รอง ผอ. ฝ่ายวิทย
บริการและนวัตกรรม
การศึกษา  
- งานวิจัยและพัฒนา
สื่อการศึกษา 
- งานผลิตสื่อโทรทัศน์ 
- งานผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์ 
 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
 มีแผนพัฒนาระบบ e-Learning แบบ

ผสมผสานกับการเร ียนในชั ้น เร ียนที ่เป ็น
รูปธรรม 

ปี 2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ  VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอนและวิชาชีพ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ
ครบ 1 ประเด็น 

มีการด าเนินการ
ครบ 2 ประเด็น 

มีการด าเนินการ
ครบ 3 ประเด็น 

มีการด าเนินการ
ครบ 4 ประเด็น 

มีการด าเนินการ
ครบ 5 ประเด็น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. จ านวนเนื้อหาวิชา VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ผลิต

ใหม่ประจ าปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 20 วิชา 
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการผลิตเนื้อหารายวิชา  Video 
On Demand เพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 
2555  ทั้งสิ้นจ านวน 20 วิชา 247 ตอน แบ่งได้ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 12 รายวิชา 135 ตอน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 8 รายวิชา 112 ตอน 
 

 2. จ านวนเนื้อหา VDO On Demand หลักสูตรวิชาชีพ (บริการวิชาการแก่สังคม) ที่ผลิตใหม่แล้วเสร็จ
ประจ าปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 180 ตอน 

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการผลิตเนื้อหาVideo On 
Demand หลักสูตรวิชาชีพ (บริการวิชาการแก่สังคม) เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2555  ทั้งสิ้น
จ านวน 15 วิชา 190 ตอน แบ่งได้ดังนี้ 
 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 9 รายวิชา 103 ตอน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 6 รายวิชา 87 ตอน 

 
 3. จ านวนครั้งของการเข้าใช้ VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอนในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 

2555 ไม่น้อยกว่า 130,000 ครั้ง 
โดย จ านวนครั้งของการเข้าใช้ Video On Demand เพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2555 จ านวนทั้งสิ้น 133,713 ครั้ง 

 
 4. มีการส ารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียน               

ในปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00   
โดย การส ารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ VDO On Demand เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปี
การศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.36 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.99 
 คะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทั้ง 2 เทอม อยู่ในระดับ 4.18 
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 5. มีการปรับปรุงระบบ VDO On Demand ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ 
โดย จากแบบส ารวจไม่พบข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง แต่ สวท.เห็นควรปรับปรุงหน้าเว็ปวีดีโอสื่อการ
สอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 1 1 1 1 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.5.2-1-1 รายงานสรุปจ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ 
สวท.5.2-1-2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ VDO On Demand ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
สวท.5.2-1-3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ VDO On Demand ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
สวท.5.2-1-4 วิชาการตลาดบริการ 
สวท.5.2-1-5 วิชาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 9 
สวท.5.2-1-6 วิชาศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 7 
สวท.5.2-1-7 วิชาก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 3 
สวท.5.2-1-8 วิชาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 10 
สวท.5.2-1-9 วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
สวท.5.2-1-10 วิชาก้าวไกลสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 4 
สวท.5.2-1-11 วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 
สวท.5.2-1-12 วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 4 
สวท.5.2-1-13 วิชาสารพันงานประดิษฐ์ 
สวท.5.2-1-14 วิชาแบบตัดกางเกง 
สวท.5.2-1-15 วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
สวท.5.2-1-16 วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 1 
สวท.5.2-1-17 วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 3 
สวท.5.2-1-18 วิชาจักรอุตสาหกรรมใช้ง่าย รายได้ดี 
สวท.5.2-1-19 วิชาแบบตัดเสื้อชาย 
สวท.5.2-1-20 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจร 
สวท.5.2-1-21 วิชาอาหารจ่านด่วนเพื่อสุขภาพ 8 
สวท.5.2-1-22 วิชาศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 6 
สวท.5.2-1-23 วิชาก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร 
สวท.5.2-2-24 รายงานสรุปจ านวนเนื้อหา VDO On Demand (บริการวิชาการแก่สังคม) 
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สวท.5.2-2-25 วิชาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 9 
สวท.5.2-2-26 วิชาศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 7 
สวท.5.2-2-27 วิชาการเขียนภาษาอังกฤษ 1 
สวท.5.2-2-28 วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 3 
สวท.5.2-2-29 วิชาจักรอุตสาหกรรมใช้ง่าย รายได้ดี 
สวท.5.2-2-30 วิชาแบบตัดเสื้อชาย 
สวท.5.2-2-31 วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจร 
สวท.5.2-2-32 วิชาอาหารจานด่วยเพื่อสุขภาพ 8 
สวท.5.2-3-33 วิชาศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 6 
สวท.5.2-3-34 วิชาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 10 
สวท.5.2-3-35 วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
สวท.5.2-3-36 วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 
สวท.5.2-3-37 วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 4 
สวท.5.2-3-38 วิชาสารพันงานประดิษฐ์ 
สวท.5.2-3-39 วิชาแบบตัดกางเกง 
สวท.5.2-4-40 รายงานสรุปจ านวนครั้งของการเข้าใช้ VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอน 
สวท.5.2-4-41 แบบประเมินความพ่ึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand 
สวท.5.2-4-42 สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
สวท.5.2-4-43 สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
สวท.5.2-4-44 เว็ปไซต์วิดีโอสื่อการสอนก่อนปรับปรุง 
สวท.5.2-4-45 เว็ปไซต์วิดีโอสื่อการสอนหลังปรับปรุงใหม่ 

 
จุดแข็ง 

1. นื้อหาของสื่อที่ผลิตขึ้นในรูปแบบ Video On Demand สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามสาขา
วิชาชีพต่างๆ 

2. อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้มีความสมัครใจในการเผยแพร่ความรู้เพ่ือเป็นวิทยาทานแก่สังคม  
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบการผลิต
สื่อให้มีมาตรฐาน 

2. ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
แก่อาจารย์หน่วยงานต่างๆ 

3. ส่งเริมการเผยแพร่สื ่อที ่ผลิตขึ ้นให้กว้างขวาง 
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน 

- ผอ.สวท.  
- รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการ
และนวัตกรรมการศึกษา  
- งานวิจยัและพฒันา
สื่อการศึกษา 
- งานผลิตสื่อโทรทัศน ์
- งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 

ปี 2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 :   จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่ต่ ากว่า 7 วิชา 10 วิชา 13 วิชา 16 วิชา 20 วิชา 

 
ผลการด าเนินงาน :  
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ด าเนินการจดลิขสิทธิ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO 
On Demand ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2555  จ านวนทั้งสิ้น 14 วิชา 
194 ตอน ประกอบด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 8 วิชา 115 ตอน และภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 6 วิชา 79 
ตอน 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(วิชา) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   16 1 0 7 1 14 3 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

สวท.5.3-1-1 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์โสตทัศนวัสดุ ปีการศึกษา 2555 
สวท.5.3-1-2 รายงานสรุปจ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ 
 
จุดแข็ง 

 มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาอย่างต่อเนื่อง  

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. เร่งรัดการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันเวลาในการเผยแพร่ 
2. มีการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ให้แก่อาจารย์ของ

มหาวิทยาลัย 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีระบบและกลไกในการจัดลิขสิทธิ์ 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

 ส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ผลงานที่ผลิตขึ้นจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

- ผอ.สวท.  
- รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการ
และนวัตกรรมการศึกษา  
- งานวิจัยและพัฒนา
สื่อการศึกษา 
- งานผลิตสื่อโทรทัศน์ 
- งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 
 

ปี 2556 
 

แผนพัฒนา 
 พัฒนากระบวนการจดลิ ขสิ ท ธิ์ จ ากกรม

ทรั พย์ สิ นทางปัญญา  ให้ มี คว ามสะดวก            
มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกและให้
ความรู้ 

ปี 2556 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 :   จ านวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่ต่ ากว่า 30 คน 40 คน 55 คน 70 คน 90 คนขึ้นไป 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : คน 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  ได้เป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จ านวน 1 โครงการ มีผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพในการใช้และผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ จ านวนทั้งสิ้น  31 คน ดังนี้ 
 โครงการองรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จ านวน

ผู้เข้าอบรม 26 คน และอาจารย์จากหน่วยงานอื่น เข้าร่วมอบรมจ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน 
 
 ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(คน) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   70 0 0 0 0 31 1 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.5.4-1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอน

ออนไลน์ 
สวท.5.4-2 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอน

ออนไลน์ 
 
จุดแข็ง 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อม และสามารถจัดการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร ป ร ะ ช า ส ัม พ ัน ธ ์โ ค ร ง ก า ร ใ ห้
ผู้ใช้บริการทราบอย่างทั่วถึง 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อ
ก า ร ศ ึก ษ า แ ก ่อ า จ า ร ย ์แ ล ะ บ ุค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

3. ส่ง เสริมการพัฒนาสู ่องค์กรแห่งความรู ้และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ผอ.สวท.  
- รอง ผอ. ฝ่ายวิทยบริการ
และนวัตกรรมการศึกษา  
- งานวิจยัและพฒันา
สื่อการศึกษา 
- งานผลิตสื่อโทรทัศน ์
- งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

องค์ประกอบที่ 6  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 :  จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 3 

กิจกรรม/โครงการ 
3 กิจกรรม/
โครงการ 

4 กิจกรรม/
โครงการ 

5 กิจกรรม/
โครงการ 

มากกว่าหริอเท่ากับ 
6 กิจกรรม/
โครงการ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้   
โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน จากที่ผู ้อ านวยการส านักให้ความ
ร่วมมือกับ สพฐ.พัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร
แกนกลาง  ให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพ่ือรองรอง Ipv6  เป็นกรรมการก าหนดข้อก าหนดการจ้าง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา  เป็นคณะกรรมการ จัดซื้อระบบจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  มีการผลิตสื่อ VDO On Demand ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม จ านวน 8 รายการ และให้บริการจัดประชุมสัมมนา มาตรฐานการแปลและล่าม แก่สภาและศูนย์
ข้อมูลพหุภาษาส าหรับความเป็นมืออาชีพ เป็นต้น 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(กิจกรรม) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย    5 3 2 10 5 13 5 

 
 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.6.1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

โครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียน การสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง 

สวท.6.1-2 บันทึกข้อความ ที่ ศธ. 0575/ว.490 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือรองรับ Ipv6″ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.6.1-3 หนังสือส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ.04005/985 เรื่อง การประชุม

คณะกรรมการก าหนดข้อก าหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR)การจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ ศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

สวท.6.1-4 บันทึกข้อความส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ.0575/ว31 เรื่อง การซื้อ
ระบบจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

สวท.6.1-5 หนังสือส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ.04005/พิเศษ เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมคณะกรรมการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

สวท.6.1-6 หนังสือขอความร่วมมือบันทึกเทปการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

สวท.6.1-7 รายงานสรุปจ านวนเนื้อหา VDO On Demand (บริการวิชาการแก่สังคม) 
สวท.6.1-8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ VDO On Demand ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
สวท.6.1-9 สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ VDO On Demand ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
สวท.6.1-10 วิชาอาหารจานด่วนเพ่ือสุขภาพ 9 
สวท.6.1-11 วิชาศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ และสบู่ 7 
สวท.6.1-12 วิชาอาหารจานด่วนเพ่ือสุขภาพ 10 
สวท.6.1-13 วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
สวท.6.1-14 วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 
สวท.6.1-15 วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 4 
สวท.6.1-16 วิชาสารพันงานประดิษฐ์ 
สวท.6.1-17 วิชาแบบตัดกางเกง 
สวท.6.1-18 โครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการแปลและล่าม : สภาและ

ศูนย์ข้อมูลพหุภาษาส าหรับความเป็นมืออาชีพ 
 
จุดแข็ง 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญ และศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถด้านการผลิต
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/
ชุมชนทุกๆปี 

2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/
ชุมชน 

 

- ผอ.สวท.  
- รอง ผอ. ฝ่ายวิทย
บริการและนวัตกรรม
การศึกษา  
- งานวิจัยและพัฒนา
สื่อการศึกษา 
- งานผลิตสื่อโทรทัศน์ 
- งานผลิต
สื่อคอมพิวเตอร์ 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  :   การด าเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน  

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ  ประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

โดย ส านักว ิทยบร ิการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนปฏิบัต ิการประจ าปีของหน่วยงาน              
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
 3. แผนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์    หรือ

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอด  คล้องกับ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 4. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีการประเมินผล   

โดย ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผน  
ปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 1 ครั้งทุกปี และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

 
 5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน   

โดย ส านักได้จัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ปีงบประมาณ 
2555 น ามาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของส านัก  โดยแจ้งเรื่องการปรับแผนจากงบ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ให้หน่วยงานภายในรับทราบ โดยในแผนที่ปรับ
ใหม่ต้องตรวจสอบค่าเป้าหมายและตัวบ่งชี้ให้เชื่อมโยงเข้ากับ  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 2 1 4 4 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
7.1-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร (พ.ศ.2554–2557) 
7.1-2-2 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 และค่าเป้าหมาย 
7.1-3-3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฎิบัติการประจ าปี ส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.1-4-4 แผน/ผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555 
7.1-4-5 ผลการด าเนินงานตามรายละเอียดงบประมาณแผ่นดิน และงบยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ตามข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีราช มงคลด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2555 

7.1-5-6 แผนปรับปรุงระบบงานจากงบประมาณเหลือจ่าย 
7.1-5-7 บันทึกปรับปรุงแผนการด าเนินงานจากงบประมาณเหลือจ่าย 

 
จุดแข็ง 
 มีการเชื่อมโยงแผนและน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
 ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนางาน 

- ผอ.สวท.  
- หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
- งานบริหารทั่วไป 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 

 

 

 

 



96 
 

ตัวบ่งช้ี 7.2 :   ร้อยละของความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 70 – 79 ร้อยละ 80 – 89 ร้อยละ 90 – 99 ร้อยละ 100 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ร้อยละ 
ผลการด าเนินงาน :  
โดย ในปีการศึกษา 2555  ส านักมีจ านวนกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น 51 โครงการ ไม่ได้รับงบประมาณ 4 โครงการ ได้รับงบประมาณ 47 โครงการ 
ปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย 47 โครงการคิดเป็นร้อยละ 100  และมีจ านวนกิจกรรม/โครงการที่ใช้งบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ทั้งสิ้น 12 โครงการด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   95 30 1 70 2 100 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.7.2-1 สรุปจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 

 
จุดแข็ง 

 มีระบบติดตามและประเมินผลแผนการปฎิบัติการประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ  
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ระบบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

2. ร ะบ บ ป ร ะ เ ม ิน ผ ล ก า ร ด า เ น ิน ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติการ 

- ผอ.สวท.  
- หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
- งานบริหารทั่วไป 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งช้ีที่  7.3 :   ร้อยละของงบด าเนินการของหน่วยงานต่องบด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าร้อยละ 2 ร้อยละ 2-3 ร้อยละ 4-5 ร้อยละ 6-7 มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 8 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ร้อยละ 
สูตรในการค านวณ: 

งบด าเนินการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบด าเนินการของมหาวิทยาลัย
     

 
ผลการด าเนินงาน :  
โดย ปีการศึกษา 2555 โดยมหาวิทยาลัยมีงบด าเนินการ 589,371,477.73 บาท สวท. ได้รับงบด าเนินการ 
51,612,501.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.75 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 2 
 
 รายการ หน่วย จ านวน 

ตัวตั้ง งบด าเนินการของ สวท. ปีงบประมาณ 2555 บาท 51,612,501.40 
ตัวหาร งบด าเนินการของ มทร.พระนคร ปีงบประมาณ2555 บาท 589,371,477.73 

ผล ร้อยละของงบด าเนินการ สวท. ร้อยละ 8.75 
เป้าหมาย ร้อยละของงบด าเนินการ สวท. ร้อยละ 2 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.54-30 ก.ย.

54) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 54-31 พ.ค. 

55) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 54 
(1 ต.ค.53-30 ก.ย. 

54) 

6 เดือน งปม. 55 
(1 ต.ค.54-31 มี.ค. 

55) 

9 เดือน งปม. 55 
(1 ต.ค.54-31 พ.ค. 

55) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   2 1 1 2.50 2 8.75 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
7.3-1-1 รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2555 
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จุดแข็ง 
 สวท.ได้รับงบประมาณด าเนินการอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม  
1. จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญให้

มากขึ้น 

- ผอ.สวท.  
- หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
- งานบริหารทั่วไป 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 :  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
                          
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าร้อยละ 50 ร้อยละ 50-59 ร้อยละ 60-69 ร้อยละ 70-79 มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 80 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ร้อยละ 
สูตรในการค านวณ: 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

จ านวนบุคลากรทั้งหมดของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
     

 
ผลการด าเนินงาน :  
โดย ในปีการศึกษา 2555 ส านักส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการของหน่วยงานภายใน มทร.      
พระนคร และหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   รวมถึงส านักวิทยบริการฯ 
ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาด้าน  IT ให้กับบุคลากรของส านักเองและบุคคลภายนอกหน่วยงาน เช่น 
อาจารย์ และนักศึกษา  หลังจากฝึกอบรม ส านักมีการประเมินผลการฝึกอบรมทุกครั้ง 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(รอ้ยละ) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   80 20 1 55.20 2 96.42 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.7.4-1-1 รายชื่อบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการฝึกอบรม/

ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงาน จ านวน 56 คน 
สวท.7.4-1-2 หัวข้อรายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรส านักวิทย

บริการฯ 
 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรของ สวท.ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับภารกิจ 
2. บุคลากรของ สวท.มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
 มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรของส านักวิทย

บริการทั ้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หลักสูตรใหม่ ๆ พร้อมทั้งโปรแกรมที่ทันสมัย
อยู่เสมอ 

- ผอ.สวท.  
- หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
- งานบริหารทั่วไป 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5  :   ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่องบด าเนินการของ
หน่วยงาน  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าร้อยละ 

1.99 
ร้อยละ 2-2.99 ร้อยละ 3-3.99 ร้อยละ 4-4.99 มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 5 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ร้อยละ 
สูตรในการค านวณ: 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร

งบด าเนินการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     

 
ผลการด าเนินงาน :  
โดย ปีการศึกษา 2555 สวท.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งสิ้ัน 20 โครงการ    
มีผู ้เข้าร่วมเป็นบุคลากรของส านัก อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงินในการพัฒนาบุคลากร
ทั้งสิ้น 1,510,801.73 บาท เมื่อเทียบการงบด าเนินการของส านัก 51,612,501.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 
2.92  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   2 0.50 1 1 1 2.92 2 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.7.5-1 หลักสูตร Migration Active Directory เป็นเงิน 51,169 บาท 
สวท.7.5-2 หลักสูตร สร้างเว็ปไซต์ด้วย WordPress เป็นเงิน 80,010 บาท 
สวท.7.5-3 หลักสูตร Flash On Web เป็นเงิน 130,956 บาท 
สวท.7.5-4 หลักสูตร การวิเคราะห์และสร้างงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence เป็นเงิน 

34,718 บาท 
สวท.7.5-5 หลักสูตร HTML5 and CSS3 เป็นเงิน 126,347 บาท 
สวท.7.5-6 หลักสูตร Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure เป็นเงิน 126,237 

บาท 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.7.5-7 หลักสูตร Routing Protocols and Concepts เป็นเงิน 60,860 บาท 
สวท.7.5-8 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน LMS และการประยุกต์ใช้ Internet ส าหรับการเรียน

การสอน เป็นเงิน  21,330 บาท 
สวท.7.5-9 หลักสูตร Accessing the WAN เป็นเงิน 58,530 บาท 
สวท.7.5-10 หลักสูตร การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Course Lab เป็นเงิน 32,084 บาท 
สวท.7.5-11 หลักสูตร เทคนิคการน าเสนอและการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Power Point เป็น

เงิน 25,072 บาท 
สวท.7.5-12 หลักสูตร3D Anomation เป็นเงิน 26,400  บาท 
สวท.7.5-13 Ethical Hacking and Countermeasures เป็นเงิน 121,733 บาท 
สวท.7.5-14 หลักสูตร ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เป็นเงิน 10,975.16 บาท 
สวท.7.5-15 หลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการวิจัย เป็นเงิน 4,722.57 บาท 
สวท.7.5-16 หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ เป็นเงิน 33,000 บาท 
สวท.7.5-17 English for Computer Science เป็นเงิน 79,043 บาท 
สวท.7.5-18 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิทยบริการ เป็นเงิน 369,547 บาท 
สวท.7.5-19 หลักสูตรการผลิตรายการโทรทัศน์สารคดี เป็นเงิน 42,113 บาท 
สวท.7.5-20 หลักสูตร English for Computer Science  II เป็นเงิน 24,885 
สวท.7.5-21 รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

 
จุดแข็ง 

 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามวัตถุประสงค์  
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. จัดการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. ติดตามและประเมินผลการอบรมให้เกิดการ

น าไปปฏิบัติงาน 

- ผอ.สวท.  
- หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ  
- งานบริหารทั่วไป 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6  :   การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1-3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

6 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 
7 ประเด็นขึ้นไป 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม  

โดย สวท.มีสถานที่เป็นสัดส่วนส าหรับผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มใน  ส่วนของห้องสมุด 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องสตูดิโอ  ห้องส านักงานผู้อ านวยการ และในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ต่ ากว่า 200 ลักซ์)   

โดย สวท.แสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน ไม่ต่ ากว่า 200 ลักซ์ทุกห้อง 
 

 3. มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท 
อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้น  

โดย สวท.มีการปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ มีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง ทุกศูนย์ มีระบบ
ถ่ายเทอากาศที่ดี 

 
 4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน   

โดย ทุกศูนย์มีป้ายสถานที่ เพ่ือการบริการชัดเจน ง่ายต่อการติดต่อ  
 

 5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น   
โดย มีการจัดสวนหย่อม การตกแต่งที่สวยงามตามศูนย์ทั้ังงานห้องสมุด ห้องนวัตกรรมการศึกษา 
ห้องส านักงานผู้อ านวยการ 

 
 6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ หรือมุมศึกษาส าหรับบัณฑิตศึกษา   

โดย ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู ้ด ้วยตนเอง ห้องนวัตกรรมการศึกษา ห้องส านักงาน ห้อง
สารสนเทศ มีมุมศึกษาเรียนรู้ 

 
 7. มีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย  สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ตามแผนที่

ก าหนด และมีผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมตามแผน   
โดย มีการก าหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง 
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 8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด  
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   

โดย มีอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ทุกศูนย์ ทุกห้องส านักงาน 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 5 3 7 5 8 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.7.6-1-1 รูปถ่ายผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้า 
สวท.7.6-1-2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสถานที่ที่เป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้า

เดี่ยวและกลุ่ม 
สวท.7.6-1-3 มีสถานที่เป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
สวท.7.6-1-4 สถานที่บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
สวท.7.6-1-5 ภาพการให้บริการศึกษาค้นคว้าแบบเดี่ยว 
สวท.7.6-1-6 ภาพการให้บริการศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่ม 
สวท.7.6-2-7 รูปถ่ายแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
สวท.7.6-2-8 มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่

ต่ ากว่า 200 ลักซ์) 
สวท.7.6-2-9 มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
สวท.7.6-2-10 ห้องสมุดมีแสงสว่างเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ 
สวท.7.6-2-11 ภาพแสงสว่างเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
สวท.7.6-3-12 รูปถ่ายอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
สวท.7.6-3-13 มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมี

การถ่ายเท อากาศท่ีดีตามธรรมชาติ 
สวท.7.6-3-14 การจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
สวท.7.6-3-15 ภาพการจัดอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และ การถ่ายเทอากาศที่ดีตามธรรมชาติ 
สวท.7.6-4-16 รูปถ่ายสถานที่และการให้บริการ 
สวท.7.6-4-17 มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบ

ต่างๆ 
สวท.7.6-4-18 ป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ 
สวท.7.6-4-19 มีป้ายบ่งบอกสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
สวท.7.6-4-20 ภาพป้ายบอกสถานที่และห้องปฎิบัติงานต่างๆ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.7.6-5-21 รูปถ่ายสถานที่จัดให้สวยงาม 
สวท.7.6-5-22 มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบาย ๆ 
สวท.7.6-5-23  
สวท.7.6-5-24 การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ ในบริหารห้องสมุด 
สวท.7.6-5-25 ภาพสวนหย่อม 
สวท.7.6-6-26 รูปถ่ายมุมศึกษาค้นคว้า 
สวท.7.6-6-27 มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยส าหรับนักศึกษา 
สวท.7.6-6-28 มีมุมศึกษาค้นคว้า-วิจัย 
สวท.7.6-6-29 มีมุมศึกษาส าหรับบัณฑิตศึกษา 
สวท.7.6-6-30 ภาพมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ 
สวท.7.6-7-31 ระบบรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม 
สวท.7.6-7-32 มีคณะท างานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
สวท.7.6-7-33 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม 
สวท.7.6-7-34 ภาพผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อม 
สวท.7.6-8-35 สถานที่-วัสดุอุปกรณ์-และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
สวท.7.6-8-36 มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ มีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสาย และ

แบบไร้สาย มีปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 
สวท.7.6-8-37 อุปกรณ์และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ 
สวท.7.6-8-38 ภาพสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

 
จุดแข็ง 

 สวท.มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สอดคล้องต่อผู้ใช้บริการ  
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร .พระ
นคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าศึกษาหาความรู้ใน

ห้องสมุดให้มากข้ึนในทุกศูนย์ 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ. ทุกฝ่าย  
- หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
- กลุ่มวิทยบริการ 
- กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7  :   การบริหารจัดการความเสี่ยง  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3-4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

6 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน ) 
 1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อ านวยการเป็น

ประธานการด าเนินงาน  
โดย ส านักแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงภายในส านัก โดยมีผู ้อ านวยการส านักเป็น
ประธานคณะกรรมการ 

 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ง ตามบริบทของส านักสอดคล้อง

สนองตอบต่อการบรหิารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย   
โดย สวท.วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 เรื่องประกอบด้วย 
โครงการพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย โครงการช่องทางติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านทางเว็ป
ไซต์ มทร.พระนคร โครงการการพัฒนาระบบเครือ โครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศข่ายหลัก 

 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  

โดย ในแต่ละโครงการมีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี ่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง
ตามล าดับ 

 
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   

โดย มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมีการจัดล าดับความเสี่ยง และด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงในแต่ละโครงการครบถ้วน 

 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  และรายงานต่อ

คณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง   
โดย มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสียง ตามแบบ ERM9 และ
รายงานคณะกรรมการประจ าส านักครบทุกโครงการปีละ 1 ครั้ง 

 
 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
โดย น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการส านักไปใช้ปรับแผนความเสี่ยง
ของแต่ฝ่ายในรอบปีถัดไป 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มีค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 2 2 3 3 6 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.7.7-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักงานผู้อ านวยการ 
สวท.7.7-1-2 ค าสั่งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.7.7-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ

สื่อสาร 
สวท.7.7-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กลุ่มวิทยบริการ 
สวท.7.7-2-5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 
สวท.7.7-2-6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โครงการช่องทางติดต่อสื่อสารข้อมูล

ผ่านทางเว็ปไซต์ มทร.พระนคร 
สวท.7.7-2-7 การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก 
สวท.7.7-2-8 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงโครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
สวท.7.7-3-9 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โครงการพัฒนาการ

สรรหาพนักงานวิทยาลัย 
สวท.7.7-3-10 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โครงการช่องทาง

ติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ มทร.พระนคร 
สวท.7.7-3-11 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก 
สวท.7.7-3-12 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 
สวท.7.7-4-13 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 
สวท.7.7-4-14 การจัดล าดับความเสี่ยง และด าเนินการตามแผน  โครงการช่องทางติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่าน

ทางเว็ปไซต์ มทร.พระนคร 
สวท.7.7-4-15 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผนโครงการ

พัฒนาเครือข่ายหลัก 
สวท.7.7-4-16 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
สวท.7.7-5-17 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการสรรหา

พนักงานมหาวิทยาลัย 
สวท.7.7-5-18 หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมความเสี่ยง 
สวท.7.7-6-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 

1/2556 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพ่ือใช้ในการปรับแผนความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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จุดแข็ง 
 ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญในการด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง  

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

 ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความจ าเป็นในการ
บริหารความเสี่ยงของงาน 

- ผอ.สวท.  
- รอง ผอ. ทุกฝ่าย 
- หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการ 
- กลุ่มวิทยบริการ 
- กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
- กลุ่มเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8  :   การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  

โดย ส านักวิทยบริการฯ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การเป็นผู ้น าในการใช้ ICT เพิ ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา และเป้าหมายคือ  สามารถพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 75 

 
 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาการเปน็ผู้น าในการใช ้ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

และการให้บริการทางการศึกษาอย่างชัดเจนตาม ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1   
โดย กลุ่มเป้าหมายของส านักวิทยบริการฯคือบุคลากรภายในส านัก  

 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) 

เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  
โดย มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในแต่ละชุมชนนักปฏิบัติ และจัดท าเป็นแบบ
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.arit.rmutp.ac.th/km เพื่อให้บุคลกรที่
สนใจสามารถ ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ 

 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดให้ข้อ ๑ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge)   

โดย ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท าแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการประชุมในแต่ละของ
ช ุม ช น น ัก ป ฏ ิบ ัต ิ แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ่ผ ่า น เ ว ็บ ไ ซ ต ์ข อ ง แ ต ่ล ะ ช ุม ช น น ัก ป ฏ ิบ ัต ิแ ล ะ เ ว ็บ ไ ช ต์  
www.arit.rmutp.ac.th/km 

 
 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการ  ศึกษาที่ผ่านมาเป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง   

โดย มีการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มีค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 2 2 3 3 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.7.8-1-1 แผนการจัดการความรู้ 
สวท.7.8-2-2 องค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
สวท.7.8-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในส านักวิทยบริการฯ 
สวท.7.8-2-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในส านักวิทย 

บริการฯ 
สวท.7.8-3-5 เว็บไชต์ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ 
สวท.7.8-3-6 เว็บไชต์ชุมชนนักปฏิบัติสารสนเทศ 
สวท.7.8-3-7 เว็บไชต์ชุมชนนักปฏิบัติห้องสมุด 
สวท.7.8-3-8 เว็บไชต์ชุมชนนักปฏิบัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สวท.7.8-4-9 เว็บไชต์การจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.7.8-4-10 องค์ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปี 2555 
สวท.7.8-4-11 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานนวัตกรรมการศึกษา ปี 2555 
สวท.7.8-4-12 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิทยบริการ ปี 2555 
สวท.7.8-5-13 ปรับปรุงเว็บไซต์การจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้

ความรู้ที่ได้จากการอบรม การสร้างเว็บด้วย wordpres 
สวท.7.8-5-14 น าความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม inSSIDer ค้นหาและ

ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ Wi-Fi มาใช้ในการซ่อมบ ารุงระบบ Wi-Fi ในมหาวิทยาลัย 
สวท.7.8-5-15 น าความรู้ไปพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 
จุดแข็ง 

 ส านักวิทยบริการฯ และบุคลากรให้ความส าคัญและพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพตนเองและหน่วยงาน 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
 ผลักดันให้บุคลากรน าเทคโนโลยีไปใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ.ทุกคน 
- หัวหน้าส านักงาน 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มนวัตกรรมฯ  
- กลุ่มเครือข่ายฯ 
- กลุ่มวิทยบริการ 
- งานบริหารทั่วไป 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9  :   จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ช่องทาง 2 ช่องทาง 3 ช่องทาง 4 ช่องทาง มากกว่า 5 ช่องทาง 

เกณฑ์มาตรฐาน: ช่องทาง 
ผลการด าเนินงาน  
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้บุคลากรทราบทาง 
หนังสือราชการ หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ วารสารข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน จดหมายข่าว  มทร.พระ
นคร   และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ Social Network เป็นต้น  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ช่องทาง) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มีค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 2 2 4 4 14 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.7.9-1 บันทึกแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
สวท.7.9-2 ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเว็บไซต์ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไซต์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไซต์งานระบบเครือข่าย
Websiteกลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาWebsite : ระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์Website : วิดีโอสื่อการสอนเว็บไซต์ห้องสมุด มทร.พระนคร 

สวท.7.9-3 ทวิตเตอร์มหาวิทยาลัย 
สวท.7.9-4 ใบปลิว 
สวท.7.9-5 กระดานข่าวมหาวิทยาลัย 
สวท.7.9-6 ยูทูปแชนเนลมหาวิทยาลัย 
สวท.7.9-7 เฟสบุ๊คมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพของส านัก ผ่าน Facebook 

RmutpFacebook กลุ่มนวัตกรรมการศึกษา Faceboook ห้องสมุด มทร.พระนคร 
สวท.7.9-8 จดหมายข่าวกิจกรรม สวท.จดหมายข่าว มทร.พระนคร 
สวท.7.9-9 บอร์ดประชาสัมพันธ์ สวท.บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามกองต่าง ๆบอร์ตประชาสัมพันธ์กลุ่ม

นวัตกรรมการศึกษา 
สวท.7.9-10 ป้ายประกาศ 
สวท.7.9-11 ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ( E-DOC) ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์  : บริการผลิตสื่อการศึกษา 
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สวท.7.9-12 ระบบพิสูจน์ตัวตนของมหาวิทยาลัย 
สวท.7.9-13 จัดนิทรรศการ 
สวท.7.9-14 แผ่นพับ โบรชัวร์ 

 
จุดแข็ง 

     ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ 
     มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและครอบคลุม 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ.ทุกคน 
- หัวหน้าส านักงาน 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มนวัตกรรมฯ  
- กลุ่มเครือข่ายฯ 
- กลุ่มวิทยบริการ 
- งานบริหารทั่วไป 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.10  :   ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและน าไป ใช้
ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจ านวนบุคลากรต าแหน่งวิชาชีพ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่าร้อยละ 4 ร้อยละ 4-5 ร้อยละ 6-7 ร้อยละ 8-9 มากกว่าหรือ 

เท่ากับร้อยละ 10 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ร้อยละ 

สูตรในการค านวณ : 
 

จ านวนงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่

จ านวนบุคลากรต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเช่ียวชาญเฉพาะของส านักฯ
     

 
ผลการด าเนินงาน  
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมใหม่  และน าระบบสารสนเทศไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์หรือเผยแพร่ ในปี 2555 จ านวน 20 ระบบ มีจ านวนบุคลากร  52 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 

 
 รายการ หน่วย จ านวน 

ตัวตั้ง จ านวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่น าไปใช้ประโยชน์
หรือเผยแพร่ 

ระบบ 20 

ตัวหาร จ านวนบุคลากรต าแหน่งวิชาชีพ/เชี ่ยวชาญเฉพาะ
ของส านัก 

คน 52 

ผล ร้อยละของจ านวนบุคลากร/งานว ิจ ัยหรือระบบ
สารสนเทศที่น าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 38.46 

เป้าหมาย ร้อยละของจ านวนบุัคลากร/งานว ิจ ัยหรือระบบ
สารสนเทศที่น าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 10 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 
 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 พ.ค. 56) การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มีค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   10 5 2 11 5 38.46 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.7.10-1 พัฒนาเว็บรายงาน SAR 2554 มทร.พระนคร ส่วนรับผิดชอบ สวท. 
สวท.7.10-2 พัฒนาเว็บรายงาน KPI 2554 ส านักวิทยบริการฯ 
สวท.7.10-3 พัฒนาระบบเก็บค่า NETWORK ของ มทร.พระนคร 
สวท.7.10-4 พัฒนาระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.7.10-5 พัฒนาระบบรายงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ NETWORK REPORT 
สวท.7.10-6 พัฒนาเว็ปไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร 
สวท.7.10-7 พัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ สวท. 
สวท.7.10-8 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
สวท.7.10-9 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร MIS Rmutp 
สวท.7.10-10 ระบบ monitor Wi-Fi access point 
สวท.7.10-11 monitor Wi-Fi hotspot by map 
สวท.7.10-12 ระบบ monitor อุปกรณ์เครือข่าย 
สวท.7.10-13 ระบบ monitor เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
สวท.7.10-14 ระบบควบคุมการเข้าถึงและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายผ่านระบบเครือข่าย 
สวท.7.10-15 ระบบฐานข้อมูลแนะน าหนังสือใหม ่
สวท.7.10-16 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลแนะน าหนังสือใหม่ 
สวท.7.10-17 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานฐานข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ 
สวท.7.10-18 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.7.10-19 ระบบวิดีโอสื่อการสอน 
สวท.7.10-20 Facebook กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.7.10-21 รายชื่อบุคลากรต าแหน่งวิชาชีพ 

 
จุดแข็ง 

 บุคลากรมีความสามารถในพัฒนาโปรแกรมและปรับปรุงโปรแกรมเดิมให้ดีขึ้น  
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 

แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
 ส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ง าน เทคโนโลยีกั บ
มหาวิทยาลัยชั้นน าทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ.ทุกคน 
- หัวหน้าส านักงาน 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มนวัตกรรมฯ  
- กลุ่มเครือข่ายฯ 
- กลุ่มวิทยบริการ 
- งานบริหารทั่วไป 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  :   ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  ตั้งแต่ระดับฝ่าย และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 
 2. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจของ

หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ 
โดย ส านักได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์การด าเนินงานตามภารกิจหลัก  สอดคล้อง
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ 

 
 3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจ

ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
โดย  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  ใน IQA 
และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักอย่างต่อ  
เนื่องเป็นประจ าทุกปี 

 
 4. . มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ สอดคล้อง

กับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดย มีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ ่ง  ของ
กระบวนการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

 
 5. มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจของ

หน่วยงาน 
โดย มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.55-30 ก.ย.

55) 

10 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 มี.ค.

56) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.55-31 พ.ค. 

56) 
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 55 
(1 ต.ค.54-30 ก.ย. 

55) 

6 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 มี.ค. 

56) 

8 เดือน งปม. 56 
(1 ต.ค.55-31 พ.ค. 

56) 
   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 2 2 4 4 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.8.1-1-1 แผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปี 2555-2556 ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.8.1-1-2 แผนการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารในการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายในปี 

2555 
สวท.8.1-1-3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 สวท 
สวท.8.1-1-4 คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สวท. 
สวท.8.1-1-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาารจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากดับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูล

รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง สวท. ปีการศึกษา 
2555 

สวท.8.1-1-6 ประกาศนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มี
คุณภาพ 

สวท.8.1-1-7 ประกาศนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ สวท. 
สวท.8.1-1-8 ประกาศนโยบายและแนวทางการด าเนินกิจกรรม ๕ส สวท. 
สวท.8.1-1-9 ประกาศเรื่องนโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร สวท. 
สวท.8.1-2-10 ตัวบ่งชี้เฉพาะของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 
สวท.8.1-2-11 ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (SAR ปี 2555) 
สวท.8.1-3-12 รายงานการประชุม สรุปผลประเมินการใช้ระบบประกันคุณภาพและสรุปผลประเมิน

ประสิทธิผลของแผนพัฒนาคุณภาพ 
สวท.8.1-3-13 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2554 สวท. 
สวท.8.1-3-14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2553 สวท 
สวท.8.1-3-15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2552 สวท. 
สวท.8.1-3-16 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ปี 2552 สวท. 
สวท.8.1-3-17 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2551 สวท. 
สวท.8.1-3-18 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2550 สวท. 
สวท.8.1-3-19 รายงานการประชุมงบประมาณประจ าปี 2555 
สวท.8.1-3-20 การประชุมตรวจติดตามผลงานตัวบ่งชี้เฉพาะสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(KPI) 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.8.1-3-21 รายงานการประเมินตนเอง สวท. CHE QA Online 2555 
สวท.8.1-3-22 รายงานการประเมินตนเอง สวท. CHE QA Online 2554 
สวท.8.1-3-23 รายงานติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) สวท.ปี 2555 
สวท.8.1-3-24 รายงานการติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) สวท.ปี 2554 
สวท.8.1-3-25 รายงานการติดตามการพัฒนาคุรภาพภายใน (IQA) สวท.ปี 2553 
สวท.8.1-3-26 แนวทางแก้ไข และแผนพัฒนาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน 
สวท.8.1-4-27 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 
สวท.8.1-4-28 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
สวท.8.1-4-29 ระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
สวท.8.1-4-30 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.8.1-4-31 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.8.1-4-32 ระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ 
สวท.8.1-4-33 ระบบการรับสมัครออนไลน์ 
สวท.8.1-4-34 ระบบศิษย์เก่า 
สวท.8.1-4-35 เครือข่ายสังคมออนไลน์นักศึกษา มทร.พระนคร 
สวท.8.1-4-36 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวท.8.1-4-37 ระบบวีดีโอสื่อการสอน 
สวท.8.1-4-38 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 
สวท.8.1-4-39 ฐานข้อมูลงานวิจัยของ มทร.พระนคร 
สวท.8.1-4-40 ระบบบริหารงานวิจัย 
สวท.8.1-4-41 การจัดการความรู้บริการวิชาการแก่สังคม 
สวท.8.1-4-42 คลีนิกเทคโนโลยี 
สวท.8.1-4-43 ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
สวท.8.1-4-44 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านเว็ปไซต์ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันพ่อ 
สวท.8.1-4-45 ฐานข้อมูลวัฒนธรรมอาหารไทย 4 ภาค 
สวท.8.1-4-46 ฐานข้อมูลโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร 
สวท.8.1-4-47 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
สวท.8.1-4-48 ระบบบันทึกภาระงาน 
สวท.8.1-4-49 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สวท.8.1-4-50 ระบบประเมินสมรรถนะ 
สวท.8.1-4-51 ระบบบริหารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สวท.8.1-4-52 ระบบการเงินและบัญชี  (Enterprise Resource Planning) 
สวท.8.1-4-53 ระบบงานบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด (Business Intelligence) 
สวท.8.1-4-54 ระบบค านวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 
สวท.8.1-4-55 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ  (กพร.) 
สวท.8.1-4-56 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน 
สวท.8.1-4-57 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.8.1-5-58 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2554 

สวท.8.1-5-59 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารส านัก ปี 2555 
สวท.8.1-5-60 ระบบ User ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของทุกหน่วยงานตรวจสอบความ

ถูกต้อง (ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการตามค ารับรอง) 
สวท.8.1-5-61 ระบบ User ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ (ระบบ CHE QA Online) 
สวท.8.1-5-62 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศระบบเดิมก่อนปรับปรุง 
สวท.8.1-5-63 การปรับปรุงระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ตามผล

การประเมินความพึงพอใจหลังปรับปรุง 
สวท.8.1-5-64 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลการรายงานค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ 
สวท.8.1-5-65 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบบริการข้อมูล

สารสนเทศ 
สวท.8.1-5-66 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลติดตามแผนปฎิบัติ

ราชการงาน/โครงการ 
สวท.8.1-5-67 ระบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สวท.8.1-5-68 การปรับปรุงระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ตามผล

การประเมินความพึงพอใจหลังปรับปรุง 
สวท.8.1-5-69 แบบส ารวจความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สวท.8.1-5-70 หนังสือลงนามความร่วมมือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านประกัน

คุณภาพ มทร.พระนคร กับ มทร.สุวรรณภูมิ 
 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดท าประกันคุณภาพ 
2.  น า ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการท าประกันคุณภาพ 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2555 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. พิจารณาใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบและ
ตัวช ่งชี ้ต ่างๆ ที ่ปรากฏในผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาในการปรับปรุงพัฒนา
ปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื ่อง และปรับให้เข้ากับระบบงานของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ.ทุกคน 
- หัวหน้าส านักงาน 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มนวัตกรรมฯ  
- กลุ่มเครือข่ายฯ 
- กลุ่มวิทยบริการ 
- งานบริหารทั่วไป 

ปี 2556 

แผนพัฒนา 
- 
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สรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 

ตามเกณฑ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 2555 

 
 

องค์ประกอบที่ 
จ ำนวน
ตัวบ่งช้ี 

ค่ำน้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผู้ก ำกับดูแล 

มทร.พระนคร                            ส ำนัก 

1 1 2 รอง อรม.ด้ำนวำงแผนฯ 
รอง อรม.ด้ำนวิชำกำรฯ 

ผอ.สวท.  
รอง ผอ.ทส. 

2 5 20 รอง อรม.ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ผอ.สวท.  
รอง ผอ.คส. 

3 4 20 รอง อรม.ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ผอ.สวท.  
รอง ผอ.ทส. 

4 2 20 รอง อรม.ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ผอ.สวท.  
กลุ่มวิทยบริกำร 

5 4 20 รอง อรม.ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ผอ.สวท.  
รอง ผอ.วน. 

6 1 2 รอง อรม.ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ผอ.สวท.  
รอง ผอ.วน. 

สผ. 
7 10 15 รอง อรม.ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ผอ.สวท.  

รอง ผอ.วน. 
รอง ผอ.คส. 
รอง ผอ.ทส. 

สผ. 
กลุ่มวิทยบริกำร 

8 1 1 รอง อรม.ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ผอ.สวท. 
รอง ผอ.ทส. 

รวม 28 100  
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ตารางท่ี 4 - 1  แสดงจ ำนวนตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพของ มทร.พระนครจ ำแนกตำมประเภทของตัวบ่งชี้ 
 

 
ตารางท่ี  4 - 1ข  สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำน สกอ. จ ำแนกตำมประเภท ของตัวบ่งชี้ (ส.2)  
                       ปีกำรศึกษำ 2555 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

องค์ประกอบที ่ คะแนนตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน  สวท. 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลติ รวม 

1.  ปรัชญำ  ปณิธำน , วัตถุประสงค ์
     และแผนกำรด ำเนินกำร - 5.00 - 5.00 
2. ภำรกิจหลักด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และกำรสื่อสำร - 5.00 5.00 5.00 

3. ภำรกิจหลักด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ - - 5.00 5.00 

4. ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด - - 4.50 4.50 
5. ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 1.00 - 3.67 3.00 
6. กำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคม - - 5.00 5.00 
7. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 3.50 5.00 5.00 4.70 
8. ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ - 5.00 - 5.00 

เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.67 5.00 4.69 4.57 
 
 
 

องค์ประกอบที ่
จ านวน/ ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน สวท.  

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลติ รวม 
1.  ปรัชญำ  ปณิธำน , วัตถุประสงค์ 
     และแผนกำรด ำเนินกำร - 1 (1.1) - 1 

2. ภำรกิจหลักด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และกำรสื่อสำร - 3 (2.1,2.2,2.3) 2 (2.4,2.5) 5 

3. ภำรกิจหลักด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ - - 4  
(3.1,3.2,3.3,3.4) 4 

4. ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด - - 2 (4.1,4.2) 2 

5. ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ 1 (5.4) - 3 (5.1,5.2,5.3) 4 

6. กำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคม - - 1 (6.1) 1 

7. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 2 (7.3,7.5) 5 (7.1,7.2,7.6,7.7,  
7.8) 3  (7.4,7.9,7.10) 10 

8. ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ - 1 (8.1) - 1 
เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3 10 15 28 
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ตารางท่ี 4 - 1   สรุปผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้และค่ำเฉลี่ยรำยมำตรฐำน 
                     ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 (ส.1)  
 

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
 

เป้ำหมำย 

 
 

ค่ำน้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน1 คะแนน/ 
ผล

ประเมิน 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
 ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 1 :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ   
1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน   4  

ประเด็น 
2 - 5  

ประเด็น 
5  

 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1  2.0 -  5.0  
องค์ประกอบที่ 2 :  ภำรกิจหลักด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 
2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรใหบ้ริกำร
เครื่องคอมพิวเตอร์และอินแทอรเ์น็ตศูนย์
กำรเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

5 
ประเด็น 

 

4 - 5  
ประเด็น 

5  
 

2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรใหบ้ริกำร
ดูแลรักษำ/ซ่อมบ ำรุง/ตดิตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับ
หน่วยงำนในควำมรับผดิชอบ 

4   
ประเด็น 

4 - 5 
ประเด็น 

5  
 

2.3 ศักยภำพในกำรพัฒนำและบรหิำร
จัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
กำรสื่อสำร 

5   
ประเด็น 

4 - 5 
ประเด็น 

5  
 

2.4 ระดับประสิทธิภำพของเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลยั 

4   
ประเด็น 

4 - 5  
ประเด็น 

5  
 

2.5 ประสิทธิภำพกำรใช้งำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ครอบคลมุไปถึงทุกพื้นที่ของ
มหำวิทยำลยั 

4   
ประเด็น 

4 - 5 
ประเด็น 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2  20.0   5.0  
 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ต้องปรับปรุง           พอใช้         ดี        ดีมำก 

              00.00 - 1.50                   1.51 - 2.50                       2.51 - 3.50                 3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
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ตารางท่ี 4 - 1   สรุปผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้และค่ำเฉลี่ยรำยมำตรฐำน 
                    ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 (ส.1)  

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
 

เป้ำหมำย 

 
 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน1 คะแนน
/ 

ผล
ประเมิน 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
=บรรลุ 
= ไม่
บรรลุ 

 
ตัวตั้ง 

 
ผลลัพธ์ 

 ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 3 : ภำรกิจหลักด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำยใน 

4 
ประเด็น 

4 - 5 5  
 

3.2 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจ 

4 
ประเด็น 

4 - 5 5  
 

3.3 จ ำนวนระบบงำนสำรสนเทศที่มีกำรปรับปรุง
หรือพัฒนำขึ้นใหม ่

12 
ระบบ 

4 - 24 5  
 

3.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบงำน
สำรสนเทศ 

4 
ประเด็น 

4 - 5 5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  20.0   5.0  
องค์ประกอบที่ 4 : ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด 
4.1  ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

4 
ประเด็น 

10 - 4 4  
 

4.2  ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำระบบงำน
ห้องสมุด 

4 
ประเด็น 

10 - 5 5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4  20.0   4.50  
องค์ประกอบที่ 5: ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
5.1  ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำ          
ระบบ e-Learning 

4 
ประเด็น 

5 - 3 3  
 

5.2  ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำระบบ  VDO 
On Demand เพื่อกำรเรียนกำรสอนและวิชำชีพ 

4 
ประเด็น 

5 - 5 5  
 

5.3  จ ำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ไดร้ับกำรจด
ลิขสิทธิ ์

16 วิชำ 
5 - 14 3  

 
5.4 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรใช้และผลติสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

70 คน 
5 - 31 1  

 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5  20.0   3.00  
 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ต้องปรับปรุง           พอใช้         ดี        ดีมำก 

              00.00 - 1.50                   1.51 - 2.50                       2.51 - 3.50                 3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
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ตารางที่ 4 – 1  สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีและค่ำเฉลี่ยรำยมำตรฐำน 
                    ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 (ส.1) (ต่อ) 

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
 

เป้ำหมำย 

 
 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน1 คะแนน
/ 

ผล
ประเมิน 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
=บรรลุ 
= ไม่
บรรลุ 

 
ตัวตั้ง 

 
ผลลัพธ์ 

 ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 6 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
6.1  จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ให้บริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพแก่สังคม/ชุมชน 

5 
กิจกรรม 

2 - 13 5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6  2   5  
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
7.1 กำรด ำเนินกำรด้ำนแผนกลยทุธ์หรือ
แผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน 

4 
ประเด็น 

2 - 5 5  
 

7.2 ร้อยละของควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำป ี

ร้อยละ 
95 

2 - 100 5  
 

7.3 ร้อยละของงบด ำเนินกำรของหน่วยงำนต่อ
งบด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 
2 

2 - 8.75 5  
 

7.4 ร้อยละของบุคลำกรที่ไดร้ับกำรพัฒนำตำม
ภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 

ร้อยละ  
80 

2 - 96.42 5  
 

7.5 ร้อยละของงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำ
บุคลำกรต่องบด ำเนินกำรของหน่วยงำน 

ร้อยละ  
2 

2 - 2.82 2  
 

7.6 กำรจัดสภำพแวดล้อมใหเ้อื้อตอ่กำรเรียนรู้ 4 
ประเด็น 

1 - 8 5  
 

7.7 กำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง  4 
ประเด็น 

1 - 6 5  
 

7.8 กำรพัฒนำสู่องค์กรกำรเรียนรู ้ 4 
ประเด็น 

1 - 5 5  
 

7.9 จ ำนวนช่องทำงกำรประชำสมัพันธ์ 4 
ประเด็น 

1 - 5 5  
 

7.10 ร้อยละของงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร/  
ระบบงำนสำรสนเทศท่ีพัฒนำขึ้นเองและน ำไปใช้ 
ประโยชน์หรือมีกำรเผยแพร่เทียบกับจ ำนวน 
บุคลำกรต ำแหน่งวิชำชีพ 

 
ร้อยละ  

10 

1 - 38.46 5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7  15   4.70  
 

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ต้องปรับปรุง           พอใช้         ดี        ดีมำก 
              00.00 - 1.50                   1.51 - 2.50                       2.51 - 3.50                 3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
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ตารางที่ 4 - 1  สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีและค่ำเฉลี่ยรำยมำตรฐำน 
                    ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555  (ส.1)  
 

 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
เป้ำ 

หมำย 

 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน1 คะแนน
/ 

ผล
ประเมิน 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
=บรรลุ 
= ไม่
บรรลุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
 ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 8 : ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
8.1 ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพภำยในที่
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำคณุภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

4  
ประเด็น 

1 - 5 5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8  1     
เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ  100   4.57  

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ต้องปรับปรุง           พอใช้         ดี        ดีมำก 

              00.00 - 1.50                   1.51 - 2.50                       2.51 - 3.50                 3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
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ตาราง ส. 2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

 
 

1.  ปรัชญำ  ปณิธำน , วัตถุประสงค์ 
     และแผนกำรด ำเนินกำร - 5.00 - 5.00 

ดีมาก  

2. ภำรกิจหลักด้ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

3. ภำรกิจหลักด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ - - 5.00 5.00 ดีมาก  

4. ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด - - 4.50 4.50 
ดี  

5. ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 1.00 - 3.67 3.00 พอใช้  

6. กำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคม - - 5.00 5.00 ดีมาก  
7. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 3.50 5.00 5.00 4.70 ดีมาก  
8. ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

รวม 2.67 5.00 4.69 4.57 ดีมาก  

ผลกำรประเมิน พอใช้ ดีมาก ดมีาก ดีมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 0.00 – 1.50  กำรด ำเนินงำนตอ้งปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  กำรด ำเนินงำนตอ้งปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50  กำรด ำเนินงำนระดบัดี 
4.51 – 5.00  กำรด ำเนินงำนระดบัดีมำก 
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สรุปผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา  2555  โดยรวม 
(ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 องค์ประกอบ : คะแนนเต็ม 5) 
ในรอบปีกำรศึกษำ  2555 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนทุกภำรกิจทั้ง 8 องค์ประกอบตำมมีดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบท่ี  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยฯ  ได้ร่วมกันจัดท ำวิสัยทัศน์ และก ำหนดภำรกิจ เป้ำหมำยแผนกล
ยุทธ์  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยฯ และของกระทรวง  บุคลำกรร้อยละ  95 รับรู้ และด ำเนินงำน
ตำมแผน ด้ำนกระบวนกำรมีค่ำเฉลี่ย  5.00  
จุดแข็ง 

1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 
2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557 ที่มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร แผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
แผนแม่บท ICT ประเทศ  

2. มีแบบกำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
กำรติดตำมและแบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ควรด ำเนินกำรเก็บข้อมูลกำร

ปฏิบัติกิจกรรมประจ ำเดือน และผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยต้องติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของกิจกรรมเป็นระยะ ๆ  
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

มีกำรน ำระบบคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
 
องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลักด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีฐำนข้อมูลในกำรน ำมำใช้สนับสนุนกำรวำงแผน  พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรและตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร โดยระบบฐำนข้อมูลมีควำมถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตำมแบบมำตรฐำนกลำง เพ่ือให้
สำมำรถแลกเปลี่ยนสื่อสำรและเชื่อมโยงกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ส ำนักให้บริกำรระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงำน  มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเองในด้ำน
ผลสัมฤทธิ์ในระดับดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเป็น 5.00 และผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำรในระดับดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเป็น 
5.00 
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จุดแข็ง 

1. มีสำยไฟเบอร์ออฟติกเชื่อมโยงถึงทุกอำคำร (ยกเว้นอำคำรที่ก ำลังก่อสร้ำง)  
2. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในสำขำวิชำชีพที่ปฏิบัติงำน  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 เพ่ิมจ ำนวน Wireless Access Point เพ่ือรองรับจ ำนวนกำรใช้งำนที่เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 เพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรด้ำน Network ให้เพียงพอต่อกำรขยำยตัวของระบบ  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 มีกำรพัฒนำโปรแกรมระบบงำนใหม่ๆ ขึ้นมำช่วยในกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ ท ำให้ลดเวลำ และข้ันตอนกำร 
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
องค์ประกอบที่ 3 ภารกิจหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรวิเครำะห์
กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ กำรปรับปรุงระบบงำนครอบคลุมภำรกิจครบทุกด้ำนของมหำวิทยำลัย น ำเทคโนโลยีมำใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ควำมรู้แก่บุคลำกร และนักศึกษำในด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงสม่ ำเสมอ มีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมผลกำรประเมินตนเองในด้ำนผลผลิตมีค่ำเฉี่ลย 5 อยู่ในระดับดีมำก  
 
จุดแข็ง 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีครอบคลุมภำระกิจทุกด้ำน สำมำรถ
เทียบเคียงกับระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศ 

 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

พัฒนำระบบสำรสนเทศให้ดียิ่งขึ้น จนสำมำรถเทียบเคียงกับมหำวิทยำลัยในกลุ่มอำเซียน 
 
องค์ประกอบที่ 4   ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด  
 

กำรให้บริกำรสำรสนเทศมีคุณภำพนั้น มำจำกกำรคัดเลือกและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมทั้งต้องจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ืออำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำและ
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศที่ห้องสมุดให้บริกำร อันจะน ำไปสู่กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำและ
พัฒนำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ นอกจำกกำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศแล้ว  กำรน ำ
สำรสนเทศสู่ผู้ใช้ผ่ำนกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร เพ่ือเพ่ิมปริมำณกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสำรสนเทศทั้ง
ภำยในและภำยนอกห้องสมุดก็เป็นเป้ำหมำยสำคัญ รวมทั้งกำรพัฒนำให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมรู้และทักษะในกำร
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แสวงหำและกำรใช้สำรสนเทศ เพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง ห้องสมุดจึงต้องมุ่งเน้นให้บริกำรที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ เน้นกำรให้บริกำรเชิงรุก และกำรด ำเนินงำนที่สะดวกรวดเร็ว โดยมี
เป้ำหมำยที่ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร  มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเองในด้ำนกระบวนกำรมี
ค่ำเฉลี่ย  4 อยู่ในระดับดี  

 

จุดแข็ง 
มีกระบวนกำรด ำเนินงำนจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพสำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีกำรปรับปรุงโปรแกรม Walai AutoLIB ให้สำมำรถบันทึกและควบคุมระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยำกรจนถึงวันที่น ำออกให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 สวท.ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศให้ต่อจ ำนวนนักศึกษำ 
 
องค์ประกอบที่ 5  ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีภำรกิจด้ำนพัฒนำนวัตกรรมที่จะช่วยให้กำรศึกษำ และกำร
เรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม เกิด
แรงจูงใจในกำรเรียนด้วยนวัตกรรมกำรศึกษำ และประหยัดเวลำในกำรเรียน ส ำนักได้พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ 
เช่น ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ วีดีทัศน์ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต   เป็นกำรช่วยขยำยพิสัยของ
ทรัพยำกรของกำรเรียนรู้  พัฒนำและประยุกต์ระบบเทคนิคและอุปกรณ์ ให้สำมำรถน ำมำใช้ในสถำนกำรณ์กำร
เรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสม เพ่ือสร้ำงเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของคน มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเองใน 
ด้ำนกำรน ำเข้ำมีค่ำเฉลี่ย 1.00 อยู่ในระดับปรัปปรุงเร่งด่วน  และด้ำนผลสัมฤทธิ์ค่ำเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับพอใช้ 
  
จุดแข็ง 

ควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรผลิตสื่อ e-Learning และดูแลกำรใช้งำนระบบ e-Learning 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ให้สะดวก และทันสมัยอยู่เสมอ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

1. สวท.ควรเสนอมหำวิทยำลัยให้มีนโยบำยให้อำจำรย์จัดกำรเรียนกำรสอนโดยผสมผสำนระบบ e-
Learning ร่วมกับกำรเรียนกำรสอนแบบปกติในชั้นเรียน 

2. สวท.ควรเสนอแนวทำงต่อมหำวิทยำลัย ในกำรได้มำของเนื้อหำวิชำ (content) ที่มีคุณภำพจำก
กลุ่มอำจำรย์ที่ จบปริญญำเอก และกลุ่มผู้ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ือจัดท ำสื่อ e-Learning ให้
สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน 

3. เตรียมอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนให้พร้อมเพ่ือเอ้ือต่อกำรเรียน e-Learning 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 อบรมพัฒนำอำจำรย์ให้ตระหนักและน ำเทคโนโลยีมำใช้ผสมผสำนช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
คุณภำพ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลำ 
 
องค์ประกอบที่ 6  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

กำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชำติ และนำนำชำติ โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริกำร ให้ค ำปรึกษำแก่ชุมชน ได้ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยในกำรจัดประชุมสัมมนำ
ทำงวิชำกำร จัดกิจกรรมส ำคัญๆ เพื่อให้ควำมรู้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นประโยชน์พัฒนำองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องกับชุมชน 
และผู้สนใจอย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมและจัดกิจกรรมหลำกหลำยรูปแบบอย่ำง
ต่อเนื่องผ่ำนหน่วยงำน และคณะของมหำวิทยำลัย มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเองในด้ำนกระบวนกำร 
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ค่ำเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมำก  
  
จุดแข็ง 

บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ให้มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรชุมชนทุกปี  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรจัดกิจกรรม/โครงกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 
องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรจัดกำร 

กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่มีคุณภำพประกอบด้วยปัจจัยหลำยประกำร  เช่น กำรได้รับงบประมำณที่
เพียงพอ มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมทั้งภำยในและภำยนอก มี
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร มีกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรวิจัย กำรจัดกำรกำรท ำงำน กำรพยำกรณ์  กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรวำงแผนกำร กำรจัดกำร กำรมอบหมำยงำน กำรก ำกับติดตำม กำรควบคุมและกำรประเมินผลงำน 
รวมถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำน และกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส ำนักมีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเองในด้ำนกำรน ำเข้ำมีค่ำเฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับพอใช้ ด้ำน
กระบวนกำรมีค่ำเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมำก  และด้ำนผลสัมฤทธิ์ค่ำเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมำก  
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จุดแข็ง 

บุคลำกรให้ควำมร่วมมือและสำมำรถพัฒนำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จัดสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับงบด ำเนินกำรของหน่วยงำน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ปรับปรุงระบบงบประมำณและระเบียบกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับควำมจริงในกำรฝึกอบรม
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 มีกำรพัฒนำโปรแกรมเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
องค์ประกอบที่ 8  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  

องค์ประกอบด้ำนนี้ส ำนักได้เร่งพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยฯ  โดยยังคงใช้ระบบ  ISO 9000  ในกระบวนกำรเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนจัดท ำคู่มือคุณภำพ  คู่มือขั้นตอนกำรท ำงำน และมีกำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน  ประเมินคุณภำพ
ภำยในอย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน  ท ำให้มหำวิทยำลัยฯ มีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบสำมำรถตรวจสอบได้ 
มีกำรก ำหนดภำระหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งอย่ำงชัดเจน   สำมำรถลดควำมขัดแย้งใน
กำรปฏิบัติงำนและลดขั้นตอนกำรท ำงำน ท ำให้บุคลำกรมีจิตส ำนึกและมีควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ
มำกขึ้น  โดยทุกหน่วยงำนมีกำรตรวจสอบ/ประเมินตนเององค์ประกอบนี้จึงมีผลกำรประเมินตนเองอยู่ในเกณฑ์ดี
ทุกมำตรฐำนมีกำรด ำเนินงำนมุ่งผลสัมฤทธิ์ตำมหลัก  PDCA   ซึ่งผลกำรประเมินตนเองในด้ำนกระบวนกำรมี
ค่ำเฉลี่ย  5.00 มีค่ำระดับดีมำก 
 
จุดแข็ง 

มีกำรท ำประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกกลุ่มงำน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรปฏิบัติงำนตำมหลักกำรประกันคุณภำพอย่ำงจริงจังมำกข้ึน  
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

มีกำรพัฒนำโปรแกรมเพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนในระบบประกันคุณภำพ และใช้คอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่ำยในกำรเก็บรักษำและน ำเสนอข้อมูลกำรประกันคุณภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 



 



 



 



 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                       

                                                                                                                                   

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  นโยบายคุณภาพ  และค่านิยมองค์กร 

_______________ 

 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีแนวทางในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ไปใน
แนวทางเดียวกัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จึงประกาศนโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร  ให้
บุคลากรทุกท่านยึดถือและร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 นโยบายคุณภาพ 
 “มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ  เพื่อพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม  ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ  สู่มาตรฐานสากล” 
 ค่านิยมองค์กร 
 “คิดอย่างสร้างสรรค์    ท าอย่างมืออาชีพ” 
  Think Creatively    Do Professionally 
  
 
 ประกาศ  ณ วันที่   ๘   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
                           

                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 
          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    

                                                                                            

                                                                     

   

 



 
 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  ให้ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

__________________________________ 

 เนื่องจากปัจจุบันคณะรัฐบาลได้จัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่โปร่งใสตรวจสอบได้  โดยน าระบบบริหารคุณภาพ มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการภาครัฐ  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ   ตามมาตรฐานที่
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก าหนด  โดยมีหน่วยงานต้นสังกัดคือ  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้ทบทวนสอบและควบคุมดูแล 
 จากที่กล่าวมานี้  คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  จึงมีความตระหนักถึงการบริหารจัดการ
โดยหลักธรรมาภิบาล  และมีแนวบริหารงานตามรูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good  Governance)  
และเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง  จึงขอประกาศให้
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกท่านทราบทั่วกันว่า  ให้ถือเป็นนโยบายส าคัญ   ในการด าเนินงานพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  และมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพอย่างเคร่งครัด  เพ่ือร่วมกันน าพา
มหาวิทยาลัยให้เป็นสถานศึกษาชั้นน าด้านคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  และได้รับการรับรอง
คุณภาพจากองค์กรภายนอกในระดับสากลต่อไป 
  
 
 ประกาศ  ณ วันที่    ๘    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    
 

    

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                     

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                



                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง  ให้ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
___________________________________ 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้มีตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์
ของส านัก  ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ จ านวน  ๓  ตัวบ่งชี้
คุณภาพ  คือ 
 ๑. ระบบและกลไกพัฒนาระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัยให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ 
 ๒. กระบวนการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นฐาน  (Technology Based 
Management) 
 ๓. มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับบุคลากร 
 เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังกล่าวจึงขอประกาศให้
บุคลากรในส านักทุกท่านทราบทั่วกันว่าให้ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้อัต
ลักษณ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด  เพ่ือร่วมกันน าพาส านักให้เป็นหน่วยงาน  
ชั้นน า  สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับจากองค์กร   ทั้งระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
  
 ประกาศ  ณ วันที่   ๑๓  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

                                  

                         
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 
      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 



 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  นโยบายและแนวทางการด าเนินกิจกรรม ๕ส. 
_______________ 

 เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม ๕ส. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล บรรลุตามตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพทุกระบบที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการ มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายในการด าเนินงานกิจกรรม ๕ส. อย่างต่อเนื่อง 
ตามขบวนการ PDCA เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยก าหนดแนวทางให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดพัฒนา
ประสิทธิภาพกิจกรรม ๕ส. ทุกๆ ด้าน รวมทั้งการจัดเตรียมระบบปัจจัยพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน โดยให้ถือว่า
กิจกรรม ๕ส. เป็นวิธีการหนึ่งในการก ากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและยึดถือเป็นนโยบาย เพ่ือแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ วันที่   ๘   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                                                  

                                                                             
   

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวิัตร จารุวาระกูล) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         

  

 

 

 



ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
ส านักวิทยบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นแหล่งสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรมและมี
สมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 

 ใช้ ICT พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียนรู้ 
 ใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 
 ใช้ ICT เป็นกลไกในการสร้างหลักธรรมาภิบาล 
 ผลิตและพัฒนาคณุภาพผู้จบการศึกษาให้มีสรรถนะทาง ICT 
 จัดหาทรัพยากร ICT โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 

เป้าหมาย 

 พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการที่ใช้ ICT เป็นฐานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสรรถนะทาง ICT ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (e-Learning) การสร้างโอกาส เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (e-Management) การเป็นผู้น าในการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (e-Manpower) การผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสรรถนะทาง ICT เพ่ือ
พัฒนาประเทศ 



 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
2. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 
3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT- Based Knowledge) 
4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ(e-Resources) 
5. พัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-

Management Infrastructure) 
6. พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture) 
7. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
8. พัฒนาระบบการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาโดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based 

Management) 
10. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT (e-Student) 
11. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower) 
12. พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT (IT Professional Certification) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2555 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจ าปี 2554-2555 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ“อัตลักษณ์” และ “เอกลักษณ์” 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2555 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

รายช่ืออักษรย่อของหน่วยงาน 

 

สวท. = ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สผ. = ส านักงานผู้อ านวยการ 

ทส. = กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คส. = กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

นท. = กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

วบ.      =  กลุ่มวิทยบริการ 
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