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ค ำน ำ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ก ำหนดให้มี
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภำคม 2556 มีคณะกรรมกำรประเมิน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธำนคณะกรรมกำรจำกภำยนอก และกรรมกำรบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย  

คณะกรรมกำรประเมินได้จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในฉบับนี้ขึ้น เพ่ือ
สรุปผลกำรประเมินตำมที่คณะกรรมกำรได้ประเมินตำมสภำพจริงในปีกำรศึกษำ 2555 จำกกำรวิเครำะห์
รำยงำนกำรประเมินตนเอง กำรสัมภำษณ์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจำกคณะกรรมกำรคณะ/หน่วยงำน ผู้บริหำร 
ผู้แทนอำจำรย์ ผู้แทนนักศึกษำ ผู้แทนศิษย์เก่ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนเจ้ำหน้ำที่  ศึกษำร่องรอยหลักฐำน
เอกสำรต่ำงๆ  และกำรเยี่ยมชมหน่วยงำน 

คณะกรรมกำรประเมินหวังว่ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี   
รำชมงคลพระนคร จะได้น ำผลกำรประเมินนี้ไปใช้ในกำรรักษำจุดแข็ง และพัฒนำจุดที่ควรปรับปรุง ตำมบทบำท
หน้ำที่ของสถำบันอุดมศึกษำ และน ำไปสู่กำรพัฒนำผลงำนในทุกพันธกิจให้บรรลุตำมควำมมุ่งหมำย  ปรัชญำ 
วิสัยทัศน์ และเป้ำประสงค์ต่อไป 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แก้วตำ  ขำวเหลือง) 
       ประธำนคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. บทน ำ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เริ่มด ำเนินกำรจัดตั้งเป็นโครงกำรจัดตั้งส ำนัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2548 โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิวัตร 
จำรุวำระกูล เป็นประธำนโครงกำรจัดตั้งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีส ำนักงำนชั่วครำว 
ตั้งอยู่ที่อำคำร 1 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เทเวศร์ ต่อมำเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2549 ได้มีกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ให้เป็นส ำนักวิทย 
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดหำ พัฒนำ ดูแล รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัดของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีศูนย์ 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนยโ์ชติเวช ศูนย์พณิชยกำรพระนคร ศูนย์เทเวศร์ 
และศูนย์พระนครเหนือ กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีภำรกิจดังนี้  

ยุทธศำสตร์ที่ 1: (e-Learning) กำรสร้ำงโอกำส เพ่ิมขีดควำมสำมำรถและยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2: (e-Management) กำรเป็นผู้น ำในกำรใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3: (e-Manpower) กำรผลิตและพัฒนำคุณภำพผู้จบกำรศึกษำให้มีสมรรถนะทำง ICT เพ่ือ
พัฒนำประเทศ 

 2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2554 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  ขอรับกำรตรวจประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 8 
องค์ประกอบ จ ำนวน 28 ตัวบ่งชี้  ผลกำรประเมินภำพรวมอยู่ในระดับ ดีมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.57 

1. คะแนนเฉลี่ยตำมองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ด้ำนกระบวนกำรอยู่ในระดับ ดีมำก 
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 5.00 ตัวบ่งชี้ด้ำนผลผลิตอยู่ในระดับ ดีมำก คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.69 และตัวบ่งชี้ด้ำนปัจจัย
น ำเข้ำอยู่ในระดบั พอใช้ คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 2.67 

2. คะแนนเฉลี่ยมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ด้ำนกระบวนกำรอยู่ในระดับ ดีมำก ค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ 5.00 ตัวบ่งชี้ด้ำนผลผลิตอยู่ในระดับ ดีมำก คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 5.00 และตัวบ่งชี้ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำอยู่
ในระดับ พอใช้ คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 3.50 
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3. จุดแข็ง 
1. ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ สำมำรถน ำองค์กรโดยหลักธรรมำภิบำล ครบถ้วน เป็นที่ยอมรับ 

 2. บุคลำกรมีควำมสำมำรถสูง สำมำรถปฏิบัติงำนได้เต็มศักยภำพ 
 
4. จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. โครงสร้ำงกำรบริหำรไม่สอดคล้องกับภำระงำนที่ปฏิบัติจริง เช่น งำนผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ทีมงำนบุคลำกรที่ดูแลด้ำน network และ Programmer ไม่เพียงพอกับปริมำณงำนที่รับผิดชอบ 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรปรับโครงสร้ำงและก ำหนดอัตรำก ำลังตำมภำระงำนท่ีปฏิบัติจริง 
 2. ควรก ำหนดมำตรกำรในกำรสรรหำบุคลำกรที่ดูแลด้ำน Network และ Programmer 
 
6. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 Software ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่เกิดจำกกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ สำมำรถปรับเปลี่ยนระบบ
กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ ลดต้นทุน และตอบสนองหลักธรรมำภิบำล เช่น ระบบประเมินประสิทธิภำพใน
กำรเรียนกำรสอน 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 

ประวัติควำมเป็นมำ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์, 
วิทยาเขตโชติเวช, วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ 
ต่อมาเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวงให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีส านักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครเทเวศร ์และมีศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ ศูนยโ์ชติเวช ศูนนย์พณิชย
การพระนคร และศูนยพ์ระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยี โดยการถ่ายทอดจากแหล่งผู้รู้และการค้นคว้าความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับ 
บริบทของการพัฒนาประเทศ การสร้างสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นภารกิจส าคัญที่
มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือปรับตนเองให้เป็นฐานทางวิชาการ เพ่ือการอ้างอิงและการกระจาย 
ศักยภาพสู่ก าลังคนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในบทนี้เป็นการ
น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความ
สอดคล้องของแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ มีการให้บริการทางด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นกลไกส าคัญของการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับในช่วง ปี 2554 – 2557 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดทิศทางการพัฒนาด้าน ICT 

จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2554–2557 คือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) โดยใช ้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีจริยธรรมและมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล คือหมายถึง ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล 
ก่อให้เกิดกระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุน ส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชนและสังคมเกิดการเรียนรู้ โดย
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการ
จัดการความรู้ และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนใน
สังคม ท าให้เกิดพลังสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือ ในการเลือกและตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
อย่างเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 
วสิยัทัศน ์
 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม
และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล 
 
ปรชัญา 

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
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ปณธิาน 

มุ่งมั่นเป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 
 
พันธกจิ 

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

 
วตัถปุระสงค ์

1.   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเรียนการสอน 
2.   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการวิจัย 
3.   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 
4.   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

1. พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการที่ใช้ ICT เป็น 
ฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทาง ICT ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนา 
ประเทศ 

4. ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
กลยทุธ ์

1. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
2.พ ัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 
3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Knowledge) 
4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resources) 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา  
6. พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture) 
7. พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
8. พัฒนาระบบการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาโดยใช้ ICT เป็นฐาน  
10. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT (e-Student) 
11. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower) 
12.พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification) 
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วิธีกำรประเมิน 
 1.  กำรวำงแผนกำรประเมิน 

กำรเตรียมและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม คณะกรรมกำรประเมินได้ก ำหนดตำรำงวันเวลำที่จะ
เข้ำประเมิน  โดยตกลงร่วมกันกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน  และเมื่อได้รับรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของหน่วยงำนแล้ว คณะกรรมกำรประเมินศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำมที่ได้รับมอบหมำย  ประธำน
ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรประเมิน  ถึงวิธีกำรประเมิน และกำรเขียนรำยงำน 
 กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินได้ด ำเนินกำรตำมล ำดับดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรประเมินพบผู้บริหำรและทีมงำนในวันแรกของกำรประเมิน ประธำน
ชี้แจง วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน ชี้แจงก ำหนดเวลำกำรประเมิน และแนะน ำคณะกรรมกำรประเมินกับทีม
บริหำรของหน่วยงำน  ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนบรรยำยสรุปผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้
คณะกรรมกำรประเมินทรำบและซักถำม 

2. เยี่ยมชมหน่วยงำน  และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ อำคำรสถำนที่ของหน่วยงำน 

3. ศึกษำเอกสำรหลักฐำนจำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง คู่มือต่ำงๆ ผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของหน่วยงำนในปีที่ผ่ำนมำ และหลักฐำนเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 

กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม  
1. เมื่อเสร็จกำรตรวจเยี่ยมประธำนได้ก ำหนดให้กรรมกำรประเมินมำประชุมสรุปผลงำน

ประจ ำวันและสรุปผลกำรประเมินและน ำเสนอปำกเปล่ำ ให้ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง รับทรำบและร่วม
อภิปรำยผลกำรประเมิน 

2. สรุปรำยงำนประเมิน จัดท ำรูปเล่มส่งให้กับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
2. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล  ก ำหนดให้กรรมกำรที่ตรวจประเมิน  

ศึกษำเอกสำรเชิงประจักษ์ และสอบทำนข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์ และตรวจเยี่ยมสถำนที่  (Site visit)  
จำกนั้นน ำข้อมูลมำเสนอต่อคณะกรรมกำรทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้  และในกำร
น ำเสนอผู้บริหำรและทีมงำน ได้เปิดโอกำสให้บุคลำกร สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นโต้แย้งในผลกำรประเมินได้  
โดยต้องมีหลักฐำนเชิงประจักษ์มำแสดง 
  
เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมิน 
    ในกำรประเมินครั้งนี้คณะกรรมกำรตัดสินผลตำมเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์ 1- 3  ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  โดยพิจำรณำตัดสินผลตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50  หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00  หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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ส่วนที่ 2  ผลกำรประเมิน 
 

ตำรำง ป. 1  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน1 บรรลุเป้ำหมำย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมำยเหตุ 
(เหตุผลของกำรประเมิน              
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

SAR กรรมกำร 
ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 5 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 5 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 12 ระบบ  24 ระบบ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 4 ประเดน็  3 ประเด็น  3 คะแนน 3 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 16 วิชำ  14 วิชำ  3 คะแนน 3 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 70 คน  31 คน  1 คะแนน 1 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 5 กิจกรรม  13 กิจกรรม  5 คะแนน 5 คะแนน  
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ตำรำง ป. 1  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
 

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน1 บรรลุเป้ำหมำย 

 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมำยเหตุ 
(เหตุผลของกำรประเมิน              
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

SAR กรรมกำร 
ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ร้อยละ 95 12 ร้อยละ 100  5 คะแนน 5 คะแนน  

12 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ร้อยละ 2 51,612,501.40 ร้อยละ 8.75  5 คะแนน 5 คะแนน  

589,371,477.73 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4  ร้อยละ 80 54 ร้อยละ 96.42  5 คะแนน 5 คะแนน  

56 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5 ร้อยละ 2 1,510,801.73 ร้อยละ 2.82  

 

 2 คะแนน 2 คะแนน  
51,612,501.40 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6  4 ประเด็น  8 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7 4 ประเด็น  6 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 4 ช่องทำง  14 ช่องทำง  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.10 ร้อยละ 10 20 ร้อยละ 38.46  5 คะแนน 5 คะแนน  

52 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
1  ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส ำหรับตัวบ่งช้ีนั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่ำร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบเุป็นจ ำนวนหรือระบุเป็นข้อ 
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ตำรำง ป. 2  ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ  
 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
 

หมำยเหตุ 
I P O รวม 

 
 

1.  ปรัชญำ ปณิธำน , วัตถุประสงค์ และ
แผนกำรด ำเนินกำร - 5.00 - 5.00 

ดีมำก  

2. ภำรกิจหลักด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และกำรสื่อสำร - 5.00 5.00 5.00 ดีมำก  

3. ภำรกิจหลักด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ - - 5.00 5.00 ดีมำก  

4. ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด - - 4.50 4.50 ดี  
5. ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 1.00 - 3.67 3.00 พอใช้  

6. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม - - 5.00 5.00 ดีมำก  

7. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 3.50 5.00 5.00 4.70 ดีมำก  

8. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ - 5.00 - 5.00 ดีมำก  
รวม 2.67 5.00 4.69 4.57 ดีมำก  

ผลกำรประเมิน พอใช้ ดีมำก ดีมำก ดีมำก   
 
 

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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สรุปผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ  2555  โดยรวม 
(ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 8 องค์ประกอบ : คะแนนเต็ม 5) 

ในรอบปีกำรศึกษำ  2555 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนทุกภำรกิจทั้ง 8 องค์ประกอบตำมมีดังต่อไปนี้ 
 
องค์ประกอบที่  1  ปรัชญำ  ปณิธำน  วัตถุประสงค์และแผนกำรด ำเนนิงำน 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยฯ  ได้ร่วมกันจัดท ำวิสัยทัศน์ และก ำหนดภำรกิจ เป้ำหมำยแผนกลยุทธ์  
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัยฯ และของกระทรวง  บุคลำกรร้อยละ 95 รับรู้ และด ำเนินงำนตำมแผน 
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 
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

 กำรติดตำมและแบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ควรด ำเนินกำรเก็บข้อมูลกำร
ปฏิบัติกิจกรรมประจ ำเดือน และผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โดยต้องติดตำม และ
ประเมินผลกำรด 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 
 
จุดแข็ง 

1. มีสำยไฟเบอร์ออฟติกเชื่อมโยงถึงทุกอำคำร (ยกเว้นอำคำรที่ก ำลังก่อสร้ำง)  
2. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในสำขำวิชำชีพที่ปฏิบัติงำน  
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แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 เพ่ิมจ ำนวน Wireless Access Point เพ่ือรองรับจ ำนวนกำรใช้งำนที่เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

 เพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรด้ำน Network ให้เพียงพอต่อกำรขยำยตัวของระบบ  
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 มีกำรพัฒนำโปรแกรมระบบงำนใหม่ๆ ขึ้นมำช่วยในกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ ท ำให้ลดเวลำ และ
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
องค์ประกอบที่ 3 ภำรกิจหลักด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรวิเครำะห์
กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ กำรปรับปรุงระบบงำนครอบคลุมภำรกิจครบทุกด้ำนของมหำวิทยำลัย น ำเทคโนโลยีมำใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ควำมรู้แก่บุคลำกร และนักศึกษำในด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงสม่ ำเสมอ มีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมผลกำรประเมินตนเองในด้ำนผลผลิตมีค่ำเฉลี่ย 5 อยู่ในระดับดีมำก  
 
จุดแข็ง 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีครอบคลุมภำระกิจทุกด้ำน 
สำมำรถเทียบเคียงกับระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศ 

 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

 พัฒนำระบบสำรสนเทศให้ดียิ่งขึ้น จนสำมำรถเทียบเคียงกับมหำวิทยำลัยในกลุ่มอำเซียน 
 
องค์ประกอบที่ 4   ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด  

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



14 

 

จุดแข็ง 
 มีกระบวนกำรด ำเนินงำนจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพสำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

 ควรมีกำรปรับปรุงโปรแกรม Walai AutoLIB ให้สำมำรถบันทึกและควบคุมระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำนตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยำกรจนถึงวันที่น ำออกให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 สวท. ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอในกำรจัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศต่อจ ำนวนนักศึกษำ 
 
องค์ประกอบที่ 5  ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีภำรกิจด้ำนพัฒนำนวัตกรรมที่จะช่วยให้กำรศึกษำ และกำร
เรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม เกิด
แรงจูงใจในกำรเรียนด้วยนวัตกรรมกำรศึกษำ และประหยัดเวลำในกำรเรียน ส ำนักได้พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ 
เช่น ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ วีดีทัศน์ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต   เป็นกำรช่วยขยำยพิสัยของทรัพยำกร
ของกำรเรียนรู้  พัฒนำและประยุกต์ระบบเทคนิคและอุปกรณ์ ให้สำมำรถน ำมำใช้ในสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้ได้
อย่ำงเหมำะสม เพ่ือสร้ำงเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของคน มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเองใน ด้ำนกำร
น ำเข้ำมีค่ำเฉลี่ย 1.00 อยู่ในระดับปรัปปรุงเร่งด่วน  และด้ำนผลสัมฤทธิ์ค่ำเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับพอใช้ 
  
จุดแข็ง 

 ควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรผลิตสื่อ e-Learning และดูแลกำรใช้งำนระบบ            
e-Learning 

 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

 ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ให้สะดวก และทันสมัยอยู่เสมอ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง 

1. สวท.ควรเสนอมหำวิทยำลัยให้มีนโยบำยให้อำจำรย์จัดกำรเรียนกำรสอนโดยผสมผสำนระบบ e-Learning 
ร่วมกับกำรเรียนกำรสอนแบบปกติในชั้นเรียน 

2. สวท.ควรเสนอแนวทำงต่อมหำวิทยำลัย ในกำรได้มำของเนื้อหำวิชำ (content) ที่มีคุณภำพจำกกลุ่ม
อำจำรย์ที่จบปริญญำเอก และกลุ่มผู้ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ือจัดท ำสื่อ e-Learning ให้สอดคล้องกับ
กำรเรียนกำรสอน 

3. เตรียมอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนให้พร้อมเพ่ือเอ้ือต่อกำรเรียน e-Learning 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
 อบรมพัฒนำอำจำรย์ให้ตระหนักและน ำเทคโนโลยีมำใช้ผสมผสำนช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้

มีคุณภำพ เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ 
 
องค์ประกอบที่ 6  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

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

 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญ 
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

 ให้มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรชุมชนทุกปี  
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 ควรจัดกิจกรรม/โครงกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

-  
 
องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรจัดกำร 

กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่มีคุณภำพประกอบด้วยปัจจัยหลำยประกำร  เช่น กำรได้รับงบประมำณ       
ที่เพียงพอ มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมทั้งภำยในและภำยนอก      
มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร มีกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรวิจัย กำรจัดกำรกำรท ำงำน กำรพยำกรณ์  กำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรวำงแผนกำร กำรจัดกำร กำรมอบหมำยงำน กำรก ำกับติดตำม กำรควบคุมและกำร
ประเมินผลงำน รวมถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำน และกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักมีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเองในด้ำนกำรน ำเข้ำมีค่ำเฉลี่ย  3.50 อยู่ใน
ระดับพอใช้ ด้ำนกระบวนกำรมีค่ำเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมำก  และด้ำนผลสัมฤทธิ์ค่ำเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับ    
ดีมำก  
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จุดแข็ง 
 บุคลำกรให้ควำมร่วมมือและสำมำรถพัฒนำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

 จัดสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับงบด ำเนินกำรของหน่วยงำน 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

 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   ซึ่งผลกำรประเมินตนเองในด้ำนกระบวนกำร        
มีค่ำเฉลี่ย  5.00 มีค่ำระดับดีมำก 
 
จุดแข็ง 

 มีกำรท ำประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกกลุ่มงำน 
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

 ควรปฏิบัติงำนตำมหลักกำรประกันคุณภำพอย่ำงจริงจังมำกข้ึน  
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

 มีกำรพัฒนำโปรแกรมเพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนในระบบประกันคุณภำพ และใช้คอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่ำยในกำรเก็บรักษำและน ำเสนอข้อมูลกำรประกันคุณภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ภาคผนวก 
 

- บันทึกภาคสนาม 
- ก าหนดการตรวจประเมิน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ผลการตรวจ Improvement plan 
- Common data set 
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องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้  5  ประเด็น  ดังนี้ 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการ   
มีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)   
 
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศ , ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
รวมทั้งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะสั้น ระยะปานกลาง 
และระยะยาว 
 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
 
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อได้รับนโยบายจาก
มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมช้ีแจงเพื่อถ่ายทอดแผน กลยุทธ์มหาวิทยาลัยไปสู่
บุคลากรแต่ละกลุ่มงานภายในส านักวิทยบริการฯ   ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันและก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
กลยุทธ์ฯ ต่อไป 
 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
 
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมร่วมกันกับ
หน่วยงานภายในเพื่อจัดท าแผนแผนปฏิบัติการประจ าปีของ ส านักฯ ที่แปลง
มาจากแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ 
  
4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
โดย แผนกลยุทธ์ที่ส านักพัฒนาขึ้นระบุตัวบ่งช้ีตามแผน พร้อมทั้งก าหนดค่า
เป้าหมายของตัวบ่งช้ี และระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีได้อย่างชัดเจน 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
โดย ส านักฯ ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง 
 
จุดเด่น 

1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ 
พ.ศ. 2554-2557 ที่มีความเ ช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แผนกลยุทธ์
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บท ICT 
ประเทศ 

2. มีการแบบตดิตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกัด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
 

ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระดับความส าเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้  5  ประเด็น  ดังนี้ 
1. มีการประกาศนโยบายการใช้ศูนย์ให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อย
กว่า 3 ช่องทาง   
 
โดย ท าการประชาสัมพันธ์นโยบายการใช้ศูนย์การเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง , เว็บไซต์
ระบบงานเครือข่าย และผ่านทาง Facebook Self Access RMUTP 
 
2. มีแผนปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  และมีการ
ด าเนินงานตามแผน พร้อมผู้รับผิดชอบ 
 
โดย มีการก าหนดแผนปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ 
และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 ศูนย์การเรียนรู้ คือ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
ศูนย์พระนครเหนือ และศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
 
3. มีระบบตรวจนับจ านวนผู้ใช้งานประจ าวัน โดยสามารถรายงานสรุปปริมาณ
การใช้งานเป็นรายสัปดาห์ รายเดอืน และรายปไีด้ แบบเรียลไทม์ออนไลน์ 
และสามารถเรียกดูปรมิาณการใช้งานย้อนหลังได้ 
 
โดย มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้สาหรับการตรวจสอบปริมาณการใช้งานของ
ผู้ใช้ภายใน ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทุกศูนย์ รวมถึงการท า Summary 
Report จากทุกศูนย ์
  
4. มีระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต     
โดย มรีะบบท่ีใช้ในการจัดเก็บประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เนต็ 
ซึ่งจะเก็บประวัติไวเ้ป็นเวลา 90 วัน 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และน าผลการส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ โดย
ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการต้องไม่ต่ากว่าระดับคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 
5 
โดย มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบออนไลน์  พร้อมกับรายงานสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการจากการที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนเก้าอี้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ช ารุดเป็นจ านวนมาก 
 
จุดเด่น 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านคอมพิวเตอร ์
2. อุปกรณ์ในศูนย์การเรยีนรู้มคีวามทันสมัย 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง/ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น  ดงันี้ 
1.ระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สรุปเป็น
จ านวนครั้งที่ให้บริการจ าแนกตามรายช่ือผู้รับผิดชอบ เป็นรายเดือน และ  
รายปี   
 
โดย มีการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมส าหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเอาไว้ใช้ ส าหรับการแจ้งปัญหาที่เกิดการจากใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 
2. มีผลการให้บริการซ่อมแซมเครื่องหรือระบบงานแล้วเสร็จใช้งานได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนการแจ้งซ่อมทั้งหมดภายในปีนั้น 
 
โดย มีการจัดท ารายงานที่แสดงถึงสถานะการซ่อมในขณะนั้นรวมถึงสรุปผล
การซ่อม 
 
3. มีการน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหาร    
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อป ี
 
โดย ท าการน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหาร
ทุกๆ 3 เดือน 
 
4. มีการสรุป วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของเครื่องคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/
ระบบงานที่เสีย พร้อมข้อเสนอแนะแนวการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เสนอ
ผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี     
 
โดย ท าการสรุปและวิเคราะห์ปัญหาโดยจะรายงานต่อผู้บริหารทุกๆ 3 เดือน 
 
5. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าคะแนนความพึงพอใจ      
ไม่น้อยกว่า 4.00 จากระดับคะแนนเต็ม 5.00 และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ   
 
โดย มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบแจ้งซ่อม  พร้อมกับ
ปรับปรุงการด าเนินงานตามความต้องการของผู้รับบริการที่มีบางพื้นที่ไม่สามารถ
เช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6. มีการบันทึกจัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา       
วิธีดูแล ซ่อมบ ารุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 
โดย การบันทึกจัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธี
ดูแล ซ่อมบ ารุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
http://nms.rmutp.ac.th 
 
จุดเด่น 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญทางด้านคอมพิวเตอร์ 
2. มีระบบแจ้งซ่อมผ่านเว็บไซต์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ด าเนินงาน 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น  ดงันี้ 
1. มีการส ารวจและก าหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ฯ   
 
โดย ท าการก าหนดคณะท างานและให้ไปด าเนินการส ารวจความต้องการ   
เพื่อใช้ในการก าหนดแผนพัฒนา 
 
2. มีการก าหนดคณะท างาน และการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 
โดย มีหนังสือแต่งตั้งคณะท างาน ก าหนดภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบส าหรับ
แต่ละต าแหน่ง 
 
3. มีการด าเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่ก าหนดไว้โดยการพัฒนา 
ทุกระบบต้องด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 
 
โดย ด าเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่ได้กาหนดไว้โดยการพัฒนา  
ทุกระบบด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 
 
4. มีการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบ       
ที่พัฒนาขึ้น พร้อมรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม เสนอ
ผู้บริหารอย่างน้อย 4 ครั้งต่อป ี
 
โดย ท าการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบ   
ที่พัฒนาขึ้น และน าผลการประเมินจากแบบสอบถามมาปรับปรุงการ
ท างาน พร้อมรายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม เสนอผู้บริหาร
ผ่านทาง http://nms.rmutp.ac.th 
 
5. มีการรวบรวมจัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับการติดตั้งและ/หรือ     
มีคู่มือการใช้งาน การบริหารจัดการของระบบเครือข่ายที่พัฒนา 
 
โดย จัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อม
บ ารุง ติดตั้ งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
http://nms.rmutp.ac.th 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 จุดแข็ง 
1. มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้บริการครอบคลุมพื้นที่

ครบตามแผน 
2. มีบริการเครือข่ายไร้สายให้บริการครอบคลุมพื้นที่ครบตามแผน  
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.4 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น  ดงันี้ 
1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
มหาวิทยาลัย       
 
โดย มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2554-2557 
 
 
2. มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและรายละเอียดการ
เชื่อมต่อกับภายนอก  
 
โดย มีการจัดท าแผนผังแสดงระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้
เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน 
 
 
3. มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เช่ือมต่อกับอินทราเน็ต
หรือระบบเครือข่ายภายใน และ External Zone คือส่วนที่ใช้ในการเช่ือมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายภายนอกอย่างชัดเจน  รวมถึง DMZ 
(Demilitarized Zone) คือโซนท่ีอนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต   
 
โดย มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยแยกเป็น ZONE อย่าง
ชัดเจน โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เช่ือมต่อกับอินทราเน็ตหรือ
ระบบเครือข่ายภายใน และ DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาต
ให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
 
 
4. มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก 
(Inbound และ Outbound)    
 
โดย มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก 
(Inbound และ Outbound) 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
 
โดยมีระบบเฝ้าระวังเครือข่ายคอมพิวเตอร์และน าผลการเฝ้าระวังมาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 
จุดเด่น 

1. มีระบบ Network Monitoring ตลอด 24 ช่ัวโมง 
2. มีระบบการจัดการเครือข่ายแบ่งเป็น Zone อย่างชัดเจน 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.5 ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น  ดงันี้ 
1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา โดยมีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงคณะและ
หน่วยงาน หมายถึงเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    ทั้งแบบมีสาย 
(LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปยังอาคารภายใน
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
 
โดย มีการบริการให้บริการเครือข่ายโดยเส้นทางของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั้ง แบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) 
ครอบคลุมไปถึงทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 
2. ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ตรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารได้แบบมีสายหรือไร้สายครอบคลุมอาคาร
และไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของห้องเรียนทุกห้อง ห้องปฏิบัติการทุกห้อง 
 
โดย ท าการส ารวจพื้นที่บริการที่ได้เปิดบริการแล้วจัดท าเป็นแผนภาพ      
เพื่อแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว 
 
3. มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่
ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที   
 
โดย มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่
ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
 
4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) 
จุดให้บริการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (SAR ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 3) ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 4.00 จากระดับคะแนน 5.00   
 
โดย มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) 
จุดให้บริการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (SAR ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 3) ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ากว่า 4.00 จากระดับคะแนน 5.00 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตาม
ประเด็นท่ี 3 ของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไข
ปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการด าเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข 
 
โดย มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตาม
ประเด็นท่ี 3 ของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไข
ปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการด าเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข 
 
จุดเด่น 

1. มีสายไฟเบอร์ออฟติกเชื่อมโยงถึงทุกอาคารตามแผน (ยกเว้นอาคาร
ที่ก าลังก่อสร้าง) 

2. มีอุปกรณต์่อเชื่อมระบบ Network ที่มีคุณภาพสูง 
3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญด้าน Network 
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องค์ประกอบที่  3  ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น  ดงันี้ 
1. มีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ท่ีครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย   
 
โดย มหาวิทยาลัยจัดท าฐานข้อมูลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และ
ผลการด าเนิน งานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของพร้อมทั้ง
มีการก าหนดสิทธิโดยระบุ Username และ Password เพื่อให้สามารถเข้าไป
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลและมีช่องทางในการให้
ค าแนะน าเพื่อการพัฒนา พร้อมกับคู่มือการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ซึ่ง
สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จาก
ส่วนกลาง 
 
2. มีการจัดท าหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ 
 
โดย มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าและทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการที่ สร้างคุณค่า 1 กระบวนการ ที่จัดท าใน
ปีงบประมาณ 2555 คือ ระบบควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลา โดยมีการ
วิเคราะห์กระบวนการสร้างคุณค่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน     
มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีคู่มือการปฏิบัติงาน   
มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล 
 
3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
เหมาะสม 
 
โดย มหาวิทยาลัยฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเหมาะสม  มหาวิทยาลัยมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงด้วย 
Username และ Password เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง      
ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง และมีช่องทางในการให้ค าแนะน า 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 4. มีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง       
ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติราชการหรือตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการส าคัญ   
 
โดย มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยที่ใช้ในการ
ก ากับติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงการด าเนิน งานตามแผน
ปฎิบัติราชการ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ที่สามารถรายงานต่อกอง
นโยบายและแผน ส านักประกันคุณภาพ และผู้บริหาร  ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังมีบันทึกข้อความ ค าสั่ง ความเห็นการตอบกลับทางเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่าได้น าข้อมูลจากการ ติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย 
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 
 
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 
โดย มีการท าส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร จ าแนกตามกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแบบออนไลน์
ตลอดเวลา 
 
จุดเด่น 

1. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาโปรแกรม 
2. มีการประสานงานท่ีดีในระดับผู้ปฏิบัติงาน 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ข้อค้นพบ 
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น  ดงันี้ 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   
 
โดย มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) โดยมีการจัดท า
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      
(ปีการศึกษา 2554) จากคณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีและกายภาพเป็นประธาน มีการประชุมคณะกรรมการ  มีแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท.มทร. พระนคร ปี 2554 – 2557 และแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสารสนเทศ สวท.มทร.พระนคร ปี 2550 – 2554 
 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 
โดย มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ส านักเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  ส านักได้
แต่งตั้งทีมงานพัฒนาระบบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดคล้อง 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการติดตาม ความคืบหน้าการด าเนินงาน ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของโปรแกรมระบบงาน มีการประชุมกับหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน สามารถตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระบบประเมิน
การเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการวิจัย คือระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ระบบ
บริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ประกอบด้วย ระบบการเงินและบัญชี 
(Enterprise Resource Planning) ระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ (Business Intelligence) ด้านการประกันคุณภาพ  ระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   
 
โดย มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ มีการตรวจสอบและทดสอบแบบ
ประเมิน มีการพัฒนาโปรแกรมการประเมินผลให้สามารถรายงานผลการ
ประเมินได้แบบเรียลไทม์ ออนไลน์ พร้อมมีผู้ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามดูแล  
ในการประเมินผลนี้จะท าสรุปรายงานเสนอผู้บริหารในปลายปีการศึกษาละ 1 
ครั้งทุกปี นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีการประเมินความพึงพอใจการใช้
ระบบงานอื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบการเรียน 
การสอนออนไลน์ เป็นต้น 
 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 
 
โดย มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ที่ได้ คะแนนน้อย และจากที่ผู้ประเมินให้ค าแนะน าไว้ มาท าแผน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเสนอผู้บริหาร และปรับปรุงระบบต่อไป ระบบที่ได้
ปรับปรุงจากค าแนะน าแล้ว เช่น ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้เมื่อได้รับการร้องขอ เป็นต้น 
 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตาม  
ที่ก าหนด 
 
โดย มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลบุคลากร การเงิน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
หลักสูตร และข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกให้กับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาปีละ 2 ครั้ง      
ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม ตามที่ก าหนด บันทึกข้อมูลการประกัน
คุณภาพในโปรแกรม CHE QA และบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
ผ่านระบบของ สกอ. 
 
จุดเด่น 

 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมภาระกิจทุกด้าน 
สามารถเทียบเคียงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยช้ันน าของ
ประเทศ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.3 จ านวนระบบงานสารสนเทศท่ีมีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม ่
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 24 ระบบ  ดังนี ้
 
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมใหม่จ านวน 
9 ระบบ และปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตามความต้องการของ
ผู้ใช้ จ านวน 14 ระบบ รวมเป็น 24 ระบบ 
 
จุดเด่น 
 ส านักมีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม

ระบบงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 12 ระบบ 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 24  ระบบ 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  24 ระบบ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (เลือกมา 1 ระบบงาน) 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น  ดงันี ้
1. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล 
 
โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยจากฐานข้อมูล
บุคลากร เป็นฐานข้อมูลผู้วิจัย เพื่อรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัยที่
ได้รับงบประมาณในแต่ละปี รวบรวมเป็นระบบบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย 
 
2. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ นักศึกษา 
อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย 
 
โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ คือ อาจารย์ ผู้บริหาร และผู้วิจัย 
จากการที่นักวิจัยต้องเข้าไปกรอกข้อมูลงานวิจัยของตนเอง 
 
3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 
 
โดย ระบบบริหาร งานวิจัย มีหน้า Log in เฉพาะนักวิจัยที่ท าวิจัยเท่านั้นจึงจะ
สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลงานวิจัย และประวัติผู้วิจัยได้ และมีการก าหนดสิทธิ
การเข้าใช้ตาม RMUTP Passport 
 
4. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 
 
โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นท าให้ลดขั้นตอนการท างาน ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ
เอกสารกระดาษได้เป็นจ านวนมาก เป็นการรวบรวมข้อมูลงาน วิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน ง่ายต่อการสืบค้น  มีการค านวณสถิติต่าง 
ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ สามารถจ าแนกงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
งานวิจัยที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  สามารถรายงานจ านวนเงินที่ได้รับในแต่ละปีของโครงการวิจัยได้
รวดเร็ว และรายงานในรูปแบบกราฟ 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน 
 
โดย มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบงานวิจัยใน 5 ด้านประกอบด้วย 
ด้านความทันสมัย ความถูกต้อง ตรงกัน เช่ือถือได้ เป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้งาน ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
 
จุดเด่น 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่มีความสามารถ

ในการพัฒนาระบบงานได้เอง 
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องค์ประกอบที่ 4 ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 

ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 4 ประเด็น  ดงันี ้
1. มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 250 บาท ต่อ FTES 
 
โดย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ห้องสมุดได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,354,364.71  บาท 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เท่ากับ 11,110.72 ดังนั้น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า ของห้องสมุด ในสังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงเท่ากับ 211.90  บาท/คน 
 
 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง งบประมาณในการจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศ 
บาท 2,354,364.71 

ตัวหาร จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) 

FTES 11,110.72 

ผล ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศต่อ FTES 

บาท 211.90 

เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศต่อ FTES 

บาท 250 

 
2. มีค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า มีจ านวน
มากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท ต่อ FTES 
 
โดย ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานห้องสมุด จ าแนกได้ดังนี้ 
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 

 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 4  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  4 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 4 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2555 = 11,110.72 
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
 = 9,454,652.52 ÷ 11,110.72  
            = 850.95 
 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง ค่าใช้จ่ายของการบริการ

ห้องสมุด 
บาท 9,454,652.52 

ตัวหาร จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) 

FTES 11,110.72 

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

 
3. เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและน าออก
ให้บริการ ต้องมีเวลาเฉลี่ยไม่มากกว่า 3 วันต่อ 1 รายการ 
 
โดย กลุ่มวิทยบริการประกอบไปด้วยห้องสมุด 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเทเวศร์ 
ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพระนครเหนือ ห้องสมุดพณิชยการพระนคร       
ได้ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยวิธีสอบราคาให้เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุ ทั้งนี้ในการสอบราคาหนังสือในปีงบประมาณ 2555 ได้สรุปผล
การจัดซื้อให้กับบริษัทที่ได้เข้าสอบราคา จ านวน 5 บริษัท ในช่วงเดือน 
เมษายน 2555 และได้ด าเนินการจัดส่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 และ
จัดซื้อหนังสือรอบที่ 2 ด้วยวิธีตกลงราคากับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 ดังนั้น จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด  มทร.พระนคร ที่ได้รับนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555      
ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 จึงสรุปรวมได้ 2,241 ช่ือเรื่อง 
 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLIB พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งปัญหา   
ที่พบจากการใช้โปรแกรมยังคงมีอยู่มากโดยเฉพาะในส่วนของการพิมพ์ 
รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบของงานพัฒนาและงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ เพื่อควบคุมระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยากร
จนถึงวันที่ น าออกให้บริการไม่สามารถค านวณออกมาได้อย่างชัดเจนด้วย
โปรแกรม Walai AutoLIB ดังนั้นห้องสมุดจึงได้ท าแบบฟอร์มเพื่อควบคุม
ระยะเวลาในการด าเนินงานขึ้น โดยใช้ วันท่ี เดือน ปี ท่ีปรากฏในระบบจัดเก็บ
จากโปรแกรม Walai AutoLIB มาค านวณหาเวลาเฉลี่ยในการด าเนินงาน 
สรุปงานห้องสมุด มทร.พระนคร ใช้เวลาด าเนินการตั้งแต่รับทรัพยากร
สารสนเทศและน าออกให้บริการเฉลี่ย 2.97 วัน ต่อ 1 ช่ือเรื่อง 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

  
 รายการ หน่วย จ านวน 

ตัวตั้ง จ านวนวันท่ีรับมอบถึงวันท่ีน า
ออกให้บริการ 

วัน 6,656 

ตัวหาร จ านวนสารสนเทศท่ีน าออก
ให้บริการทั้งหมด 

รายการ 2,241 

ผล เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการต่อ 1 
รายการ 

วัน 2.97 

เป้าหมาย เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการต่อ 1 
รายการไมม่ากกว่า 

วัน 3 

 
4. มีปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม    
ไม่น้อยกว่า 20 รายการต่อคน 
 
โดย ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLib โดยให้บริการ ยืม-คืนในห้องสมุดทั้ง 4 สาขา คือ 
ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพณิชยการพระนคร และห้องสมุด
พระนครเหนือ มีสถิติการยืมตามคอลเล็กช่ัน ผ่านระบบห้องสมุด  Walai 
AutoLibจ านวน 72,980 รายการ มีสถิติการยืมใช้ภายในห้องสมุด 74,840 
รายการ และมีสถิติการยืมหนังสือ / วารสาร ออกนอกห้องสมุด (ยืมนอก
ระบบ (Walai Autolib) 1,457 รายการ 
 
ดังนั้น สรุปสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด จ านวน 149,277 
รายการ โดยให้บริการแก่สมาชิกผู้มีสิทธิ์ยืม ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 7,305 คน 
 
 รายการ หน่วย จ านวน 

ตัวตั้ง จ านวนการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ 

รายการ 149,277 

ตัวหาร จ านวนสมาชิกที่มสีิทธ์ิยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ 

คน 7,305 

ผล ปริมาณการยมืต่อคน รายการ 20.44 
เป้าหมาย ปริมาณการยมืต่อคน รายการ 20  
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 (เฉพาะฐานข้อมูลท่ีจัดซ้ือ) 
 
โดย  
1. ปีการศึกษา 2555 งานห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 13 ฐาน ผู้ใช้บริการประกอบด้วย นักศึกษา 
บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 12,764  คน และมีการ login 
เพื่อใช้ฐานข้อมูลทุกฐานจ านวน 133,970 ครั้ง (สถิติตั้งแต่เดือน มิถุนายน 55 – 
กุมภาพันธ์ 56) สถิติตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2556 ยังไม่มีรายงานสถิติ
การเข้าใช้งาน 
 
2. ปีการศึกษา 2554 งานห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 13 ฐาน ผู้ใช้บริการประกอบด้วย นักศึกษา 
บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 12,146 คน และมีการ login 
เพื่อใช้ฐานข้อมูลทุกฐานจ านวน 120,257 ครั้ง 
 
วิธีการค านวณ 
ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น = [(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 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปี พ.ศ. 2555 

คน 12,764 

ตัวตั้ง จ านวนฐานขอ้มูลทั้งส้ิน ปี 2555 ฐาน 13 
ตัวตั้ง สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ ปี

การศึกษา 2555 
ครั้ง 133,970 

ตัวตั้ง สถิติจ านวนสมาชิกนักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ปี พ.ศ. 2554 

คน 12,146 

ตัวตั้ง จ านวนฐานขอ้มูลทั้งส้ิน ปี 2554 ฐาน 13 
ตัวหาร สถิติการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ ปี

การศึกษา 2554 
ครั้ง 120,257 

ผล ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลที่
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 6.01 

เป้าหมาย ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลที่
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ 

ร้อยละ 2 

 

 

 

 



41 

 

ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6. มีการฝึกอบรมการใช้งานหรือกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอด ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ผู้ใช้บริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีระดับความพึงพอใจไม่ ต่ ากว่า 4.00 
 
โดย กลุ่มวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อเพิ่มพูนทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 
1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 
1.1 แนะน าการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
1.2 แนะน าการสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web OPAC 
1.3 แนะน าการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  132  คน  ผลการด าเนินงาน  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเต็มเวลาท้ังสิ้น 125 คน คิดเป็นร้อยละ 94.70 และมีผลการประเมินความ
พึงพอใจในการอบรมครั้งน้ี อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 
91.60 
 
2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์เพื่อการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2555 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 
2.1 แนะน าและสาธิตวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
2.2 ฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  45 คน  ผลการด าเนินงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เต็มเวลาท้ังสิ้น 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 และมีผลการประมินความพึงพอใจ  
ในการอบรมครั้งน้ี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 
 
จุดเด่น 
1. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับทุกคณะ 
2. มีรูปแบบการให้บริการท่ีสอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการปรับปรุงโปรแกรม Walai AutoLIB ให้สามารถบันทึกและควบคุม
ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วันท่ีได้รับ ทรัพยากรจนถึงวันท่ีน าออกให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สวท.ควรเสนอมหาวิทยาลัยขอเพิ่มงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
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4.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบงานห้องสมุด 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น  ดงันี ้
1. การให้บริการเชิงรุก (Proactive Service) อย่างน้อย 1 บริการที่เพิ่มขึ้น 
ในปีการศึกษา 2555 โดยมีรายงานขั้นตอนการด าเนินงาน และผลของการ
ด าเนินงานท่ีเห็นประจักษ์ น ามาใช้เป็นงานประจ า  
 
โดย ในปัจจุบัน Facebook เข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตประจ าวัน เป็น
เครื อข่ า ยสั งคมออนไลน์ ส าหรับการแบ่ งปั นข้ อมู ล  ติ ดต่ อสื่ อส าร 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ฯลฯ ห้องสมุด มทร.พระนคร เล็งเห็นประโยชน์จาก
การใช้งาน Facebook จึงได้มีมติที่ประชุมให้จัดท า Facebook ห้องสมุดขึ้น 
ประกอบด้วย ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,    
ห้องสมุดเทเวศร์, ห้องสมุดโชติเวช, ห้องสมุดพณิชยการพระนคร, ห้องสมุด
พระนครเหนือ 
 
2. มีการออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์      
(e-Service) อย่างน้อย 1 บริการที่เป็นบริการที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือมีการ
ปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึนโดยมี รายงานการวิเคราะห์ระบบงานที่พัฒนาขึ้น และการ
น าไปใช้จริง ในปีการศึกษา 2555 
 
โดย กลุ่มวิทยบริการ ได้มีการออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ดังนี ้

1) ในการสมัครสมาชิกห้องสมุดมทร.พระนคร ผู้ใช้บริการต้องเดินทาง
มาที่ห้องสมุดสาขาเพื่อท าการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม สมัคร
สมาชิกห้องสมุด ซึ่งมีให้บริการ ณ ห้องสมุดสาขาทั้ง 4 สาขา      
แต่ผู้สมัครบางท่านไม่สะดวกเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง 

2) ห้องสมุด จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดย
ท าการเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด ผู้ใช้บริการเพียงท าการกรอก
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ผู้ดูแลระบบจะท าการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความครบถ้วนของข้อมูลและจะติดต่อกลบัเพื่อยืนยันผลการ
สมัครภายใน 3 วัน 

3) การบริการแบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกสามารถใช้บริการนี้ได้
ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่ สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
(internet) เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ได้
จัดท าคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลแบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด 
เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน 

ค่าเป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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 3.  มีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) อย่าง
น้อย 1 บริการซึ่งเป็นบริการใหม่ในปีการศึกษา 2555 มีการทบทวนบริการ
ต่าง ๆ มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริการเชิงรุก มีการด าเนินการตาม
ระบบงานท่ีออกแบบไว้ 
โดย กลุ่มวิทยบริการมีการด าเนินการดังนี้ 

1) มีการทบทวนการท างานเพื่อลดขั้นตอน โดยใช้ระบบแจ้งเตือน
ก าหนดส่งและต่ออายุการยืมทาง SMS ในการให้บริการยืมคืน
หนังสือ จากการด าเนินงานห้องสมุดที่ผ่านมา พบว่า อาจารย์บาง
ท่านละเลยหรือลืมวันก าหนดส่งหนังสือ ท าให้เกิดค่าปรับหนังสือ
เกินก าหนดส่ง และไม่พอใจ ขอลดหย่อนค่าปรับ ดังนั้น กลุ่มวิทย
บริการจึงประชุมหาแนวทางการแก้ไข สรุปว่า จะให้มีบริการแจ้ง
เตือนก าหนดส่งและต่ออายุการยืมทาง SMS หรือให้อาจารย์กรอก
แบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

2) มีการทบทวนการท างานเพื่อลดขั้นตอน โดยใช้ระบบแจ้งเตือน
ก าหนดส่งและต่ออายุการยืมทาง SMS ในการให้บริการยืมคืน
หนังสือ 

3) จากการด าเนินงานห้องสมุดที่ผ่านมา พบว่า อาจารย์บางท่านละเลย
หรือลืมวันก าหนดส่งหนังสือ ท าให้เกิดค่าปรับหนังสือเกินก าหนดส่ง 
และไม่พอใจ ขอลดหย่อนค่าปรับ ดังนั้น กลุ่มวิทยบริการจึงประชุม
หาแนวทางการแก้ไข สรุปว่า จะให้มีบริการแจ้งเตือนก าหนดส่งและ
ต่ออายุการยืมทาง SMS หรือให้อาจารย์กรอกแบบฟอร์มขอต่ออายุ
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

4) มีการปรับเป็นระบบการท างานประจ า การให้บริการ SMS เพื่อแจ้ง
เตือนก าหนดส่งและมีแบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากร
สารสนเทศไว้บริการนั้น ท าให้อาจารย์ได้รับความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น อาจารย์รู้สึกพึงพอใจต่อการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่
ต้องน าหนังสือเข้ามาท าการต่ออายุการยืม ห้องสมุดจึงได้ปรับการ
ท างานนี้เป็นการท างานประจ า 

5) มีการติดตามประเมินผล กลุ่มวิทยบริการมีการประเมินผลความพึง
พอใจในการให้บริการโดยใช้แบบส ารวจ ประจ าปีการศึกษา 2555 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัด ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร ข้อ 15 บริการแจ้งเตือนและต่ออายุการยืม 
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 4. ศักยภาพระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่ง ขึ้น อย่างน้อย 1 ระบบในปีการศึกษา 2555 มีผลการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่
การเปลี่ยนแปลง 
 
โดย กลุ่มวิทยบริการมีการด าเนินการดังนี้ 

1) มีนโยบายและมีการวิเคราะหค์วามตอ้งการหรือความจ าเป็นในการ
จัดท าฐานข้อมูล เนื่องจากห้องสมุดมทร.พระนครมีการจัดซื้อ
หนังสือใหม่ทุกปีงบประมาณเพื่อน ามาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดและเนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณได้มีการจัดซื้อหนังสือ
เข้าห้องสมุดเป็นจ านวนมาก ทางห้องสมุดจึงได้จัดท าฐานข้อมูล
หนังสือใหม่ เพื่อแนะน าให้ผู้ใช้บริการทราบว่าในแต่ละเดือนนั้น
ห้องสมุดแต่ละแห่ งมีหนั งสือ ใหม่ เล่ ม ไหนบ้างพร้ อมทั้ งมี
รายละเอียดของหนังสือให้ผู้ใช้บริการทราบพอสังเขป 

2) มีฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเป็นผู้พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการสารสนเทศแก่
ผู้ใช้ บริการ โดยฐานข้อมูลที่ห้องสมุดได้ด าเนินการพัฒนาขึ้น
เพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ ใช้บริการ ได้แก่ ฐานข้อมูลหนังสือ
ใหม ่

3) มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ส าหรับ
ผู้ใช้งานทั่วไปนั้นสามารถดูรายละเอียดฐานข้อมูลหนังสือใหม่ได้
โดยไม่ ต้องใช้รหัสผ่านแต่จะมีการก าหนดสิทธิส าหรับเจ้าหน้าที่
และบรรณารักษ์ใน การอัพโหลดข้อมูลหนังสือใหม่ลงในฐานข้อมูล
เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งาน 

4) ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ
เป็นปรับปรุง พัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง โดยในปัจจุบัน
ห้องสมุดของมทร.พระนครแต่ละแห่งจะมีหนังสือใหม่เข้ามาเพื่อให้ 
บริการแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดเป็นจ านวนมาก และการที่มีระบบ
ฐานข้อมูลหนังสือใหม่ขึ้นมานั้นท าให้ง่ายต่อการค้นหาหนังสือ ใหม่
ที่ตรงตามความต้องการต่อผู้ใช้บริการ 

5) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ฐานข้อมูล โดยมีแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจการใช้ระบบฐานข้อมูลหนังสือใหม่ 

6) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และมีการ
ปรับปรุงและเพิ่มเติม ฐานข้อมูลหรือสารสนเทศให้ทันสมัย โดยมี
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลหนังสือใหม่อยู่
ในระดับดี มาก  คิดเป็นร้อยละ 4.65 และจะปรับปรุงจ านวน
หนังสือใหม่และรายละเอียดหนังสือให้มีความทันสมัยและมี 
จ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน

คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศโดยมี  ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00 
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการตามข้อเสนอแนะ และแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างครบถ้วน 
 
โดย กลุ่มวิทยบริการมีการด าเนินการดังนี้ 

1) ในปี 2555 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ต่อ การให้บริการห้องสมุดในรูปแบบสอบถามออนไลน์ในเว็บไซต์ห้องสมุดที่  http://libapp.rmutp 
.ac.th/lib_question/admin/index_admin2556.php โดยจะคิดจากค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจซึ่ง
เทียบจากค่า 5 ระดับและพิจารณา 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ
ห้องสมุด, ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ,     ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ, ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก, ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 10,307 คน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 

2) จากส ารวจความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางที่ห้องสมุด  มีให้บริการ เช่น แบบสอบถาม
ออนไลน์ กล่องรับฟังความคิดเห็น Facebook เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ฯลฯ พบว่า มีข้อเรียนเรียนจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดในสังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 ข้อ ดังนี้  
1. ไม่มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการที่เคาน์เตอร์ยืม – คืน ท าให้ต้องรอนาน และต้องเดินไปเรียกที่ห้องท างาน
ของเจ้าหน้าท่ี ท าให้เสียเวลา (ห้องสมุดพระนครเหนือ)  
2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาไม่เพราะ บริการไม่ดี (ห้องสมุดโชติเวช)  
การแก้ไข  
1. หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ หัวหน้างานวิทยบริการและหัวหน้างานห้องสมุดได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุด
พระนครเหนือและห้องสมุดโชติเวชเพื่อรับทราบปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จ จริง พบว่า ห้องสมุดพระ
นครเหนือมีบุคลากรน้อย เนื่องจากมีการโยกย้ายและลาออกของบุคลากร อาจจะให้เกิดความล่าช้าและ
ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการที่เคาน์เตอร์ยืม – คืนอยู่ตลอด ด้วยเหตุนี้จึงได้เปิดรับสมัครบุคลากรของ
ห้องสมุดเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ ให้บริการอย่างทันท่วงท ี
 
 
 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
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ตัว
บ่งชี ้

 
ผลการประเมินตนเอง     

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 2. ท าการเรียกพบบุคลากรทุกคนของห้องสมุดพระนครเหนือและห้องสมุดโชติเวชเป็นราย บุคคล โดยท า
การสอบถามและบอกกล่าวถึงปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  เพื่อให้บุคลากรได้ รับทราบพร้อม
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดีเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 
จุดเด่น 

 น า Social Network (Face Book) มาช่วยในการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
รวดเร็ว 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถิติการเป็นสมาชิก Facebook ยังน้อย 
2. การให้บริการยังไม่เป็นเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวท้ังระบบ 
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องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ e-Learning  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 3 ประเด็น  ดงันี ้
1. จ านวนรายวิชา e-Learning เพื่อการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่กลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้ผลิต/ปรับปรุงเนื้อหาวิชาแล้วเสร็จ
ในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 20 รายวิชา 
 
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ด าเนินการผลิต/
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา e-Learning ที่น าไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2555 และน าเผยแพร่สู่เว็บไซต์ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งสิ้น
จ 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) และ
เก็บไว้ในฐานข้อมูล e-Learning ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2555 ไม่
น้อยกว่า 60 รายวิชา 
 
โดย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตรายวิชา         
e-Learning ขึ้นใหม่ (ไม่นับรวมของเก่า) ที่น าไปใช้เพื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ ในปีการศึกษา 2555 ทั้งสิ้นจ านวน 67 รายวิชา แบ่งตามคณะต่างๆ 
ดังนี ้

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 

 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 3  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  3 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 3 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 3. จ านวนครั้งของการเข้าใช้ e-Learning เพื่อการเรียนการสอนในช้ันเรียนใน
ปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 40,000 ครั้ง 
 
โดย จ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่อ e-Learning ที่น าไปใช้เพื่อการเรียน      
การสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปี
การศึกษา 2555 จ านวนทั้งสิ้น 35,729 ครั้ง 
 
4. มีการส ารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพื่อการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนในปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00 
 
โดย จากการส ารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพื่อการเรียนการสอน
ในช้ันเรียนในปีการศึกษา 2555 พบว่า 

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ 4.77 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ 4.90 

 
5. มีการปรับปรุงระบบ e-Learning ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ 
 
โดย - 
 
จุดเด่น 

1. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ e-Learning 
และดูแลการใช้งานระบบ e-Learning 

2. มีบุคลากรที่สามารถให้ค าแนะน าและให้ความรู้ในการผลิตสื่อ e-
Learning แก่อาจารย์ได้ 

3. มีเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีใช้งานง่าย โดยมีคู่มือ
และวิดีโอสาธิตการใช้งาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ปัจจุบันไม่พบการใช้ e-Learning ผสมผสานกับการเรยีนการสอนใน
ช้ันเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 สวท.ควรเสนอมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานระบบ e-Learning ร่วมกับการเรียนการสอน
แบบปกติในช้ันเรียน 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ  VDO On Demand เพ่ือ
การเรียนการสอนและวิชาชีพ 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น  ดงันี ้
1. จ านวนเนื้อหาวิชา VDO On Demand เพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ท่ีผลิตใหม่ประจ าปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 20 วิชา 
 
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการผลิต
เนื้อหารายวิชา Video On Demand เพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 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 (บริการวิชาการ     
แก่สังคม) ที่ผลิตใหม่แล้วเสร็จประจ าปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 180 ตอน 
 
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการผลิต
เนื้อหา Video On Demand หลักสูตรวิชาชีพ (บริการวิชาการแก่สังคม) 
เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2555  ทั้งสิ้นจ านวน 15 วิชา 190 ตอน แบ่งได้
ดังนี ้

 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน 9 รายวิชา 103 ตอน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 6 รายวิชา 87 ตอน 

 
3. จ านวนครั้งของการเข้าใช้ VDO On Demand เพื่อการเรียนการสอน     
ในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 130,000 ครั้ง 
 
โดย จ านวนครั้งของการเข้าใช้ Video On Demand เพื่อการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวนทั้งสิ้น 133,713 ครั้ง 
 
4. มีการส ารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ VDO On Demand เพื่อการเรียน   
การสอนในช้ันเรียน ในปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00 
 
โดย การส ารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ VDO On Demand เพื่อการเรียน   
การสอนในช้ันเรียนในปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยดังนี ้

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ 4.36 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 4 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ 3.99 

 คะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทั้ง 2 เทอม อยู่ในระดับ 4.18 
 
5. มีการปรับปรุงระบบ VDO On Demand ตามข้อเสนอแนะของผูใ้ช้ 
โดย จากแบบส ารวจไม่พบข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง แต่ สวท.เห็นควรปรับปรุง
หน้าเว็ปวีดีโอสื่อการสอนให้ทันสมยัยิ่งข้ึน 
 
จุดเด่น 

1. เนื้อหาของสื่อที่ผลิตขึ้นในรูปแบบ Video On Demand สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามสาขาวิชาชีพต่างๆ 

2. อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้มีความสมัครใจในการเผยแพร่ความรู้   
เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สังคม 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.3 จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได ้14 วิชา  ดังนี้ 
 
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ด าเนินการ
จดลิขสิทธิ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ VDO On Demand ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2555  จ านวนทั้งสิ้น 14 วิชา 194 
ตอน ประกอบด้วย ภาคการศึกษาที่  1 จ านวน 8 วิชา 115 ตอน และ      
ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 6 วิชา 79 ตอน 
 
จุดเด่น 

 มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญามาอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. เร่งรัดการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันเวลาในการ
เผยแพร่ 

2. มีการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On 
Demand ให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีระบบและกลไกในการจัดลิขสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 16 วิชา 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 14  วิชา 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  14 วิชา 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 3 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.4 จ านวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้
และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 31 คน  ดังนี ้
 
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  ได้ท า
หน้าที่เป็นวิทยากรในการบรรยาย การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ  
การเรียนการสอนออนไลน์ จ านวน 1 โครงการ มีผู้รับบริการที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใช้และผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน
ทั้งสิ้น  31 คน ดังนี ้

 โครงการองรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จ านวนผู้เข้าอบรม 26 คน และ
อาจารย์จากหน่วยงานอื่น เข้าร่วมอบรมจ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 
31 คน 

 
จุดเด่น 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อม และสามารถจัดการอบรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 70 คน 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 31  คน 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  31 คน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 1 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 1 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 6  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/
ชุมชน  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 13 กิจกรรม  ดังนี ้
 
โดย ผู้อ านวยการส านักให้ความร่วมมือกับ สพฐ.พัฒนาต้นแบบหลักสูตรการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตตาม  หลักสูตร
แกนกลาง  ให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรอง Ipv6  เป็นกรรมการ
ก าหนดข้อก าหนดการจ้าง การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา เป็นคณะกรรมการ จัดซื้อระบบจัดเก็บ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  มีการ
ผลิตสื่อ VDO On Demand ให้บริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 8 รายการ 
และให้บริการจัดประชุมสัมมนา มาตรฐานการแปลและล่าม แก่สภาและ  
ศูนย์ข้อมูลพหุภาษาส าหรับความเป็นมืออาชีพ เป็นต้น 
 
จุดเด่น 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เช่ียวชาญ และศักยภาพทางด้าน
ความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 5 กิจกรรม 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 13  กิจกรรม 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  13 กิจกรรม 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
 

 

 



54 

 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.1 การด าเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น  ดังน้ี 
1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน  
 
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ประเทศ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร   
 
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงานท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  
 
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีสอคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
4. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีการประเมินผล   
 
โดย ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน ปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 1 ครั้งทุกปี และประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี ้
 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน   
 
โดย ส านักได้จัดสรรเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2555 น ามาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของส านัก โดยแจ้ง
เรื่องการปรับแผนจากงบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555        
ให้หน่วยงานภายในรับทราบ โดยในแผนท่ีปรับใหม่ต้องตรวจสอบค่าเป้าหมายและ
ตัวบ่งชี้ให้เชื่อมโยงเข้ากับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 
จุดเด่น 

 มีการเชื่อมโยงแผนและน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.2 ร้อยละของความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้  ร้อยละ 100  ดังนี ้
 
โดย ในปีการศึกษา 2555  ส านักมีจ านวนกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
การของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น 51 โครงการ ไม่ได้
รับงบประมาณ 4 โครงการโครงการที่ได้รับงบประมาณ 47 โครงการปฏิบัติได้
ตามเป้าหมาย 47 โครงการคิดเป็นร้อยละ 100  และมีจ านวนกิจกรรม/
โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ทั้งสิ้น 12 โครงการด าเนินการ
ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
 
จุดเด่น 

 มีระบบติดตามและประเมินผลแผนการปฎิบัติการประจ าปีอย่าง    
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 95 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 100 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 100 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.3 ร้อยละของงบด าเนินการของหน่วยงานต่องบด าเนินการของมหาวิทยาลัย  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้  ร้อยละ 8.75  ดังนี ้
โดย ปีการศึกษา 2555 โดยมหาวิทยาลัยมีงบด าเนินการ 589,371,477.73 
บาท สวท.ได้รับงบด าเนินการ 51,612,501.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.75 
 
 รายการ หน่วย จ านวน 

ตัวตั้ง งบด าเนินการของ สวท. 
ปีงบประมาณ 2555 

บาท 51,612,501.40 

ตัวหาร งบด าเนินการของ มทร.พระ
นคร ปีงบประมาณ 2555 

บาท 589,371,477.73 

ผล ร้อยละของงบด าเนินการ 
สวท. 

ร้อยละ 8.75 

เป้าหมาย ร้อยละของงบด าเนินการ 
สวท.  

ร้อยละ 2 

 
จุดเด่น 
 สวท.ได้รับงบประมาณด าเนินการอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 2 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 8.75 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 8.75 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.4 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้  ร้อยละ 96.42 ดังนี ้
 
โดย ในปีการศึกษา 2555  ส านักส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการของ
หน่วยงานภายใน มทร.พระนคร และหน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมถึงส านักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาด้าน IT ให้กับบุคลากรของส านักเองและบุคคลภายนอก
หน่วยงาน เช่น อาจารย์ และนักศึกษา  หลังจากฝึกอบรม ส านักมีการ
ประเมินผลการฝึกอบรมทุกครั้ง 
 
จุดเด่น 

1. บุคลากรของ สวท.ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาสอดคล้อง
กับภารกจิ 

2. บุคลากรของ สวท.มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 80 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 96.42 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 96.42 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.5 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมายต่อ
งบด าเนินการของหน่วยงาน  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้  ร้อยละ 2.92  ดังนี ้
 
โดย ปีการศึกษา 2555 สวท.จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งสิ้ัน 20 โครงการ มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรของส านัก อาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงินในการพัฒนาบุคลากรทั้งสิ้น  1,510,801.73 
บาท เมื่อเทียบการงบด าเนินการของส านัก 51,612,501.40 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 2.92 
 
จุดเด่น 

 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 2 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 2.92 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 2.92 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 2 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 2 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 8 ประเด็น  ดงันี ้
1. มีสถานที่ท่ีเป็นสัดส่วนส าหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม 
 
โดย สวท.มีสถานที่เป็นสัดส่วนส าหรับผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่ม
ในส่วนของห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องสตูดิโอ ห้องส านักงาน
ผู้อ านวยการ และในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสง
สว่าง ไม่ต่ ากว่า 200 ลักซ์)  
 
โดย สวท. มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน ไม่ต่ า
กว่า 200 ลักซ์ทุกห้อง 
 
3.  มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อการเรียนรู้  อาทิการใ ช้
เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศท่ีดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 
 
โดย สวท.มีการปรับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ มี เครื่องปรับอากาศ  
ทุกห้อง ทุกศูนย์ มีระบบถ่ายเทอากาศท่ีดี 
 
4. มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
 
โดย ทุกศูนย์มีป้ายสถานท่ี เพื่อการบริการชัดเจน ง่ายต่อการติดต่อ 
 
5. มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่ง
ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
 
โดย มีการจัดสวนหย่อม การตกแต่งที่สวยงามตามศูนย์ทั้ งงานห้องสมุด    
ห้องนวัตกรรมการศึกษา ห้องส านักงานผู้อ านวยการ 
 
6. มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ หรือมุมศึกษาส าหรับบัณฑิตศึกษา  
 
โดย ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องนวัตกรรมการศึกษา      
ห้องส านักงาน ห้องสารสนเทศ มีมุมศึกษาเรียนรู้ 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 8 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 8 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย  /หลักฐาน /รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 7.  ม ีบ ุคลากรที ่ไ ด ้ร ับมอบหมายให ้ร ับผ ิดชอบด ้านความปลอดภัย  
สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ตามแผนที่ก าหนด และมีผลการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมตามแผน 
 
โดย มีการก าหนดมอบหมายผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง 
 
8. มีสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
หลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 
โดย มีอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ทุกศูนย์ ทุกห้องส านักงาน 
 
จุดเด่น 

 สวท.มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สอดคล้องต่อ
ผู้ใช้บริการ 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.7 การบริหารจัดการความเสี่ยง  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 6 ประเด็น  ดงันี ้
1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงาน
และรองผู้อ านวยการเป็นประธานการด าเนินงาน 
 
โดย ส านักแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในส านัก โดยมี
ผู้อ านวยการส านักเป็นประธานคณะกรรมการ 
 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบท
ของส านักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
 
โดย สวท.วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 
เรื่องประกอบด้วย โครงการพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย โครงการ
ช่องทางติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ มทร.พระนคร โครงการการ
พัฒนาระบบเครือ โครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ข่ายหลัก 
 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
 
โดย ในแต่ละโครงการมีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงตามล าดับ 
 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน 
 
โดย มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมีการจัดล าดับความเสี่ยง และ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละโครงการครบถ้วน 
 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 
 
โดย มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสียง 
ตามแบบ ERM9 และรายงานคณะกรรมการประจ าส านักครบทุกโครงการ    
ปีละ 1 ครั้ง 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 6 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 6 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านัก
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
โดย น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการส านักไปใช้
ปรับแผนความเสี่ยงของแต่ฝ่ายในรอบปีถัดไป 
 
จุดเด่น 

 ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญในการด าเนินการจัดการบริหาร
ความเสี่ยง 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.8 การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 6 ประเด็น  ดงันี ้
1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 
โดย ส านักวิทยบริการฯ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์คือ การเป็นผู้น าในการใช้ 
ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา และ
เป้าหมายคือสามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
75 
 
2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาการเป็นผู้น าในการใช้ ICT เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาอย่างชัดเจนตาม 
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
 
โดย กลุ่มเป้าหมายของส านักวิทยบริการฯคือบุคลากรภายในส านัก 
 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit  knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้        
ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 
โดย มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในแต่ละชุมชนนักปฏิบัติ 
และจัดท าเป็นแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
www.arit.rmutp.ac.th/km เพื่อให้บุคลกรที่สนใจสามารถ ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมได้ 
 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดให้ข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
 
โดย ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท าแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จาก
การประชุมในแต่ละของชุมชน นักปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละ
ชุมชนนักปฏิบัติและเว็บไชต์ www.arit.rmutp.ac.th/km 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการ 
ศึกษาที่ผ่านมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
โดย มีการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
จุดเด่น 

 ส านักวิทยบริการฯ และบุคลากรให้ความส าคัญและพร้อมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและหน่วยงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ผลักดันให้บุคลากรน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.9 จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 14 ช่องทาง  ดังนี ้
 
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้บุคลากรทราบทาง หนังสือราชการ หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 
วารสารข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน จดหมายข่าว  มทร.พระนคร   และ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ Social Network เป็นต้น 
 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ 
2. มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและครอบคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ช่องทาง 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 14  ช่องทาง 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  14 ช่องทาง 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.10 ร้อยละของงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นเอง
และน าไป ใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจ านวนบุคลากรต าแหน่ง
วิชาชีพ  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ ร้อยละ 38.46  ดังนี้ 
 
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมใหม่ และน า
ระบบสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเผยแพร่ ในปี 2555 จ านวน 20 
ระบบ มีจ านวนบุคลากร  52 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 
 
 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง จ านวนงานวิจัย/ระบบสารสนเทศที่

น าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร ่
ระบบ 20 

ตัวหาร จ านวนบุคลากรต าแหน่งวิชาชีพ/
เชี่ยวชาญเฉพาะของส านัก 

คน 52 

ผล ร้อยละของจ านวนบุคลากร/งานวจิัย
หรือระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 38.46 

เป้าหมาย ร้อยละของจ านวนบุัคลากร/งานวจิัย
หรือระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร ่ 

ร้อยละ 6 

 
จุดเด่น 

 บุคลากรมีความสามารถในพัฒนาโปรแกรมและปรับปรุงโปรแกรม
เดิมให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 10 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 38.46 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  ร้อยละ 38.46 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

8.1 ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น  ดงันี ้
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
 
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน ตั้งแต่ระดับฝ่าย และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
2. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัย    
ที่มีผลต่อคุณภาพ  
 
โดย ส านักได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีตามอัตลักษณ์การด าเนินงานตาม
ภารกิจหลัก สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพ 
 
3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย การ
พัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 
โดย มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

เสนอต่อสภาสถาบันและส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด ใน IQA  

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักอย่างต่อ เนื่องเป็นประจ า  
ทุกป ี

 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
    ไม่บรรล ุ

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี ้

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี ้

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
โดย มีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่ง ของกระบวนการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
 
5.  มี การน าผลจากการประ เมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุ ง            
การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 
โดย มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งช้ี 
 
จุดเด่น 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดท าประกันคุณภาพ 
2. น า ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการท าประกันคุณภาพ 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ตรวจประเมิน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในวันที่   27 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม  2556 

 
 
 
 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่ ผู้รับผิดชอบของ
สถานศึกษา 

ผู้ตรวจประเมิน 
ที่รับผิดชอบ 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556   
9.00 – 10.00 น. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและการตรวจเยี่ยม

พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บริหาร 
ห้อง ผอ.สวท สารบญั คณะผู้ตรวจ 

10.00 – 12.00 น. สัมภาษณผ์ู้บริหาร นักศึกษา ห้อง ผอ.สวท เพชราภรณ ์ ผศ.แก้วตา 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร    
13.00 – 15.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมลู จาก SAR ของหน่วยงานและเอกสาร

เพิ่มเตมิที่หน่วยงานจัดให้ (ถ้ามี) 
ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 

ทุกคน 
คณะผู้ตรวจ 

15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการผูต้รวจฯ ประชุม สรุปผล ห้อง ผอ.สวท เพชราภรณ ์ ผศ.แก้วตา 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2556    

9.00 – 10.30 น. สัมภาษณ์ที่ปรึกษาส านัก  ผูร้ับบรกิาร บุคลากร    ห้อง ผอ.สวท เพชราภรณ ์ ผศ.แก้วตา 

10.30 –12.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมลู จาก SAR ของหน่วยงานและเอกสาร
เพิ่มเตมิที่หน่วยงานจัดให้   

ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 
ทุกคน 

คณะผู้ตรวจ 

12.00 –13.00 น พักรับประทานอาหาร    

13.00 –15.00 น คณะผู้ประเมินประชุมวิเคราะหผ์ลการตรวจเยี่ยม ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 
ทุกคน 

คณะผู้ตรวจ 

15.00 –16.00 น คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยีย่มเตรียมรายงานผลโดย
วาจา 

ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 
ทุกคน 

คณะผู้ตรวจ 

16.00 -17.30 น ประชุมเพื่อช้ีแจงผลการตรวจเยีย่มโดยวาจาแก่ผู้บริหารหน่วยงาน
และผูเ้กี่ยวข้องของหน่วยงาน 

ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 
ทุกคน 

คณะผู้ตรวจ 

* หมายเหตุ     หากมีปัญหา/ข้อซักถามติดต่อ  ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธาน  หรือ  
นายเกรียงไกร  เหลืองอ าพน  เลขานุการ  โทรศัพท์ 02 281 0644 

 
คณะผู้ตรวจประเมินขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 

1. ห้องท างานของคณะผู้ตรวจประเมิน 1 ห้อง  พร้อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 ชุด 
2. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมแต่ละองค์ประกอบ  ก าหนดผู้รับผิดชอบและหน่วยงานดูแลข้อมูลให้พร้อมในพื้นที่หน่วยงาน  และจัด

เอกสารอ้างอิงตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ไว้ในห้องท างานของคณะผู้ตรวจฯ 
3. ผู้ประสานงานและน าทางระหว่างการตรวจเยี่ยม  2 ท่าน 
4. นัดหมายผู้แทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่ได้แจ้งล่วงหน้า  ผู้บริหารส านัก  ตัวแทนบุคลากรของส านัก  ผู้แทน

กรรมการประจ าส านัก  ผู้แทนนักศึกษา  ผู้ใช้บริการ  เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามก าหนดการข้างต้น 
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ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที ่ ๐๑๒/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินร่วมเพ่ือตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับส ำนัก 

ตำมเกณฑ์ สวท. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
.............................................. 

   
 ด้วยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ก ำหนดตรวจประเมินคุณภำพภำยใน              
ระดับหน่วยงำนตำมเกณฑ์ของ สวท.  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ ระหว่ำงวันที่  ๒๗ - ๒๘ พฤษภำคม         
พ.ศ. ๒๕๕๖   เพ่ือให้กำรตรวจประเมินฯ  เป็นไปตำมเกณฑ์ สวท. ก ำหนด  ส ำนักจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจประเมิน หน่วยงำนระดับส ำนัก ซึ่งประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. นำยสุวุฒิ     ตุ้มทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แก้วตำ   ขำวเหลือง กรรมกำร 
๓. นำยนิลมิต    นิลำศ  กรรมกำร 
๔. นำยเกรียงไกร     เหลืองอ ำพล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. น.ส.เพชรำภรณ์   เพ็ชรแก้ว ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้ำที่ดังนี้ 
๑. ท ำหน้ำท่ีช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้คณะผู้ตรวจประเมิน ให้กำรตรวจประเมินบรรลุผลส ำเร็จ 

ด้วยควำมเรียบร้อย 
๒. ช่วยคณะผู้ตรวจและผู้รับตรวจให้กำรจัดเตรียมเอกสำรรับตรวจประเมินให้ครบถ้วน 
๓. ร่วมมือกับคณะผู้ตรวจประเมินในกำรจัดท ำรำยงำนกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์ สวท.ให้ส ำเร็จ

ลุล่วง 
๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำก ประธำน คณะผู้ตรวจ 

 
 

สั่ง  ณ  วันท่ี   ๒๓   พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

  
 

      
 

     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิวัตร  จำรุวำระกูล) 
    ผู้ชว่ยอธิกำรบดี และผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ฉบับใหม่  เพิ่มยทุธศาสตร์ชาติ 
และปรับ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ 

และกลวธีิ/มาตรการ 

5. สร้างสรรคง์านวิจยั นวตักรรม เพื่อพฒันาการเรียน 
    การสอน สร้างองคค์วามรู้ และพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน 



74 

 

ผลกำรตรวจแนวทำงแก้ไข สนับสนุนและแผนกำรพัฒนำส่งเสริมปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนเกณฑ์ สกอ. ปีกำรศึกษำ 2555 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
จำกคณะกรรมกำรตรวจประเมิน 

แผนพัฒนำส่งเสริม ปรับปรุง 
 

 
ผลประเมิน
โดยผู้ตรวจ โครงกำร/แผน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 
ควรพัฒนำระบบติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น 

แผนพัฒนำ 
น ำระบบคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
 

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2555 A 

องค์ประกอบที่ 2  ภำรกิจหลักด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ควรพัฒนำระบบกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำรระดับสูง (Cockpit) เป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
มหำวิทยำลัย  

 

แผนพัฒนำ 
จัดสรรงบประมำณเพ่ือจัดท ำระบบตัดสินใจของ
ผู้บริหำรระดับสูง (Cockpit) 
 

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2555 A 

องค์ประกอบที่ 3 ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด  
ควรเปลี่ยนวิธีกำรจัดซื้อหนังสือให้
คล่องตัวกว่ำนี้   

แผนพัฒนำ 
ปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อหนังสือให้คล่องตัวมำกขึ้น  
 

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2555 B+ 



75 

 

ผลกำรตรวจแนวทำงแก้ไข สนับสนุนและแผนกำรพัฒนำส่งเสริมปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนเกณฑ์ สกอ. ปีกำรศึกษำ 2555 (ต่อ) 

 
ข้อเสนอแนะ 

จำกคณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
แผนพัฒนำส่งเสริม ปรับปรุง 

 
หมำยเหตุ 

โครงกำร/แผน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

องค์ประกอบที่ 4  ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
ปรับปรุงต ำแหน่งบุคลำกรด้ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์รับผิดชอบระบบกำรจัดเรียน
กำรสอน e-Learning 

 

แผนพัฒนำ 
จัดท ำกรอบอัตรำก ำลังใหม่ให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2555 A 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ศึกษำควำมต้องกำรของชุมชนที่รับบริกำร 

 

แผนพัฒนำ 
วำงแผนศึกษำควำมต้องกำรของชุมชนก่อนกำร
ให้บริกำรวิชำกำร 

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2555 B+ 

องค์ประกอบที่ 6  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ควรจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมจำกข้อมูลผลงำนของ 
มทร.พระนคร 

 

แผนพัฒนำ 
จัดท ำระบบสำรสนเทศท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม      
มทร.พระนคร 

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2555 B 
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ผลกำรตรวจแนวทำงแก้ไข สนับสนุนและแผนกำรพัฒนำส่งเสริมปรับปรุงจำกข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนเกณฑ์ สกอ. ปีกำรศึกษำ 2555 (ต่อ) 

 
ข้อเสนอแนะ 

จำกคณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
แผนพัฒนำส่งเสริม ปรับปรุง 

 
หมำยเหตุ 

โครงกำร/แผน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรจัดกำร 
ควรให้ทุกกลุ่มรำยงำนและประเมินผล
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรทุก 6 เดือน 

 

แผนพัฒนำ 
ปรับปรุงกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน  

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2555 A 

องค์ประกอบที่ 8 กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
พัฒนำขั้นตอนกำรให้ยืมทรัพยำกรร่วมกับ
หน่วยงำนภำยในให้เป็นระบบและ
ตรวจสอบได้ 

 

แผนพัฒนำ 
ปรับปรุงขั้นตอนกำรยืม-คืน-ใช้ทรัพยำกรร่วมกับ
หน่วยงำนภำยในให้รัดกุมยิ่งขึ้น 
 

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2555 A 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ควรพัฒนำตัวชี้วัดให้เหมำะสมกับสภำพ
กำรปฏิบัติงำนจริง 

 

แผนพัฒนำ 
ปรับปรุงตัวชี้วัดเฉพำะปี 2555 

- ส ำนักวิทยบริกำรฯ ปีกำรศึกษำ 2555 A 

 



รายการ คณะครศุาสตร

อตุสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี

สอืสารมวลชน
คณะบรหิารธรุกจิ

คณะ

วทิยาศาสตร์

และ

เทคโนโลยี

คณะ

วศิวกรรมศาส

ตร์

คณะศลิป

ศาสตร์

คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตรแ์ละ

การออกแบบ

คณะ

อตุสาหกรรม

สิง่ทอและ

ออกแบบ

คณะ

เทคโนโลยคี

หกรรมศาสตร์

มทร.พระนคร จ านวนยนืยัน
หน่วยงานที่

รับผดิชอบ

CHE 
PROCESS

จ านวน FTES 
865.92 703.75    2,865.58   1,416.30   1,522.76   2,795.62 312.75 356.31 993.28     11,832.27 สสท.

ระดบัอนุปรญิญา        24.79         3.08       55.37       11.26           94.50 สสท.

ระดบัปรญิญาตรี 649.92 631.25    2,680.14   1,413.22   1,443.39   2,784.36 312.75 356.31 921.28     11,192.62 สสท.

ระดบั ป.บณัฑติ 216         216.00 สสท.

ระดบัปรญิญาโท 72.5      160.65       24.00 72         329.15 สสท.
ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู สสท.

ระดบัปรญิญาเอก สสท.

CHE 
PROCESS

จ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจ่ดับรกิารใหน้กัศกึษา

193 222 432 154 634 45 52 102 159        1,993 สวท.

CHE 
PROCESS

จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของ
นกัศกึษาทีม่กีารลงทะเบยีนการใช ้Wi-Fi กบัสถาบนั

   1,107.17    1,128.83    5,026.24 623.28   3,617.72 851.64 453.18 592.12     1,836.82    15,237.00 สวท.

1

ผลการประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารหอ้งสมดุและ
แหลง่เรยีนรูอ้ืน่ๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
และมกีารฝึกอบรมการใชง้านแก่นกัศกึษา (จาก
คะแนนเตม็ 5)

4.24 4.41 4.4 4.37 4.34 4.38 4.33 4.28 4.39 4.35 สวท.

2

ผลการประเมนิคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนและการพฒันา
นกัศกึษา อาท ิหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร อุปกรณ์
การศกึษา และจุดเชือ่มต่ออนิเตอรเ์น็ตในระบบไร้
สาย (จากคะแนนเตม็ 5)

4.83 3.75 4.38 4.6 4.93 4.45 3.63 4.5 4.55 4.40 สวท.

3

ผลการประเมนิคุณภาพในการใหบ้รกิารสิง่อ านวย
ความสะดวกทีจ่ าเป็นอืน่ๆ อาท ิงานทะเบยีน
นกัศกึษาผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์การ
บรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล การจดัการ
หรอืจดับรกิารดา้นอาหารและสนามกฬีา (จาก
คะแนนเตม็ 5)

4.81 3.71 4.35 4.49 4.93 4.47 3.53 4.39 4.36 4.34 สวท.

4

ผลการประเมนิคุณภาพในการใหบ้รกิาร
สาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภยัของอาคาร
ตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบ
ก าจดัของเสยี การจดัการขยะ รวมทัง้มรีะบบและ
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัในบรเิวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (จากคะแนนเตม็ 5)

4.83 3.87 4.47 4.6 4.94 4.56 3.59 4.57 4.54 4.44 สวท.

5

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอ
คุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรู ้(เทยีบจากคะแนนเตม็ 5) เฉลีย่ทุก
หลกัสตูร

4.6775 3.935 4.40 4.52 4.785 4.465 3.77 4.435 4.46 4.38 สวท.

สวท. Update ณ วันที ่ 6   มถิุนายน 2556

Common Dataset ขอ้ 2.5 ปีการศกึษา 2555




