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ส่วนที่ 1 

บริบทของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประวัติความเป็นมาของส านกั 

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

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

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

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

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

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

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

 แผนภูมิโครงสร้างส านัก 

 

 สถานที่ตั้ง 

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

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

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

กรุงเทพฯ 10800 
 

 วิสัยทัศน์   

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรมและมี
สมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล 
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2. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 
3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Knowledge) 
4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resources) 
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 

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

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

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

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

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

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

ได้มากข้ึน 
4. มีการขยายตัวการให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมากขึ้น 
5. มีการยอมรับวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ในวงกว้าง 
6. การร่วมมือกันเป็นระบบเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ

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

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

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

ความเสียเปรียบในการแข่งขัน 
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 ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน 
การจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งานบริหารทั่วไป 

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

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

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

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

 งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

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

งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

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

งานวิทยบริการ  

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

งานห้องสมุด 

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

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

1. งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 
2. งานผลิตสื่อโสตทัศน์ 
3. งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 
4. งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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 บุคลากร (57 คน) 
ตารางที่ 1 - 4 แสดงอัตราก าลัง ปี 2556 

 

หน่วยงาน 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราวเงิน
ผลประโยชน์ 

รวม 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ต าแหน่ง 
สนับสนุน 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มวิทยบริการ 

กลุ่มนวัตกรรมการศึกษา 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร 

1* 

- 

     - 

- 

1* 

 

2 

1 

1 

1 

- 

 

1 

- 

- 

- 

- 

 

2 

8 

7 

4 

6 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3 

8 

7 

- 

6 
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รวม 2 5 1 27 - 24 59 

* ข้าราชการช่วยราชการ 

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

 -  พนักงานมหาวิทยาลัย  27  คน         

 -  พนักงานราชการ  1  คน          

 -  ลูกจ้างชั่วคราว  24  คน          

 
อัตราส่วนวุฒิ  ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี : ต่ ากว่าปริญญาตรี  
                        (บุคลากรสายสนับสนุน)  
      เป็น    -   :  4   :   53  :   0         

บุคลากรสายสนับสนุน  (57 คน) 
               1.  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งสนับสนุน  5   คน 
               2.  พนักงานมหาวิทยาลัย  27  คน   

               3.  พนักงานราชการ   1  คน   

               4.  ลูกจ้างชั่วคราว  24  คน    

                              รวมทั้งสิ้น  57  คน     
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ตารางท่ี  1-4   ตารางสรุปแสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย และประสบการณ์     
                       ในการท างานเฉลี่ย 
 

ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา (คน) 
อายุเฉลี่ย 

(ปี) 

อายุราชการ/ 
ประสบการณ์ 
ในการท างาน 

เฉลี่ย (ปี) 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ - 3 2 - 49 23.42 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 25 2 - 33 2.43 
พนักงานราชการ - 1 - - 47 5.21 
ลูกจ้างประจ า - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว - 24 - - 33 0.59 

รวม - 53 4 - 40.5 7.91 
 

 อาคารสถานที่ 
 

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

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

 งบประมาณ 
ปี 2556 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น  62,232,648.16 บาท  
มีรายละเอียดตามรายงานข้อมูลทางการเงินดังนี้ 
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ข้อมูลทางการเงิน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
รายการ ค่าใช้จ่าย ปี 2555 ค่าใช้จ่าย ปี 2556 

งบรายรับทั้งสิ้น 61,694,794 63,016,070.50 
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 57,724,627.50 62,232,648.16 
เหลือจ่ายสุทธิ 3,970,166.50 783,422.34 
งบด าเนินการ 51,612,501.40 48,551,803.16 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่รวมงบลงทุน 
(รวมค่าเสื่อม) 

56,307,482.50 48,551,803.16 

รวมค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์  
อาคารสถานที่ และที่ดิน 
(งบลงทุน) 

1,417,145 13,680,845.00 

สินทรัพย์ถาวรทั้งสิ้น - 254,207,756.13 
งบพัฒนาบุคลากร 1,510,801.73 13,212,341.29 
 
    อ้างอิง : กองคลัง    ข้อมลู ณ วนัที่  ……………. 

 ครุภัณฑ์จัดซื้อปี 2556 

รายการ จ านวนเงินจ่ายจริง 
1.ครุภณัฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบผูกพัน) 3,325,100 บาท 
2.ครุภณัฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP (งบผูกพัน) 3,420,000 บาท 
3.ครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา (งบผูกพัน) 3,000,000 บาท 
4.โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 18,595,401.68 บาท 
5.โครงการพัฒนาระบบบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศระดบั WAN 5,243,000 บาท 
6.โครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ 2,095,100 บาท 
7.โครงการพัฒนาระบบการระบหุนังสือด้วยคลื่นวิทย ุ 586,550 บาท 
8.ครุภณัฑ์ชุดรบัแขกอเนกประสงค์ 22,500 บาท 
9.ครุภณัฑ์โครงการพัฒนาระบบ Active Directory (AD) 950,000 บาท 
10.ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบผลิตสื่อการสอน 950,000 บาท 
11.ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ DNS Server IP Version 6 700,000 บาท 
12.โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4,750,800 บาท 
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ส่วนที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนและบริกำรทำงวิชำกำรและมีควำม

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

 

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

                    (SWOT Analysis)

                                        

                  

                                     /                     

                     5                                             

                                ISO 9001 
                                                             

                                                                 

                                                   SAR
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นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี 11 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1.  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  
- โดยวิเครำะห์จำกปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยใน  

ขั้นตอนที่ 2.  กำรจัดท ำวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย แผนกลยุทธ์  
- เพ่ือให้ทรำบแนวทำงในกำรพัฒนำและทิศทำงกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ 

ขั้นตอนที่ 3.  ก ำหนดนโยบำยคุณภำพของสถำนศึกษำ 
- เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมมุ่งมั่นว่ำสถำนศึกษำ ได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้น

คุณภำพอย่ำงแท้จริงตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่
ผู้รับบริกำร 

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

ท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบคุณภำพเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ขั้นตอนที่ 5.  วิเครำะห์ควำมต้องกำรของนักศึกษำสถำนประกอบกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  

- ถือว่ำกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้เป็นผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรที่ทรำบควำมต้องกำรจะท ำให้
สถำนศึกษำได้ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง  

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

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

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

ขั้นตอนที่ 8.  ก ำหนดมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมินของสถำนศึกษำ จัดท ำเป้ำหมำยคุณภำพ 
- เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนใช้เป็นกำรพัฒนำให้เข้ำสู่มำตรฐำนสำกล  โดยอิง มำตรฐำนคุณภำพของ 

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

Assessment Report : SAR)  
ขั้นตอนที่ 10. เตรียมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  

- เมื่อสถำนศึกษำได้จัดท ำระบบคุณภำพและเขียน SAR ตำมมำตรฐำนที่สถำนศึกษำได้ก ำหนด 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติต้องมีกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  

ขั้นตอนที่ 11. เตรียมกำรเพ่ือตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก  
- ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ได้ก ำหนดให้มีส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) มีฐำนะเป็นองค์กรมหำชนท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพภำยนอกของ
สถำนศึกษำทุกแห่งและน ำเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและต่อสำธำรณชน  
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 แผนการด าเนนิงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน 

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

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

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

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

5) กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

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

1. เตรียมควำมพร้อมของ
บุคลำกร 

 สร้ำงควำมตระหนัก 

 พัฒนำควำมรู้และ
ทักษะ 

2. แต่งตั้งกรรมกำรผูร้ับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

1. วำงแผนกำรปฏิบัติงำน  (P) 
 ก ำหนดเป้ำหมำย  หรือมำตรฐำน

กำรศึกษำ 

 จัดล ำดับควำมส ำคัญของเป้ำหมำย 

 ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 ก ำหนดระยะเวลำ 

 ก ำหนดงบประมำณ 

 ก ำหนดผูร้ับผดิชอบ 

จัดท ำรำยงำนประเมินตนเองหรือ
รำยงำนประจ ำปี 

 รวบรวมผลกำร 

ด ำเนินงำนและผลกำร
ประเมิน 

 วิเครำะห์ตำมมำตรฐำน 
 เขียนรำยงำน 

การรายงาน 

2. ด ำเนินกำรตำมแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 

 จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสนับสนนุทรัพยำกร 

 ก ำกับ  ติดตำม 

 ให้กำรนิเทศ 

3. กำรตรวจประเมินผล  (C) 
 วำงกรอบกำรประเมิน 

 จัดหำหรือจัดท ำเครื่องมือ 

 เก็บข้อมูล 

 วิเครำะห์ข้อมูล 

 แปลควำมหมำย 

 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภำพกำรประเมิน 

4. น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงงำน  (A) 
 ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 วำงแผนในระยะต่อไป 

 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
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 แนวทางด าเนินการประกันคุณภาพ 

 

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

 

 ส ำนักได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องด้วยระบบและกลไก  ซึ่งประกอบด้วย 

 การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  มหำวิทยำลัยได้พัฒนำคุณภำพโดย  ก ำหนดมำตรฐำน  ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมิน  สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  มีกำรจัดท ำแผน และวำงแผนพัฒนำหน่วยงำนและ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนงำนต่ำงๆ  เพ่ือก ำกับกำรด ำเนินตำมเป้ำหมำยคุณภำพที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด  ถ่ำยทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงำน และน ำผลลัพธ์มำพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย
ให้สมดุลภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง 

การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดและ
มหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมมำตรฐำน มทร.พระนคร ที่ก ำหนด  พร้อมทั้งแสดงผลงำนของกำรตรวจสอบด้วยกำร
เขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำส่ง
รำยงำนกำรประเมินตนเองให้ต้นสังกัดตรวจสอบ  ภำยในวันที่  30  กันยำยน ของทุกปี( 120 วัน หลังจำกสิ้นปี

การพฒันาคณุภาพ 

(QC) 

การประกนัคณุภาพ 

(QA) 

การตรวจติดตาม

คณุภาพ 

การประเมินคณุภาพ 

-ภายใน (IQA)  

กระบวนการปรับปรุง

คณุภาพ 

กระบวนการพฒันา 

สูค่ณุภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ

คณุภาพ 
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กำรศึกษำ)  นอกจำกนี้สถำนศึกษำจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในโครงกำร  
กิจกรรมต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ(Audit)  เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงให้เกิดคุณภำพและประสิทธภำพมำก
ขึ้นในปีต่อไป 

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

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

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

 สรุปได้ว่ำกำรตรวจประเมินสถำนศึกษำ  เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญขั้นตอนหนึ่งของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ทั้งนี้รูปแบบกำรตรวจประเมิน  ตลอดจนเนื้อหำสำระรำยละเอียดของกำรตรวจประเมินสถำนศึกษำ  
จะเป็นกลไกในกำรวัดคุณภำพและควำมถูกต้องของผลกำรประเมิน  ซึ่งจะน ำไปสู่กำรยอมรับของผู้ถูกประเมิน 
และเป็นผลให้สถำนศึกษำได้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงแท้จริง 

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

- กำรบริหำรจัดกำรที่ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
- มำตรฐำนและจ ำนวนตัวบ่งชี้คุณภำพตำมเกณฑ์ มทร.พระนคร และ สกอ. ปีกำรศึกษำ  2556 
- ผังกระบวนกำร Business Flow  มทร.พระนคร 
- เป้ำหมำยคุณภำพปีกำรศึกษำ 2556 

 



17 
 

การบริการจัดการประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน 

วางแผน 
เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน 

ระหว่างการจดัการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 แผนยุทธศำสตร์ชำต ิ
 แผนกระทรวง 
    ศึกษำธิกำร 
 แผนส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 
 แผนคณะฯ  
 แผนหน่วยงำนย่อย 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบัติงำนประจ ำป ี
 แผนงำน/โครงกำร 

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

 งำนทะเบียนนักศึกษำ 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒ ิ
 ตรวจสอบผลกำรเรียน 
 ปฏิทินกำรศึกษำ 

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

 งำนวิจัยและพัฒนำ 
 งำนส่งเสริมและบริกำรวิชำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ห้องสมุด 
 ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ศูนย์นวัตกรรม/ 

พัฒนำสื่อ(เทคโนโลยี
กำรศึกษำ) 

 

  
 ปัจฉิมนิเทศ ***      

งำน กิจกำรนศ. 
  ออกเอกสำรจบ

กำรศึกษำ***สสท. 
  ติดตำมผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ ***          
งำนกิจกำรนศ. 

 ชมรม/ สมำคม/ ศิษย์
เก่ำ /ผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 

 

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

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

PM 11 

แผนงาน/งปม.
แลตดิตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 

การปฏบิัต ิ

การแก้ไขและ
การป้องกัน 

PM 21 

การทบทวน
ของฝ่าย

บริหารด้าน
คุณภาพ 

PM 20 

การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

ประเมินผล 

PM 19 

การควบคุม
เอกสารคุณภาพ
และบันทึกข้อมูล 

PM 18 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

PM 17 

งาน
บริการ 

PM 16 
งานคลัง
และพัสด ุ

 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 

งาน
สารสนเทศ 

 

PM 13 

งาน
ประชาสัมพันธ ์

 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม ่

***งำนแผน 

PM 10 

การจบ
การศึกษา 

***งำนหลักสูตรและ
สำขำวิชำ 

 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร 

PM 01 
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์/

แม่บท 

PM 04 

การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 
งานพัฒนา 

นักศึกษา 

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม PM 08 

งานวิทยบริการ 

PM 09 
งานสหกิจศกึษา/

ฝึกงาน 
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 ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ของบุคลากร 

1. มีรูปแบบกำรจัดองค์กร กำรบริหำรงำนที่เปน็
ระบบมปีระสิทธิภำพ 

1. บุคลำกรทุกคนมีสว่นร่วมในกำรด ำเนินงำนระบบ 
คุณภำพ 

2. มีโครงสร้ำงองค์กร  กรอบภำระหน้ำที ่ ควำม
รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลำกรในแต่ละ
ต ำแหน่งชัดเจน 

2. ทุกคนรู้กรอบกำรปฏิบัติหน้ำที่และสำมำรถปฏิบตัิงำน
บรรลุเป้ำหมำยได ้

3. ลดขั้นตอนควำมยุ่งยำกของกำรสื่อสำรและ
กำรปฏิบัติงำนมีคุณภำพยิ่งขึ้น 

3. บุคลำกรในองค์กรมีจิตส ำนึกและมีควำมร่วมมือ     
       ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อคุณภำพมำกข้ึน 

4. สำมำรถก ำหนดแผนกำรปฏิบัตงิำนทีช่ัดเจน
ท ำให้กำรจัดหำเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสมและตรงเวลำ 

4. กำรปฏิบัติงำนมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต       
ได้ชัดแจ้ง 

5. มีกำรก ำหนดภำรกิจของผู้ปฏิบตัิ กรอบกำร
ด ำเนินงำนชัดเจน   ท ำให้ลดควำมขัดแย้งใน
กำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร 

5. บุคลำกรทุกคนสำมำรถเสนอแนวทำงพฒันำตนเองให้
สอดคล้องกับงำนที่ตนเองปฏิบตัิได ้

6. องค์กรสำมำรถพัฒนำระบบคุณภำพทั้งระบบ
และไปในทิศทำงเดียวกัน 

6. บุคลำกรทุกคนมีควำมเข้ำใจตรงกัน  และพฒันำกำร
ท ำงำนเปน็ทีมหรือเป็นกลุ่มได้ดขีึ้น 

7. ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยฯ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงำนทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

7. บุคลำกรทุกคนมีควำมภูมิใจในองค์กรและมีควำม          
รู้สึกที่ดีต่อองค์กร 

 

 ประโยชน์ของผู้รับบริการ 

1. มีควำมม่ันใจว่ำได้รับกำรบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพท้ังระบบทุกข้ันตอนของกำรปฏิบัติงำน 
  2. มีควำมสะดวก  ประหยัดเวลำในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนนั้น 
  3. ไม่เสียเวลำในกำรค้นหำและต้องประเมินว่ำหน่วยงำนนั้นมีคุณภำพหรือไม่หำกจะต้องติดต่อหรือบริกำร 
  4. สำมำรถวัดและประเมินคุณภำพจำกงำนบริกำรตำมมำตรฐำนที่ได้ก ำหนดไว้ 
  5. มีควำมภูมิใจและมั่นใจที่ได้ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนที่มีระบบคุณภำพชัดเจน ตรวจสอบได้  
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องค์ประกอบท่ี 1 ภารกิจหลักด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  :  ระดับความส าเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตศูนย์การเรียนรู้ด้วย   

ตนเอง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีการประกาศนโยบายการใช้ศูนย์ให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  

 โดยท าการประชาสัมพันธ์นโยบายการใช้ศูนย์การเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ประชาสัมพันธ์ที่
หน้าเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง , เว็บไซต์ระบบงานเครือข่ายและผ่านทางโซเชียลมีเดีย  

 
 2. มีแผนปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  และมีการด าเนินงานตามแผน พร้อม

ผู้รับผิดชอบ  
โดยมีการก าหนดแผนปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ศูนย์การเรียนรู้ คือ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์
โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ 
 
 3. มีระบบตรวจนับจ านวนผู้ใช้งานประจ าวัน โดยสามารถรายงานปริมาณการใช้งานเป็นราย

สัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ แบบเรียลไทม์ออนไลน์ และสามารถเรียกดูปริมาณการใช้งานย้อนหลังได้  
โดย มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้สาหรับการตรวจสอบปริมาณการใช้งานของผู้ใช้ภายในศูนย์     

การเรียนรู้ด้วยตนเองทุกศูนย์รวมถึงการท ารายงานสรุปจากทุกศูนย์ 
 
 4. มีระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต  

โดย มีระบบที่ใช้ในการจัดเก็บประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเก็บประวัติไว้
เป็นเวลา 90 วัน 

 
 5. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และน าผล

การส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ โดยระดับความพึงพอใจผู้รับบริการต้องไม่ต่ํากว่าระดับ
คะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5  

โดย มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์  พร้อม
กับรายงานสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริการจากการที่ได้รับเรื่องร้องเรียน เก้าอ้ีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ช ารุดเป็นจ านวนมาก 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 ม.ค. 

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า
เป้าหมาย    

เท่ากับ
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   5 3 3 4 4 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.1-1-1 ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการใช้บริการศูนย์การ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 
สวท.1.1-1-2 แสดงช่องทางในการประชาสัมพันธ์นโยบายการใช้ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ของ ศูนย์

การเรียนรู้ด้วยตนเอง, เว็บไซต์ระบบงานเครือข่าย ผ่านทาง Facebook Self Access 
RMUTP รวมถึงการติดป้ายประกาศ 

สวท.1.1-2-3 แผนปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ 
สวท.1.1-2-4 หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ 
สวท.1.1-3-5 ระบบรายงานจ านวนผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ 
สวท.1.1-3-6 ระบบรายงานจ านวนผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร 
สวท.1.1-3-7 ระบบรายงานจ านวนผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 
สวท.1.1-3-8 ระบบรายงานจ านวนผู้ใช้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 
สวท.1.1-3-9 แสดงระบบตรวจนับจ านวนผู้ใช้งานประจ าวัน โดยสามารถรายงานสรุปปริมาณการใช้งาน

เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ แบบเรียลไทม์ออนไลน์ และสามารถเรียกดูปริมาณ
การใช้งานย้อนหลังได้ 

สวท.1.1-4-10 แสดงระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต 
สวท.1.1-5-11 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สวท.1.1-5-12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สวท.1.1-5-13 ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองศูนย์โชติเวช 
สวท.1.1-5-14 ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองศูนย์พระนครเหนือ 
สวท.1.1-5-15 ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองศูนย์เทเวศร์ 

 
จุดแข็ง 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านคอมพิวเตอร์คอยให้บริการและยินดีให้ค าปรึกษา  
2. อุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้มีความทันสมัย 
3. มีจ านวนของอุปกรณ์ในศูนย์การเรียนเพียงพอส าหรับการให้บริการ  
4. มีการกระจายศูนย์การเรียนรู้ออกไปในแต่ล่ะพื้นที่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระ

นคร และศูนย์พระนครเหนือ 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

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

1. เพ่ิมจ านวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การ
เรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้
มากขึ ้นเพื ่อรองรับการขยายตัวของระบบ
และเทคโนยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

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

ปี 2557 
 

แผนพัฒนา 
 

ปี 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : ระดับความส าเร็จของการให้บริการดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
ให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการครบ  

5 ประเด็นขึ้นไป 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน)   
 1. มีระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สรุปเป็นจ านวนครั้งที่

ให้บริการจ าแนกตามรายชื่อผู้รับผิดชอบ เป็นรายเดือน และรายปี  
 โดยมีการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมส าหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอาไว้ใช้ส าหรับการ
แจ้งปัญหาที่เกิดการจากใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  

 
 2. มีผลการให้บริการซ่อมแซมเครื่องหรือระบบงานแล้วเสร็จใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวน

การแจ้งซ่อมทั้งหมดภายในปีนั้น  
 โดยมีการจัดท ารายงานที่แสดงถึงสถานะการซ่อมในขณะนั้นรวมถึงสรุปผลการซ่อม 

 
  3. มีการน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี 

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

ข้อเสนอแนะแนวการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เสนอผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี 
โดยท าการสรุปและวิเคราะห์ปัญหาโดยจะรายงานต่อผู้บริหารทุกๆ 3 เดือน 

 
 5. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 จากระดับ

คะแนนเต็ม 5.00 และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
โดยมีการออกแบบประเมินความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการบริการดูแลรักษา/ซ่อม บ ารุง/ติดตั้งเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางพ้ืนที่ไม่สามารถ
เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

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

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โดยการบันทึกจัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบ ารุง ติดตั้งเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://nms.rmutp.ac.th 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 ม.ค.

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 3 2 4 3 6 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.2-1-1 ระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สวท.1.2-2-2 ผลการให้บริการซ่อมแซมเครื่องหรือระบบงานแล้วเสร็จใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
สวท.1.2-3-3 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงาน  ครั้งที่ 1 

(มิถุนายน 2556 – สิงหาคม 2556) 
สวท.1.2-3-4 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงาน  ครั้งที่ 2 

(กันยายน 2556 – พฤศจิกายน 2556) 
สวท.1.2-3-5 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงาน ครั้งที่ 3 

(ธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557) 
สวท.1.2-3-6 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการด าเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงาน ครั้งที่ 4 

(มีนาคม 2557 – พฤษภาคม 2557) 
สวท.1.2-4-7 บันทึกข้อความ ผลสรุปการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 (มิถุนายน 

2556 – สิงหาคม 2556) 
สวท.1.2-4-8 บันทึกข้อความ ผลสรุปการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 (กันยายน 

2556 – พฤศจิกายน 2556) 
สวท.1.2-4-9 บันทึกข้อความ ผลสรุปการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 3 (ธันวาคม 

2556 – กุมภาพันธ์ 2557) 
สวท.1.2-5-10 บันทึกข้อความ ผลสรุปการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 4  (มีนาคม 2557 

– พฤษภาคม 2557) 
สวท.1.2-5-11 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการดูแลรักษา/ซ่อมบ ารุง/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ 
สวท.1.2-5-12 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
สวท.1.2-5-13 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ณ ศูนย์พระนครเหนือ 
สวท.1.2-5-14 แจ้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (WIFI) อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขัดข้อง 
สวท.1.2-5-15 ติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารมงคลอาภา ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
สวท.1.2-5-16 ติดตั้ง firewall ณ ศูนย์เทเวศน์ 
สวท.1.2-5-17 ซ่อมระบบเครือข่ายห้อง 2308 ศูนย์พณิชยการพระนคร 
สวท.1.2-5-18 ติดตั้งอุปกรณ์ firewall ศูนย์พระนครเหนือ 
สวท.1.2-5-19 อาคารครุศาสตร์(ตึกใหม่)กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
สวท.1.2-5-20 การวางแผนและเตรียมการทดสอบระบบเครือข่าย IPv.6 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.2-5-21 ย้ายอุปกรณ์เกจเวย์ (core switch) 
สวท.1.2-5-22 ติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
สวท.1.2-5-23 วันที่ 8 กรกฏาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร 
สวท.1.2-5-24 วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร 
สวท.1.2-5-25 วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชการพระนคร 
สวท.1.2-5-26 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง wi-fi ศูนย์พณิชยการพระนคร 
สวท.1.2-5-27 วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
สวท.1.2-5-28 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi ศูนย์พณิชพระนคร 
สวท.1.2-5-29 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ซ่อมบ ารุงสายFiber Optic ศูนย์โชติเวช 
สวท.1.2-5-30 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ติดตั้ง WIFI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สวท.1.2-5-31 วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi อาคารศิลปะศาสตร์ 
สวท.1.2-5-32 วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ติดตั้ง Wi-Fi อาคารมงคลอาภา 
สวท.1.2-5-33 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ติดตั้ง wi-fi สถานีวิทยุ 
สวท.1.2-5-34 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดต้ัง wi-fi อาคาร 90 ปี 
สวท.1.2-5-35 วันอังคารที่ 6 สิงหาคมเปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) กองกลาง 
สวท.1.2-5-36 วันที่ 5 กันยายน 2556 ขึ้นระบบ 10 Gigabit Ethernet ศูนย์ชุมพรเขตฯ 
สวท.1.2-5-37 วันที่ 3 กันยายน 2556 เปลี่ยน Core switch ศูนย์พระนครเหนือ 
สวท.1.2-5-38 เดินสายไฟเบอร์ออฟติค ตึกการโรงแรม 
สวท.1.2-5-39 วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เดินสายแลน ห้องส านักงานชั้น 2 ตึกบริหาร(ห้องสีชมพู) 
สวท.1.2-5-40 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เดินสายแลนห้องภาษาอังกฤษศูนย์พณิชยการพระนคร 
สวท.1.2-5-41 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ติดตั้งระบบเครือข่ายศูนย์พนิชพระนคร 
สวท.1.2-5-42 ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย ชั้น 5 ฝ่ายทะเบียนและวิชาการ 
สวท.1.2-5-43 ติดตั้ง UPS ณ ศูนย์โชติเวช 
สวท.1.2-5-44 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) มีอาการผิดปกติ 
สวท.1.2-5-45 ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณไร้สาย โถงหน้าลิฟท์ คณะสื่อสาร 
สวท.1.2-5-46 วันที่ 27 มกราคม 2557 เปลี่ยนตู้เน็ตเวิร์ค อาคารครุศาสตร์ (ตึกบ่อปลา) 
สวท.1.2-5-47 เปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณ WIFI ศูนย์โชติเวช 
สวท.1.2-5-48 ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 
สวท.1.2-5-49 วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ. ศูนย์พระนครเหนือ เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ฯ 
สวท.1.2-5-50 ท าความสะอาดพ้ืนที่ด้านหลังห้อง SERVER 
สวท.1.2-5-51 ติดต้ัง DHCP ใหม่ศูนย์พระนครเหนือ 
สวท.1.2-5-52 ติดต้ัง UPS ใหม่ ห้อง SERVER คณะวิทยาศาสตร์ 
สวท.1.2-5-53 ติดตั้งอุปกรณ์ส ารองไฟ ( UPS ) ห้อง Server ศูนย์พณิชยการพระนคร 
สวท.1.2-5-54 สวท. เพ่ิมจุดให้บริการเครือข่ายไร้สายศูนย์พณิชยการพระนคร จ านวน 18 จุด 
สวท.1.2-5-55 สวท.ท าการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (wi-fi) ณ ศูนย์พระนครเหนือ จ านวน 22 จุด 
สวท.1.2-5-56 ปรับปรุงอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณเครือข่ายไร้สาย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ

แฟชั่น 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.2-5-57 ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย ห้องพักอาจารย์ ตึกการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ 
สวท.1.2-6-58 โปรแกรม Driver Max 7.0 
สวท.1.2-6-59 ขั้นตอนการลง microsoft dynamics ax 2009 
สวท.1.2-6-60 วิธีจับภาพหน้าจอ MAC os x 
สวท.1.2-6-61 วิธีจับภาพหน้าจอบน mac, iphone, ipad 
สวท.1.2-6-62 การปิด Autoplay ของ Audio CD และ USB 
สวท.1.2-6-63 การเร่งความเร็ว XP 
สวท.1.2-6-64 การเปลี่ยนการคลิกเมาส์จาก double 
สวท.1.2-6-65 ท าความรู้จัดครอบครัว-mac 
สวท.1.2-6-66 การใช้งานโปรแกรม jing จับภาพแบบวิดีโอ 
สวท.1.2-6-67 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม jing 
สวท.1.2-6-68 วิธีแก้หน้าจอคอมพิวเตอร์กลับหัวกลับหาง 
สวท.1.2-6-69 วิธี สร้าง flie image ghost windows ด้วยโปรแกรม OneKey Ghost 
สวท.1.2-6-70 คู่มือติดตั้ง AX for win 7 แบบละเอียด 
สวท.1.2-6-71 วิธีการลงระบบงานทะเบียน (สสท.) และวิธีแก้ให้ run บน win7 
สวท.1.2-6-72 วิธีการ Add Printer for windows 7 
สวท.1.2-6-73 วิธีตั้งค่าการใช้งาน WIFI-RMUTP-STAFF บน Windows 8 , 8.1 
สวท.1.2-6-74 การกู้ข้อมูลด้วยโปรแกรม Recuva 
สวท.1.2-6-75 ปิดแท็บToolbarที่อยู่ในTaskbar 
สวท.1.2-6-76 ปิดโปรแกรมตรง Startup 
สวท.1.2-6-77 เทคนิคจูนวินโดวส์ ปิดการเตือนด้วยเสียง 
สวท.1.2-6-78 ปิดการท างานโปรแกรม Bing ที่แสดงอัตโนมัติ 
สวท.1.2-6-79 การปรับขนาดและต าแหน่ง Dock 

 
จุดแข็ง 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ 
2. มีระบบแจ้งซ่อมผ่านเว็บไซต์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน  
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

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

1. เพ่ิมจ านวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การ
เรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้
มากขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบ
และเทคโนยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

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

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  :   ศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการครบ  

5 ประเด็น 
 
เกณฑม์าตรฐาน : ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีการส ารวจและก าหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ 
  โดยท าการก าหนดคณะท างานและให้ไปด าเนินการส ารวจความต้องการเพ่ือใช้ในการก าหนดแผนพัฒนา 

 
 2. มีการก าหนดคณะท างาน และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 โดยมีหนังสือแต่งตั้งคณะท างาน ก าหนดภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบส าหรับแต่ล่ะต าแหน่ง 

 
  3. มีการด าเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่ก าหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบต้องด าเนินการ

ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยด าเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่ได้ก าหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบด าเนินการตาม

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 
  4. มีการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบที่พัฒนาขึ้น พร้อมรายงานและ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมเติม เสนอผู้บริหารอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 
 โดยท าการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบที่พัฒนาขึ้น และน าผลการ

ประเมินจากแบบสอบถามมาปรับปรุงการท างาน พร้อมรายงานและข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาเพ่ิมเติม เสนอ
ผู้บริหารผ่านทาง http://nms.rmutp.ac.th 
 
  5. มีการรวบรวมจัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับการติดตั้งและ/หรือมีคู่มือการใช้งาน การบริหาร

จัดการของระบบเครือข่ายที่พัฒนา 
โดยจัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบ ารุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ http://nms.rmutp.ac.th 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค. 

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 3 3 4 4 5 5 

 
 
 

http://nms.rmutp.ac.th/
http://nms.rmutp.ac.th/
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.3-1-1 การส ารวจและก าหนดแผนการพัฒนาปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สวท.1.3-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
สวท.1.3-3-3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาปรับปรุงที่ก าหนดไว้โดยการพัฒนาทุก

ระบบต้องด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 
สวท.1.3-4-4 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ประจ าเดือน มิถุนายน 2556 – สิงหาคม 2556 
สวท.1.3-4-5 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ประจ าเดือน กันยายน 2556 – พฤศจิกายน 2556  
สวท.1.3-4-6 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 
สวท.1.3-4-7 บันทึกข้อความ ขอน าเสนอผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ประจ าเดือน มีนาคม 2557 – พฤษาภาคม 2557 
สวท.1.3-5-8 มีการรวบรวมจัดท าเป็นองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับการติดตั้งและหรือมีคู่มือการใช้งาน 

การบริหารจัดการของระบบเครือข่ายที่พัฒนา 
สวท.1.3-5-9 วิธีการท าให้โปรแกรม Selfctrl.exe ใช้ได้บนระบบ Windows 7 64 bit 
สวท.1.3-5-10 ย้าย Vcenter ไปยังเซิฟเวอร์ใหม่ 
สวท.1.3-5-11 วิธีเปิดการใช้งาน SNMP Web GUI ของ Switch Alcatel 6250 

สวท.1.3-5-12 วิธีการเปิด snmp alcatel 6250 Command Line 
สวท.1.3-5-13 ขั้นตอนการลง microsoft dynamics ax 2009 
สวท.1.3-5-14 Linux: ค าสั่งในการดูขนาดไฟล์และไดเรคทอรี่ 
สวท.1.3-5-15 วิธี Provision และ Factory Reset AP92,104 แบบ Console 
สวท.1.3-5-16 วิธีปิด Firewall windows7 
สวท.1.3-5-17 การใช้โปรแกรม nuttcp ในการทดสอบเครือข่าย 
สวท.1.3-5-18 Reset config “Alcatel OmniStack 6300-24″ to factory default 
สวท.1.3-5-19 วิธี Login เข้าใช้งานWIFIใหม่เฉพาะบุคลากร 
สวท.1.3-5-20 How to enable SNMP Monitoring on Ubuntu Server 12.04 
สวท.1.3-5-21 ตั้งค่า BIOS เครื่องSERVERเปิดใช้งาน Hyper-v 
สวท.1.3-5-22 คู่มือการใช้งาน DNSTOP 
สวท.1.3-5-23 Fix Ubuntu problems in apt-get update takes too long 
สวท.1.3-5-24 วิธีการลงชื่อเข้าใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ 
สวท.1.3-5-25 How to Disable Telnet, Http And Enable SSH Alcatel LS6224 
สวท.1.3-5-26 วิธี Update Firmware, Bootcode Alcatel 6224 แบบ CLI 
สวท.1.3-5-27 Install and configure SNMP on RHEL or CentOS 
สวท.1.3-5-28 การท า password recovery switch cisco 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.3-5-29 การเช็คสถานะอุปกรณ์ในห้อง Data Centre เบื้องต้น 
สวท.1.3-5-30 How to Set up the Firewall Using UFW On Ubuntu 10.04 Lucid Lynx 

Server 
สวท.1.3-5-31 How to secure an Ubuntu 12.04 LTS server – Part 1 The Basics 
สวท.1.3-5-32 Ubuntu Linux Add Static IPv6 Address Network Configuration 
สวท.1.3-5-33 How to check if your Linux WebServer is under a DoS attack 
สวท.1.3-5-34 วิธีการดูรายละเอียด user บน wifi controller alcatel oaw-4550 

 
จุดแข็ง 

1. มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ครบตามแผน  
2. มีบริการเครือข่ายไร้สายให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ครบตามแผน  

 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

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

แผนส่งเสริม 
1. เพ่ิมจ านวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การ

เรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
2. เพ่ิมจ านวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การ

เรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากข้ึน 

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

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 :   ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น  
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนใน

การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 
  โดยมีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร ฉบับ พ.ศ. 2554-2557 
 

 2. มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในและรายละเอียดการเชื่อมต่อกับภายนอก 
 โดยมีการจัดท าแผนผังแสดงระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน 

 
 3. มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่ เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ 

External Zone คือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายภายนอกอย่าง ชัดเจน  รวมถึง 
DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยมีระบบบริหารจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยแยกเป็น ZONE อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เชื่อมต่อกับ
อินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต 

 
 4. มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณท้ังขาเข้าและขาออก (Inbound และ Outbound)  
 โดยมีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณท้ังขาเข้าและขาออก (Inbound และ Outbound) 

 
 5. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 โดยมีระบบเฝ้าระวังเครือข่ายคอมพิวเตอร์และน าผลการเฝ้าระวังมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงาน 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค. 

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 พ.ค.  

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 4 4 5 5 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.4-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร (พ.ศ.2554-2557) 
สวท.1.4-2-2 แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เทเวศร์ 
สวท.1.4-2-3 แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์โชติเวช 
สวท.1.4-2-4 แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนคร 
สวท.1.4-2-5 แผนผังการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์พระนครเหนือ 
สวท.1.4-3-6 แผนผังการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอกมหาวิทยาลัย 
สวท.1.4-3-7 แผนผังการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 
สวท.1.4-4-8 ระบบบริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก เครือข่าย RMUTP 
สวท.1.4-5-9 ระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) 

 
จุดแข็ง 

1. มีระบบ Network Monitoring พร้อมการแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ ตลอด 24 ชั่วโมง 
2. มีระบบการจัดการเครือข่ายโดยสามารถแบ่งเป็น Zone ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

 กระจายระบบเฝ้าระวังออกจากศูนย์กลางเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและความแม่นย าในการ
ตรวจสอบ 

 

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

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา โดยมีเส้นทาง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงคณะและหน่วยงาน หมายถึงเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้ง
แบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปยังอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

 โดยมีการบริการให้บริการเครือข่ายโดยเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้ง แบบมีสาย (LAN) 
และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปถึงทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
 2. ใช้งานในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตรับ-ส่งข้อมูล

ข่าวสารได้แบบมีสายหรือไร้สายครอบ คลุมอาคารและไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของห้องเรียนทุกห้อง
ห้องปฏิบัติการทุกห้อง 

โดย ท าการส ารวจพื้นที่บริการที่ได้เปิดบริการแล้วจัดท าเป็นแผนภาพเพ่ือแสดงการกระจายของระบบ
เครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว 

 
 3. มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

  โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดย มีระบบตรวจสอบ
การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงท ี

 
 4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) จุดให้บริการเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ต้องมีผลการ
ประเมินไม่ต่ ากว่า 4.00 จากระดับคะแนน 5.00  

 โดยจากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ครั้งที่ 1 อยู่ใน
ระดับ 4.47 และครั้งที่ 2 อยู่ในระดับ 4.70 จากระดับคะแนน 5.00 

 
 5. มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ 3 ของการใช้ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการด าเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข 
  โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ 3 ของการใช้ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการด าเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค. 

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 5 5 5 5 5 5 

 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.1.5-1-1 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์เทเวศร์ 
สวท.1.5-1-2 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์โชติเวช 
สวท.1.5-1-3 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์พณิชยการพระนคร 
สวท.1.5-1-4 แผนภาพเเสดงการกระจายของระบบเครือข่ายศูนย์พระนครเหนือ 
สวท.1.5-2-5 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วศูนย์เทเวศร์ 
สวท.1.5-2-6 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วศูนย์โชติเวช 
สวท.1.5-2-7 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วศูนย์พณิชยการพระนคร 
สวท.1.5-2-8 แผนภาพแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้วศูนย์พระนครเหนือ 
สวท.1.5-3-9 ระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สวท.1.5-4-10 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) และจุดให้ บริการ

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ครั้งที่1 และครั้งที่ 2 
สวท.1.5-4-11 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1   และครั้งที่ 2 
สวท.1.5-5-12 การวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุขัดข้องต่างๆ 
สวท.1.5-5-13 ปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ส ารองไฟ (UPS) 
สวท.1.5-5-14 ซ่อมบ ารุงสายสัญญาณเครือข่าย 
สวท.1.5-5-15 ปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
สวท.1.5-5-16 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพเเละจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
สวท.1.5-5-17 ปรับปรุงระบบ Routing ศูนย์พณิชยการพระนคร 

 
จุดแข็ง 

1. ไฟเบอร์ออฟติกเชื่อมโยงถึงทุกอาคารตามแผน (ยกเว้นอาคารที่ก าลังก่อสร้าง)  
2. อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญด้านระบบเครือข่าย 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

1. ปรับเปลี่ยนระบบสายไฟเบอร์ออฟติก ในพ้ืนที่
ให้บริการ ซึ่งบางแห่งยังเป็นสายรุ่นเก่า ซึ่งไม่
สามารถรองรับความเร็วของเครือข่ายที่มีการ
พัฒนาความเร็วสูงขึ้นโดย ตลอด 

2. เพ่ิมจ านวนจุดการให้บริการเครือข่ายชนิดไร้
สาย ชนิดกลางแจ้ง เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอ
ต่อการขยายของผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งมี
แนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสา รสมัย
ใหม่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้เครือข่ายไร้
สาย 

3. เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้าน Network ที่มีความรู้
ความสามารถขึ้นมารองรับการขยายตัวของ
ระบบ 

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

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
 

- 
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องค์ประกอบที่  2  ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ         

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

โดย มีแผนระบบสารสนเทศ ( Information System Plan) โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสน เทศ มหาวิทยาล ัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ป ีการศึกษา 2554) จากคณะกรรมการ
ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีและกายภาพเป็นประธาน มีการประชุมคณะกรรมการ  มีแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท.มทร. พระนคร ปี 2554 – 2557 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสาร
สารสนเทศ สวท.มทร.พระนคร ปี 2550 – 2554 

 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

โดย โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ส านักเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ส านักได้แต่งตั้งทีมงานพัฒนา
ระบบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการติดตาม ความ
คืบหน้าการด าเนินงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของโปรแกรมระบบงาน มีการประชุมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน สามารถตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียน
การสอน ประกอบด้วย  ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการวิจัย คือระบบคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย  ระบบบริการข้อมูล
สารสนเทศ ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านการเงิน 
ประกอบด้วย ระบบการเงินและบัญชี (Enterprise Resource Planning) ระบบการรายงานเพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) ด้านการประกันคุณภาพ  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน 

 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   

 โดย มีค าสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบ
สารสนเทศแบบออนไลน์ มีการตรวจสอบและทดสอบแบบประเมิน มีการพัฒนาโปรแกรมการประเมินผล
ให้สามารถรายงานผลการประเมินได้แบบเรียลไทม์ออนไลน์ พร้อมมีผู้ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามดูแล ในการ
ประเมินผลนี้จะท าสรุปรายงานเสนอผู้บริหารในปลายปีการศึกษาละ 1 ครั้งทุกปี ในปี 2556 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4.50 คะแนน จากผู้ประเมิน 2,362 คน 

 
 

http://eassess.rmutp.ac.th/
http://www.rmutp.ac.th/rmutp-repository/
http://www.rmutp.ac.th/rmutp-repository/
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/index.php
http://dc.rmutp.ac.th/datacenter/index.php
http://bpm.rmutp.ac.th:8088/edu_web/
http://hrm.rmutp.ac.th/edu_web
http://cheqa.rmutp.ac.th/
http://cheqa.rmutp.ac.th/
http://dc.rmutp.ac.th/qa2553/
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 4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ   

โดย มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้คะแนน
น้อย และจากที่ผู้ประเมินให้ค าแนะน าไว้ มาท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศเสนอผู้บริหาร และปรับปรุง
ระบบต่อไป ระบบที่ได้ปรับปรุงจากค าแนะน าแล้ว เช่น ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ พัฒนา
โปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้เมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
พัฒนากายภาพเป็นผู้พิจารณาแผนปรับปรุง 

 
 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

โดย มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลบุคลากร การเงิน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร และข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกให้กับส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาปีละ 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม ตามที่ก าหนด บันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพใน
โปรแกรม CHE QA และบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตผ่านระบบของ สกอ.  

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค. 

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 3 3 3 3 5 5 

 
รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.2.1-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

(พ.ศ.2554–2557) 
สวท.2.1-1-2 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  ปี 2556 
สวท.2.1-2-3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มทร.พระนคร 
สวท.2.1-2-4 ระบบบริหารงานวิจัย 
สวท.2.1-2-5 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.2.1-2-6 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.2.1-2-7 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวท.2.1-2-8 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 
สวท.2.1-2-9 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 
สวท.2.1-2-10 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
สวท.2.1-2-11 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
สวท.2.1-2-12 ระบบการเงินและบัญชี (Enterprise Resource Planning) 
สวท.2.1-2-13 ระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Intelligence) 
สวท.2.1-2-14 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
สวท.2.1-2-15 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.2.1-2-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2556 
สวท.2.1-2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2/2556 
สวท.2.1-2-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3/2556 
สวท.2.1-2-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 4/2556 
สวท.2.1-2-20 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยปี 2555 จากระบบ AX 
สวท.2.1-3-21 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สวท.2.1-3-22 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สวท.2.1-3-23 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.2.1-3-24 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 
สวท.2.1-3-25 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
สวท.2.1-3-26 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 
สวท.2.1-3-27 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สวท.2.1-3-28 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
สวท.2.1-4-29 การปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะผู้ใช้ระบบสารสนเทศ e-doc ปรับปรุงแล้วได้ดังแนบ 
สวท.2.1-4-30 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 
สวท.2.1-4-31 การปรับปรุงระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน IQA 
สวท.2.1-4-32 ปรับปรุงระบบ MIS 
สวท.2.1-4-33 ปรับปรุงระบบ BIM 
สวท.2.1-4-34 ปรับปรุงระบบการลาออนไลน์ 
สวท.2.1-4-35 ปรับปรุงระบบ e-Doc 
สวท.2.1-4-36 ปรับปรุงเว็ปไซต์ KM Blog 
สวท.2.1-4-37 ปรับปรุงเว็ปไซต์ Volume Licensing Service Center 
สวท.2.1-4-38 บันทึกเสนอแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
สวท.2.1-4-39 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2556 – 2557 
สวท.2.1-5-40 วันที่ส่งข้อมูลนักศึกษา  บุคลากร  การเงิน และ ผู้ส าเร็จการศึกษา  พร้อมตรวจสอบความ

ถูกต้องจากระบบ สกอ. 
สวท.2.1-5-41 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
จุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมภาระกิจทุกด้าน สามารถเทียบเคียงกับระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ 
 
 
 
 
\ 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถ

เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน 
 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ.ทส. 
- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 :  จ านวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต                                                                                                                
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวน 3 ระบบ จ านวน 5 ระบบ จ านวน 6 ระบบ จ านวน 8 ระบบ จ านวน 10 ระบบ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ระบบ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พัฒนาโปรแกรมใหม่จ านวน 7 ระบบ 
และปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้ จ านวน 4 ระบบ รวมเป็น 11 
ระบบ 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค. 

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   8 3 1 5 2 11 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

สวท.2.2-1-1 พัฒนาเว็ปไซต์ระบบงบประมาณ MBudget 
สวท.2.2-1-2 พัฒนาเว็ปรายงาน KPI 2555 ส านักวิทยบริการฯ  
สวท.2.2-1-3 พัฒนาแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ 
สวท.2.2-1-4 พัฒนาเว็บไซต์ 4th RMUTIC & 5th RMUTNC 
สวท.2.2-1-5 พัฒนาเว็บประกันคุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.2.2-1-6 พัฒนาเว็บไซต์ส าหรับขอใช้งาน RMUTP PASSPORT 
สวท.2.2-1-7 พัฒนาเว็บไซต์โครงการน าร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง 
ระบบงานสารสนเทศที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

สวท.2.2-2-8 ปรับปรุงเว็บไซต์ International Translation Day 2012 
สวท.2.2-2-9 ปรับปรุงเว็บไซต์ KM Blog มทร.พระนคร 
สวท.2.2-2-10 ปรับปรุงเว็บไซต์ VLSC ส าหรับ DOWNLOAD SOFTWARE ลิขสิทธิ์จาก MICROSOFT 
สวท.2.2-2-11 ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลศึกษาต่อเว็ปไซต์ มทร.พระนคร 

จุดแข็ง 
 ส านักฯมีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบงานได้  
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
 ส่งเสริมให้นักพัฒนาโปรแกรมศึกษาดูงานการ

โปรแกรมท้ังในและต่างประเทศ 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ.สวท.  
- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีที่ 2.3 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (เลือกมา 1 ระบบงาน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ  

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ( ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษา 

การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอ่ืนที่เป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล    
โดย กลุ ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหารบริการงานวิชาการ เพื่อรายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปี รวบรวมเป็นระบบโดยน าข้อมูลฐานข้อมูล
บุคลากรมาใช้ และระบบ RMUTP Passport มาใช้เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ 

 
 2. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ ผู้บริหาร นักศึกษา อาจารย์ และ

เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ คือ อาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยวข้อง เข้าไป

กรอกข้อมูลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการผ่านระบบ เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ  
 

 3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 
โดย ผู้ใช้ระบบที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจะสามารถเข้าไปปรับปรุง/แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล และมีการก าหนด

สิทธิการเข้าใช้ตาม RMUTP Passport 
 

 4. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นีต้้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การ
เปลี่ยนแปลง 

โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นท าให้ลดขั้นตอนการท างาน ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารกระดาษได้เป็น
จ านวนมาก แต่เดิมจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอดเวลา เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้ท าให้ท างานได้
สะดวก รวดเร็ว 

 
 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน 

 โดยมีระบบประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์ให้ผู้ใช้กรอกได้  
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค. 

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 3 3 4 4 5 5 
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รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.2.3-1-1 ระบบบริหารงานบริการวิชาการ 
สวท.2.3-2-2 ระบบที่พัฒนาเกี่ยวข้องกับอาจารย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
สวท.2.3-3-3 ระบบ Log in เข้าใช้งานระบบ 
สวท.2.3-4-4 ระบบงานท าให้ลดการใช้กระดาษ ใช้รายงานผลการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและเป็น

ระบบ 
สวท.2.3-5-5 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริหารบริการวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบงาน

ได้เอง 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

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

 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เพียงพอต่อ
การใช้งานที่มีเพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ.สวท. 
- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ปี 2557 
 

แผนพัฒนา 
- 
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ตัวบงช้ีที่ 3.1 :  ระดับความส าเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 50 บาท 51 – 100 บาท 101 – 150 บาท 151 – 200 บาท 201 บาทขึ้นไป 

 
เกณฑ์มาตรฐาน:  
ผลการด าเนินงาน :  
โดย ห้องสมุดในสังกัด สวท. ได้ด าเนินการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้การบริการ
สารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและตรงตาม
ความต้องการของผู ้ใช้  ห้องสมุดเปิดกว้างให้ผู ้ใช้ทั ้งคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือจัดซื้อเข้าห้องสมุด ได้หลายช่องทาง คือ  

1. ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด 
2. บรรณารักษ์น าเสนอแคตตาล็อกให้อาจารย์คัดเลือก 
3. มีแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศบริเวณเคาน์เตอร์ยืม -คืนของห้องสมุด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ห้องสมุดได้รับงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เป็น
เงินรวมทั้งสิ้น 3,313,363.21  บาท จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษา 2556 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เท่ากับ 11 ,514.64 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ของห้องสมุด ในสังกัดส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเท่ากับ 287.75 บาท/คน 
   
 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ บาท 3,313,363.21 
ตัวหาร จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า () FTES 11,514.64 
ผล ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อ FTES บาท 287.75 
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อ FTES บาท 200 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(บาท) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค. 

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   200 N/A N/A N/A N/A 287.75 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

สวท.3.1.1 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 1 
สวท.3.1-2 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 2 
สวท.3.1-3 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 3 
สวท.3.1-4 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 4 
สวท.3.1.5 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 5 
สวท.3.1.6 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 6 
สวท.3.1.7 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 7 
สวท.3.1.8 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 8 
สวท.3.1.9 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 9 
สวท.3.1.10 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 10 
สวท.3.1.11 รายงานการขออนุมัติซื้อหนังสือครั้งที่ 11 
สวท.3.1.12 รายงานสรุปงบประมาณในการขออนุมัติซื้อหนังสือ ประจ าปี 2556 
สวท.3.1.13 รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์ (วารสารวิชาการภาษาไทย ครั้งที่ 1) 
สวท.3.1.14 รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์  (วารสารวิชาการภาษาไทย ครั้งที่ 2) 
สวท.3.1.15 รายงานการขอจัดซื้อสิ่งพิมพ์ (วารสารต่างประเทศ) (วิธีพิเศษ) 
สวท.3.1.16 รายงานการขอซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์  (หนังสือพิมพ์และวารสาร) 
สวท.3.1.17 รายงานสรุปงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด ประจ าปี 2556 
สวท.3.1.18 ค่า FTES สรุปยอดจ านวนรวมนักศึกษา จ านวนหน่วยกิตรวมที่ลงทะเบียนของนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

จุดแข็ง  
1. มีหนังสือเวียนแจ้งถึงการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับทุกคณะทราบ

อย่างชัดเจน และแจ้งถึงช่องทางต่างๆในการเสนอซื้อทรัพยากรเข้าห้องสมุด 
2. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับทุกคณะ  
3. มีกระบวนการด าเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ทุก

ขั้นตอน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

 อาจารย์บางท่านไม่ทราบข่าวสารการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจากบางคณะไม่ได้ส่ง
หนังสือเวียนไปที่สาขา ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายๆช่องทาง เช่น e-mail บอร์ด
ห้องสมุด เป็นต้น 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

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

 ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ ในหลายๆช่องทาง เช่น e-mail 
อาจารย์ บอร์ดห้องสมุด เป็นต้น 

- นางสายธาร  สุเมธ
อธิคม 
- น.ส.โสภา  ไทยลา 
- น.ส.กมร  สุประภา
รพงษ์ 
- นางบัวระภา  กลยนีย์ 
- น.ส.รัตดา   พุทธะศรี
เมือง 
- น.ส.นฤมล  โตเจริญ 

ปี 2557 
 

แผนพัฒนา 
1. จัดประชุมกลุ่มวิทยบริการเพ่ือก าหนดเกณฑ์

ในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้ชัดเจน 
2. ประสานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือขอ e-mail บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือส่งข่าวประชาสัมพันธ์
ของห้องสมุด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 :  ระดับความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการบริการ  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลผลิต  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
เวลาเฉลี่ยมากกว่า 

20 วัน 
เวลาเฉลี่ย 18-20 

วัน 
เวลาเฉลี่ย 14-17 

วัน 
เวลาเฉลี่ย 11-13 

วัน 
เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 10 วัน 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: วัน 
ผลการด าเนินงาน :  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มวิทยบริการประกอบด้วยห้องสมุด 4 แห่ง ได้แก่ 
ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพระนครเหนือ และห้องสมุดพณิชยการพระนคร ด าเนินการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยวิธีตกลงราคา และวิธีพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 
2556 ด าเนินการจัดซื้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555  – กันยายน 2556 ด้วยวิธีตกลงราคา 7 ครั้ง และ
จัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ  4 ครั้ง และเริ่มด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือน
กุมภาพันธ์ 2557 จึงสรุปรวมได้ 4,672 ชื่อเรื่อง โดยใช้เวลาด าเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรรวมทั้งสิ้นเป็น
เวลา 23,787 วัน แต่ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง จึงมีผลกระทบต่อการปฎิบัติงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศล่วงเลยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557  

 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB 

พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งปัญหาที่พบจากการใช้โปรแกรมยังคงมีอยู่มากโดยเฉพาะในส่วน
ของการพิมพ์รายงานการบันทึกข้อมูลในระบบของงานพัฒนาและงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ
ควบคุมระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่น าออกให้บริการไม่สามารถค านวณ
ได้อย่างชัดเจนด้วยโปรแกรม Walai AutoLIB ดังนั้นห้องสมุดจึงท าแบบฟอร์มเพ่ือควบคุมระยะเวลาในการ
ด าเนินงานขึ้น โดยใช้ วันที่ เดือน ปี ที่ปรากฏในระบบจัดเก็บจากโปรแกรม Walai AutoLIB มาค านวณหา
เวลาเฉลี่ยในการด าเนินงาน 

 
สรุปงานห้องสมุด มทร.พระนคร ใช้เวลาด าเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและน าออก

ให้บริการเฉลี่ย 5 วัน ต่อ 1 ชื่อเรื่อง 
 

 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง จ านวนวันที่รับมอบถึงวันที่น าออกให้บริการ วัน 23,787 
ตัวหาร จ านวนสารสนเทศท่ีน าออกให้บริการทั้งหมด รายการ 4,672 
ผล เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการต่อ 1 รายการ วัน 5 
เป้าหมาย เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการต่อ 1 รายการ วัน 10 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(วัน) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค. 

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   10 N/A N/A N/A N/A 5 วัน 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.3.2.1 Work Flow งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
สวท.3.2.2 Work Flow งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
สวท.3.2.3 ตัวอย่างการลงรายการทางบรรณานุกรม 
สวท.3.2.4 ตัวอย่างการแสดงผลบน Web Opac 
สวท.3.2.5 สรุปรายการทรัพยากรและระยะเวลาในการด าเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ประจ าปีงบประมาณ 2556 

จุดแข็ง  
1. บรรณารักษ์ห้องสมุด สามารถด าเนินงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศได้ทันกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 
2. มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในกลุ่มงานห้องสมุดมทร.พระนครทั้ง 4 แห่ง จึงท าให้การท างาน

บรรลุผลส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 
3. บรรณารักษ์ห้องสมุด มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการ 
4. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการปรับปรุงโปรแกรม Walai AutoLIB ให้สามารถบันทึกและควบคุมระยะเวลาในการ
ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่น าออกให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ควรมีการท างานที่เป็นขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่รับหนังสือเข้าและออกให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
3. ควรมีการสร้างเครือข่ายงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน  
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

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

1. มีการวางแผนและพัฒนาโปรแกรม Walai 
AutoLIB งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
ให้สามารถควบคุมระยะเวลาในการด าเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่น าออก
ให้บริการ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

- นางสายธาร สุเมธ
อธิคม 
- น.ส.โสภา ไทยลา 
- น.ส.กมร สุประภา
รพงษ์ 
- นางบัวระภา กลยนีย์ 
- น.ส.รัตดา พุทธะศรี
เมือง 
- น.ส.นฤมล โตเจริญ 

ปี 2557 
 

แผนพัฒนา 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการใช้งานร่วมกัน

ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

2. มีการวางแผนและพัฒนาระบบให้อ านวยความ
สะดวกในการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้
ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

ปี 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 :   ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับ 1.00-1.50 

 
ระดับ 1.51-2.50 ระดับ 2.51-3.50 ระดับ 3.51-4.50 ระดับ 4.51-5.00 

 
เกณฑ์มาตรฐาน:  
ผลการด าเนินงาน :  

กลุ่มวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
การรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 

 
1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ (1) แนะน าการใช้บริการยืม -คืนทรัพยากร
สารสนเทศ (2) แนะน าการสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web OPAC (3) แนะน าการสืบค้นสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  406  คน  ผลการด าเนินงาน  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม เต็มเวลาทั้งสิ้น 372 คน คิดเป็นร้อยละ 91.63 และมีผลการประมินความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 

 
2.โครงการฝ ึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการเร ียนรู ้ หล ักส ูตรการใช ้งานฐานข้อม ูล

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นประจ าปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ (1) แนะน าและ
สาธิตวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ (2) ฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  33 คน  ผลการด าเนินงานมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเต็มเวลา ทั้งสิ้น  32 คน คิดเป็นร้อยละ 96.97  และมีผลการประมินความพึงพอใจในการอบรม
ครั้งนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69  คิดเป็นร้อยละ 93.80 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ระดับ) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค. 

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4.51 N/A N/A N/A N/A 4.65 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.3.3.1 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร

ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
สวท.3.3.2 รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร

การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
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จุดแข็ง 
1. มีการจัดอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 4 ศูนย์ คือ เทเวศร์ ,โชติเวช,พระนคร

เหนือ และพณิชยการพระนคร 
2. มีการจัดอบรมทุกปี โดยผู ้ใช้บริการทุกคนที ่ต ้องการเข้าร่วมอบรมสามารถกรอกแบบฟอร์ม

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตลอดปี ท าให้การอบรมมีความครอบคลุมทุกสาขาวิชา  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  
2. ผู้ใช้บริการบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
 จัด โครงการอบรมแก่ผู ้สน ใจท ุกๆป ี โดย

ป ระส าน ก ับ ค ณ ะ  เ พื ่อ ป ร ะช าส ัม พ ัน ธ์
โครงการอบรม 

- นางสายธาร  สุเมธอธิคม 
- น.ส.โสภา  ไทยลา 
- น.ส.กมร  สุประภารพงษ์ 
- นางบัวระภา  กลยนีย ์
- น.ส.รัตดา    พุทธะศรี
เมือง 
- น.ส.นฤมล  โตเจรญิ 

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
 จัดโครงการอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

ให้กับผู้สนใจกลุ่มย่อยตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดย
ให้ลงชื่อแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ 

ปี 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 :   ระดับความส าเร็จในการให้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ  
 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  
สูตรในการค านวณ : 
 

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุดทุกครั้งที่ประเมิน 
จ านวนครรั้งของการประเมินทั้งหมดในปีที่ประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 

 
เกณฑ์มาตรฐาน:  
ผลการด าเนินงาน :  

 โดยปีการศึกษา 2556 ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร  ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้ บ ริ ก า ร ต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ห้ อ งส มุ ด ใน รู ป แ บ บ ส อ บ ถ าม อ อ น ไล น์ ใน เว็ บ ไซ ต์ ห้ อ งส มุ ด ที่ 
http://libapp.rmutp.ac.th/lib_question/index2556.php โดยจะคิดจากค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจซึ่งเทียบ
จากค่า 5 ระดับและพิจารณา 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (2) 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (4) ความพึง
พอใจด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก (5) ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
10,332 คน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 

 
 ส ารวจความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางที่ห้องสมุดมีให้บริการ พบว่า มีข้อร้องเรียนจาก

กล่องรับฟัง ความคิดเห็น จากห้องสมุดพระนครเหนือ จ านวน 2 ข้อ ดังนี้   
 (1) ระบบล็อคการยืมหนังสือ ผมคิดว่าไม่เหมาะสมเพราะนักศึกษาปีสุดท้ายเป็นการท าวิชาโครงงาน 

(Project) รวมทั้งวิชาที่เรียนเทอมสุดท้าย จ าเป็นต้องยืมหนังสือจากห้องสมุด จ าเป็นต้องใช้เนื้อหาความรู้จาก
ห้องสมุดและค่าบริการห้องสมุด  แต่ต้องผ่านระบบล็อคการยืมหนังสือ เพราะปกติจะมีระบบที่ว่านักศึกษาคืน
หนังสือไม่ครบจะไม่สามารถออก (Transcript) ได้อยู่แล้วอันนี้ผมเห็นว่าเหมาะสม   

 (2) ยืมหนังสือแล้วมาคืนล่าช้า มีเหตุการณ์ที่ไม่ได้มาเรียนอย่างเช่น วันเสาร์ อาทิตย์ แล้วโครงการที่
ให้ยืมผ่านเน็ต คือบ้านไม่ได้มีเน็ตกันทุกคน แล้วแทนที่จะเสียน้อยเป็นเสียมาก คนที่ยืมก็อยากเอาไว้อ่านไม่ได้
อยากเอาไปท าอะไรอยู่แล้ว  

 ห้องสมุดจึงหาวิธีการแก้ไขตามข้อร้องเรียน ดังนี้   
 (1) สถานะล็อคการยืมทรัพยากรของนักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย หรือนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษานั้น 

เนื่องจากการติดตามทวงถามกับตัวนักศึกษาค่อนข้างยากเพราะนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อย ท าให้มีวิชาเรียน
น้อยกว่านักศึกษาปี 1 – 3 ท าให้เกิดขาดการติดต่อกับห้องสมุดเป็นระยะเวลานาน และเป็นสาเหตุในการลืม
ส่งคืนหนังสือ หรืออาจเกิดการหลงลืมว่าเคยยืมทรัพยากรนั้นจริง ท าให้ห้องสมุดเกิดการสูญเสียทรัพยากรสนเทศ
ของห้องสมุด เพ่ือเป็นการป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย จึงได้จัดท าแบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ ส าหรับสมาชิกห้องสมุด มทร.พระนคร ซึ่งต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและพิจารณารับรอง
นักศึกษา เพ่ือเป็นการยืมยันในการยืมทรัพยากรสารสนเทศส าหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา  
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 (2) ห้องสมุดพระนครเหนือได้จัดจุดบริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นห้องสมุดพระนครเหนือ  โดย
แยกเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ไว้ให้เฉพาะส าหรับบริการการยืมต่อ (renew) แบบออนไลน์ผ่านระบบ 
OPAC พร้อมค าแนะน าวิธีการการยืมต่อ (renew) ไว้ประจ าที่เครื่อง ทั้งนี้เจ้าหน้าผู้ให้บริการเคาน์เตอร์ยืม – คืน 
ท าการขอข้อมูล E-mail เพ่ือระบบจะท าการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงก าหนดส่ง และแนะน าวิธีการยืมต่อพร้อมกับ
แจกเอกสารคู่มือวิธีการการยืมต่อ (renew) แนบไปพร้อมกับทรัพยากรที่ท าการยืมเพ่ือประชาสัมพันธ์แก่
ผู้ใช้บริการ 
 
 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุด ระดับ 4.65 
ตัวหาร จ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมด ครั้ง 1 
ผล ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ระดับ 4.65 
เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานบริการห้องสมุด ระดับ 4.51 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ระดับ) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค.

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4.51 N/A N/A N/A N/A 4.65 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.3.4.1 แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นครปีการศึกษา 2556 
สวท.3.4.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครปีการศึกษา 2556 
สวท.3.4.3 ใบแสดงความเห็นและข้อร้องเรียน (ห้องสมุดพระนครเหนือ) จ านวน 2 รายการ 
สวท.3.4.4 แบบฟอร์มขอต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ส าหรับสมาชิกห้องสมุด มทร.พระ

นคร 
สวท.3.4.5 เอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือเรื่อง การยืมต่อ (renew) แบบออนไลน์ ผ่านระบบ OPAC 
สวท.3.4.6 ภาพแสดงหน้าจอการแจ้งเตือนใกล้ก าหนดส่ง ผ่านทาง E-mail 
สวท.3.4.7 ภาพจุดให้บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นห้องสมุดพระนครเหนือ สื่อประชาสัมพันธ์

พร้อมค าแนะน าขั้นตอนการใช้บริการยืมต่อ (renew) แบบออนไลน์ 
 
จุดแข็ง 

 บุคลากรหมั่นตรวจสอบข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง และพร้อมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อ การ
ให้บริการห้องสมุดที่ดี 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรมีการประชาสัมพันธ์ วิธีการ/ขั ้นตอน  ระเบียบการใช้บริการของห้องสมุดให้มากกว่านี้       

จากค าแนะน าของบุคลากรห้องสมุดที่ให้บริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการ เพราะเป็นบริการเชิงรุกที่
สามารถเข้าถึงตัวผู ้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที ทั ้งนี ้พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อการ
เผยแพร่วิธีการ/ขั้นตอน ระเบียบการใช้บริการของห้องสมุดต่าง ๆ  

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. จัดตารางเวลาในการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
2. กระตุ้นบุคลากรหมั่นตรวจสอบข้อร้องเรียน

จากทุกช่องทาง 
 

- นางสายธาร  สุเมธอธิคม 
- น.ส.โสภา    ไทยลา 
- น.ส.กมร     สุประภา
รพงษ ์
- นางบัวระภา   กลยนีย ์
- น..ส.รัตดา   พุทธะศรี
เมือง 
- น.ส.นฤมล  โตเจรญิ 

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
1. จัดการประชุมระดมความคิดจากบุคลากรใน

ก า ร จ ัด ท า แ บ บ ฟ อ ร ์ม  แ ล ะ ร ูป แ บ บ สื ่อ
ประชาสัมพันธ์ 

2. ประชาสัมพันธ์วิธีการยืมต่อ (renew) ผ่าน
สื่อออนไลน์ 

ปี 2557 
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องค์ประกอบที่ 4 ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ e-Learning 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
      1. จ านวนรายวิชา e-Learning เพ่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาเป็นผู้ผลิต/ปรับปรุงเนื้อหาวิชาแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า 20 รายวิชา 

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ด าเนินการผลิต/ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา  
e-Learning ที่น าไปใช้เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2556 และน าเผยแพร่สู่
เว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งสิ้นจ านวน 
18 รายวิชา แบ่งตามคณะต่างๆ ดังนี้   

1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 2 วิชา  
1.1 วิชาโครงสร้างข้อมูล ค.อ.บ.2550 
1.2 วิชาปฎิบัติงานการท าความเย็นและปรับอากาศ 

2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 1 วิชา 
2.1 วิชาหลักการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

3. คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 4 วิชา 
3.1 วิชาการออกแบบและสร้างเว็บเพจ 
3.2 วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
3.3 วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับสินค้า OTOP 
3.4 วิชา การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 วิชา 
4.1 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 (อุตสาหกรรม) 
4.2 วิชาเธอร์โมไดนามิกส์ 1 (THERMODYNAMICS1) 

5. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 3 วิชา 
5.1 วิชาสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 
5.2 วิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 
5.3 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 

6. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 วิชา 
6.1 วิชาเคมีวิเคราะห์ 
6.2 วิชาเคมีสาหรับวิศวกร 
6.3 วิชา Principle Physics 
6.4 วิชาสรีรวิทยามนุษย์ (Human Physiology) 
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7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จ านวน 2 รายวิชา 
7.1 วิชาระบบการย้อมสีสิ่งทอ 1 
7.2 วิชาการสัมมนางานเคมีสิ่งทอ 
 

 2. จ านวน e-Learning ที่อาจารย์เป็นผู้ผลิตขึ้นใหม่ (ไม่นับรวมของเก่า) เก็บไว้ในฐานข้อมูล e-Learning 
ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า 30 รายวิชา 

โดย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตรายวิชา e-Learning ขึ้นใหม่ (ไม่นับ
รวมของเก่า) ที่น าไปใช้เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ ในปีการศึกษา 2556 ทั้งสิ้นจ านวน 67 รายวิชา แบ่ง
ตามคณะต่างๆ ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จ านวน 25 รายวิชา 
2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 9 รายวิชา 
3. คณะบริหารธุรกิจ จ านวน  2 รายวิชา 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 6 รายวิชา 
5. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  16 รายวิชา 
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา 
7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จ านวน 7 รายวิชา 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จ านวน 1 รายวิชา 

 
 3. จ านวนครั้งของการเข้าใช้ e-Learning เพ่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปีการศึกษา 2556 ไม่น้อย

กว่า 45,000 ครั้ง 
 โดย จ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่ อ e-Learning ที่น าไปใช้ เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปีการศึกษา 2556 จ านวนทั้งสิ้น 45,386 ครั้ง 
 
 4. มีการส ารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพ่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปีการศึกษา 

2556 มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00   
โดย จากการส ารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปี

การศึกษา 2556 พบว่า 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.98  
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.01 

 
     5. มีการปรับปรุงระบบ e-Learning ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ 

โดย - 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค. 

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 1 1 1 1 3 3 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท 4.1-1-1 รายงานสรุปจ านวนรายวิชา e-Learning เพ่ือการเรียนการสอน โดย กลุ่มงานพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
สวท 4.1-1-2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จ านวน 2 วิชา 
สวท.4.1-1-3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 1 วิชา 
สวท.4.1-1-4 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 4 วิชา 
สวท.4.1-1-5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 4 วิชา 
สวท.4.1-1-6 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 3 วิชา 
สวท.4.1-1-7 คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 วิชา 
สวท.4.1-1-8 คณอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จ านวน 2 รายวิชา 
สวท.4.1-2-9 รายงานสรุปจ านวนวิชา e-Learning เพ่ือการเรียนการสอน 
สวท.4.1-2-10 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จ านวน 2 รายวิชา 
สวท.4.1-2-11 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 1 รายวิชา 
สวท.4.1-2-12 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 5 รายวิชา 
สวท.4.1-2-13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 6 รายวิชา 
สวท.4.1-2-14 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 10 รายวิชา 
สวท.4.1-2-15 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 4 รายวิชา 
สวท.4.1-2-16 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จ านวน 2 รายวิชา 
สวท.4.1-3-17 รายงานสรุปจ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่อ e-Learning เพ่ือการเรียนการสอน 
สวท.4.1-4-18 แบบประเมินความพ่ึงพอใจของผู้ใช้ระบบ e-Learning 
สวท.4.1-4-19 สรุปผลการประเมินความพ่ึงพอใจของผู้ใช้ระบบ e-Learning 

 
จุดแข็ง 

1. ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ e-Learning และดูแลการใช้งานระบบ e-
Learning 

2. มีบุคลากรที่สามารถให้ค าแนะน าและให้ความรู้ในการผลิตสื่อ e-Learning แก่อาจารย์ได้ 
3. มีเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้งานง่าย โดยมีคู่มือและวิดีโอสาธิตการใช้งาน  
4. มีระบบประเมินระดับความพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ที่สะดวกแก่การท าแบบ

ประเมินของผู้เข้าชม ท าให้สามารถประเมินผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึง  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานระบบ e-Learning 
ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน 

2. จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์เพ่ือผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning 
3. ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่ายที่รับผิดชอบดูแลระบบจัดการเรียนการสอน e-Learning ของ

มหาวิทยาลัย 
4. ควรมีการจัดอบรมด้านวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน e-Learning และการจัด

การศึกษาแบบ e-Learning แก่บุคลากรเพ่ิมเติม 
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5. ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สะดวกแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น และให้
ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

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

1. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบ e-Learning 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่
รับผิดชอบด้าน e-Learning 

3. ส่งเสริมการยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- ผู้อ านวยการ สวท. 
- รองฝ่ายวิทยบริการ
และนวัตกรรมการศึกษา 
- งานพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา 

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
1. มีแผนให้แต่ละคณะจัดการเรียนการสอนด้วย

ระบบ e-Learning 
2. จัดอบรมวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการ

จัดการศึกษาแบบ e-Learning แก่บุคลากร 
3. เพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์  และ

สถานที่ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4. จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาจารย์เพ่ือผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning 
5. จัดสรรเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่าย ในการ

ดูแลระบบ e–Learning 
6. ปรับปรุงเว็บไซต์เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้

สามารถแสดงผลสื่อได้หลากหลายรูปแบบ และ
มีการอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

7. พัฒ นาระบบการจัด เก็บและแสดงผลสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมีความรวดเร็วและสามารถ
แสดงผลได้อย่างมีคุณภาพ 

ปี 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 :  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอนและวิชาชีพ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
  1. จ านวนเนื้อหาวิชา VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอน ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ประจ าปี
การศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า 5 วิชา 

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการผลิตเนื้อหารายวิชา Video 
On Demand เพ่ือการเรียนการสอน เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2556 ทั้งสิ้นจ านวน 3 วิชา ดังนี้ 

1. วิชาอาหารจานด่วนเพ่ือสุขภาพ 
2. วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 5 
3. วิชาขนมไทย 

 
 2. จ านวนเนื้อหา VDO On Demand หลักสูตรวิชาชีพ (บริการวิชาการแก่สังคม) ที่ผลิตใหม่แล้วเสร็จ

ประจ าปีการศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า 50 ตอน 
โดย กลุ ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการผลิตเนื ้อหา Video On 

Demand หลักสูตรวิชาชีพ (บริการวิชาการแก่สังคม) เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2556 ทั้งสิ้นจ านวน 4 
วิชา 59 ตอน แบ่งได้ดังนี้ 

1. วิชาอาหารจานด่วนเพ่ือสุขภาพ 4 ตอน 
2. วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 2 ตอน 
3. วิชาขนมไทย 3 ตอน 
4. ต ารับอาหารไทยออนไลน์ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ 50 ตอน  

 
 3. จ านวนครั้งของการเข้าใช้ VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2556      

ไม่น้อยกว่า 140,000 ครั้ง 
โดย จ านวนครั้งของการเข้าใช้ Video On Demand เพื่อการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 

2556 จ านวนทั้งสิ้น 330,164 ครั้ง 
 
 4. มีการส ารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียนในปี

การศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00   
โดย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.68 ภาคเรียนที่ 2     

ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.30 
 

  5. มีการปรับปรุงระบบ VDO On Demand ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค.

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 1 1 1 1 3 3 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.4.2-1-1 วิชาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 11 
สวท.4.2-1-2 วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 5 
สวท.4.2-1-3 วิชาขนมไทย 
สวท.4.2-2-4 รายงานสรุปจ านวนเนื้อหา VDO On Demand (บริการวิชาการแก่สังคม) 
สวท.4.2-2-5 วิชาอาหารจานด่วนเพื่อสุขภาพ 11 
สวท.4.2-2-6 วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 5 
สวท.4.2-2-7 วิชาขนมไทย 
สวท.4.2-2-8 ต ารับอาหารไทยออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ 
สวท.4.2-3-9 รายงานสรุปจ านวนครั้งของการเข้าใช้ VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอน 
สวท.4.2-4-10 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ Video On Demand 
สวท.4.2-4-11 สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ Video On Demand ประจ าปี

การศึกษา 2556 
 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2. มีความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
3. เนื ้อหาของสื่อที่ผลิตขึ้นในรูปแบบ Video On Demand สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตาม

สาขาวิชาชีพต่างๆ 
4. มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสื่อในรูปแบบ Video On Demand ได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 
5. สื่อที ่ผลิตได้ในรูปแบบ Video On Demand มีคุณภาพตามมาตรฐานการออกอากาศรายการ

โทรทัศน์ 
6. อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้มีความสมัครใจในการเผยแพร่ความรู้เพ่ือเป็นวิทยาทานแก่สังคม  

 
จุดควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาล ัยควรมีงบประมาณในการสน ับสนุน ให ้แก่อาจารย ์ที ่เข ้าร ่วมโครงการผลิตสื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ปรับปรุงและขยายพ้ืนที่ห้องสตูดิโอให้มีพ้ืนที่กว้าง เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการบันทึกเทป  
3. จัดสรรอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตขึ้นอย่าง

เพียงพอ 
4. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงใหม่ทุกๆปี  
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5. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้รองรับการเข้าถึงสื่อได้ตรงตามความต้องการ  
6. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมให้มากขึ้น  
7. ควรมีการเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอ่ืนได้ทราบ  

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. พัฒนาคุณภาพของระบบการผลิตสื ่อให ้มี

มาตรฐาน 
2. มีการประเมินผลคุณภาพสื่อที่ผลิตขึ้นในแต่

ละรายการ 
3. ส ่ง เส ร ิม ก ารผล ิต สื ่อ อ ิเล ็กท รอน ิก ส ์เ พื ่อ

การศึกษาแก่อาจารย์หน่วยงานต่างๆ 
4. เผย แพร ่สื ่อ ที ่ผ ล ิต ขึ ้น ให ้ก ว ้า งข ว าง เพื ่อ

ประโยชน์แก่ประชาชน 

- ผู้อ านวยการ สวท. 
- รองฝ่ายวิทยบริการและ
นวัตกรรมการศึกษา 
- งานพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 
 

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
1. จัดสรรงบประมาณให้แก่อาจารย์ที ่เข้าร่วม

โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. จัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
3. มีการอบรม ศึกษาดูงาน ให้กับบุคลากรที่

ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
4. ปรับปรุงระบบประเมินผลคุณภาพสื ่อ ให้มี

ความสะดวกและเหมาะสมกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น 
5. ปรับปรุงระบบเผยแพร่สื่อที่ให้มีคุณภาพ 
6. ปรับเว็บไซต์ ให้รองรับการเข้าถึงสื ่อได้ตรง

ตามความต้องการ 
7. เผยแพร่สื่อที่ผลิตขึ้นในรูปแบบที่หลากหลาย 
8. จัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อเพื่อชุมชน

และสังคม 
 

 ปี 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 :   จ านวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่ต่ ากว่า 10 ตอน 20 ตอน 25 ตอน 30 ตอน มากกว่า 35 ตอน

ขึ้นไป 
 
ผลการด าเนินงาน :  

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้ด าเนินการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง รายการเทคโนโลยีเพ่ีอชีวิต ที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ผลิตใหม่ในปี
การศึกษา 2556 จ านวน ทั้งหมด 40 ตอน 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(ตอน) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56)  

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค.

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   30 N/A N/A N/A N/A 40 5 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 

สวท.4.3-1 รายงานสรุปรายการวิทยุกระจายเสียง (เทคโนโลยีเพ่ือชีวิต) 
สวท.4.3-2 ตอนที่ 140 เครื่องส าอางค์นาโนเทคโนโลยี 
สวท.4.3-3 ตอนที่ 141 หูฟัง 
สวท.4.3-4 ตอนที่ 142 Google Glass 
สวท.4.3-5 ตอนที่ 143 เครื่องท านายความฝัน 
สวท.4.3-6 ตอนที่ 144 หุ่นยนต์ Asimo 
สวท.4.3-7 ตอนที่ 145 ครีมกันแดด 
สวท.4.3-8 ตอนที่ 146 Segway 
สวท.4.3-9 ตอนที่ 147 Application 
สวท.4.3-10 ตอนที่ 148 อันตรายจากไฟฟ้า 
สวท.4.3-11 ตอนที่ 149 เทคโนโลยีลดความอ้วน 
สวท.4.3-12 ตอนที่ 150 Back Support 
สวท.4.3-13 ตอนที่ 151 Office Syndrome 
สวท.4.3-14 ตอนที่ 152 4G 
สวท.4.3-15 ตอนที่ 153 Collagen 
สวท.4.3-16 ตอนที่ 154 คอนเทคเลนส์และบิ๊กอาย 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.4.3-17 ตอนที่ 155 ศัลยกรรมความงาม 
สวท.4.3-18 ตอนที่ 156 GPS 
สวท.4.3-19 ตอนที่ 157 การพยาการณ์อากาศ 
สวท.4.3-20 ตอนที่ 158 แลคโตบาซิลัส 
สวท.4.3-21 ตอนที่ 159 ถุงประคบร้อนและเย็น 
สวท.4.3-22 ตอนที่ 160 สบู ่
สวท.4.3-23 ตอนที่ 161 ยาสีฟัน 
สวท.4.3-24 ตอนที่ 163 คีโม 
สวท.4.3-25 ตอนที่ 164 Detox (1) 
สวท.4.3-26 ตอนที่ 165 Detox (2) 
สวท.4.3-27 ตอนที่ 166 แก๊สน้ าตา 
สวท.4.3-28 ตอนที่ 167 กลูต้าไธโอน (1) 
สวท.4.3-29 ตอนที่ 168 กลูต้าไธโอน (2) 
สวท.4.3-30 ตอนที่ 169 การตั้งครรภ์ (1) 
สวท.4.3-31 ตอนที่ 170 การตั้งครรภ์ (2) 
สวท.4.3-32 ตอนที่ 171 งาและเซซามิน 
สวท.4.3-33 ตอนที่ 172 ทีวีดิจิตอล 
สวท.4.3-34 ตอนที่ 173 ไมโครเวฟ (1) 
สวท.4.3-35 ตอนที่ 174 ไมโครเวฟ (2) 
สวท.4.3-36 ตอนที่ 175 การใช้ Window XP หมดอายุ 
สวท.4.3-37 ตอนที่ 176 ดนตรีบ าบัด 
สวท.4.3-38 ตอนที่ 177 Internet Banking 
สวท.4.3-39 ตอนที่ 178 เทคโนโลยีการพิมพ์ 
สวท.4.3-40 ตอนที่ 179 เครื่องช่วยฟัง 
 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดรายการวิทยุ 
2. มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และสถานที่ท่ีใช้ในการบันทึกรายการ 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งที่เขียนบทวิทยุ 
2. มีการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุให้มากขึ้น 
3. จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมด้านการผลิตรายการวิทยุ 
4. ผู้ด าเนินรายการควรฝึกออกเสียง โดยให้ฝึกออกเสียงตามผู้ประกาศข่าว 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

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

 ส่งเสริมการฝึกอบรมการอ่านออกเสียงส าหรับผู้
ด าเนินรายการ 

- ผู้อ านวยการ สวท. 
- รองฝ่ายวิทยบริการและ
นวัตกรรมการศึกษา 
- งานพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

ปี 2557 
 

แผนพัฒนา 
 จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงอุปกรณ์ส าหรับ

จัดรายการวิทยุ 
 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน

ให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

ปี 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.4 : จ านวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 30 คน 30-35 คน 36-40 คน 41-45 คน 46 คนขึ้นไป 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : คน 
ผลการด าเนินงาน :   

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 
โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 50 คน ดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย 
Adobe Captivate จ านวนผู้เข้าอบรม 20 คน 

2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร m-Learning in classroom จ านวน  
ผู้เข้าอบรม 30 คน 

 
 ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 

(คน) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค.

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   45 N/A N/A N/A N/A 50 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.4.4-1 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร การสร้างสื่อการสอน

มัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 
สวท.4.4-2 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 
สวท.4.4-3 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร m-Learning in 

classroom 
สวท.4.4-4 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม m-Learning in classroom 
 
จุดแข็ง 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อม และสามารถจัดการอบรมให้เป็นไปอย่างราบรื่น  
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดโครงการฝึกอบรม 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 ปรับปรุงห้องอบรมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ประกอบการอบรมที่พร้อมมากยิ่งขึ้น 

รวมไปถึงห้องส าหรับรับประทานของว่างและอาหารอย่างเหมาะสม 
 ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมทุกๆปี 
 ควรปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์หัวข้อการอบรมให้ทั่วถึง 

 
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

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

1. ส่งเสริมการประชาสัมพ ันธ์การจัดฝึกอบรม
โครงการต่างๆให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างทั่วถึง 

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

3. ส่งเสริมการพัฒนาสู ่องค์กรแห่งความรู ้และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- ผู้อ านวยการ สวท. 
- รองฝ่ายวิทยบริการและ
นวัตกรรมการศึกษา 
- งานพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา 

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้อง และอุปกรณ์

ส าหรับจัดโครงการอบรม 
2. ปรับปรุงการดา้นการประชาสัมพันธ์โครงการ

อบรมให้อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานตา่งๆ
รับทราบข้อมูลข่าวสารมากยิง่ขึ้น 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มี
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนือ่ง 

ปี 2557 
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องค์ประกอบที่ 5  ภารกิจหลักด้านบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 :  ร้อยละของงบด าเนินการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
สูตรในการค านวณ : 
 

งบด าเนินการส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบด าเนินการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
𝟒𝟖, 𝟓𝟓𝟏, 𝟖𝟎𝟑. 𝟏𝟔

𝟕𝟗𝟔, 𝟓𝟓𝟎, 𝟎𝟐𝟗. 𝟒𝟖
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
= 𝟔. 𝟏𝟎 

เกณฑ์การประเมิน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

น้อยกว่าร้อยละ 1 ร้อยละ 1-2 ร้อยละ 3-4 ร้อยละ 5-6 มากกว่าร้อยละ 6 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ 
ผลการด าเนินงาน :   
 ส านั ก วิท ยบ ริก ารและเทค โลยี ส ารสน เทศ  ได้ รั บ งบประมาณ ทั้ งสิ้ น  63,016,070.50 บ าท
จ ่าย   62,232,648.16 บาท  งบ ด า เน ิน ก าร ใช ้ไป  48,551,803.16 บ าท  ค ิด เป ็น ร ้อ ยละ  6.10 ของ               
งบด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง งบด าเนินการของ สวท. ปีงบประมาณ 2556 บาท 48,551,803.16 
ตัวหาร งบด าเนินการของ มทร.พระนคร ปีงบประมาณ 2556 บาท 796,550,029.48 
ผล ร้อยละของงบด าเนินการ สวท. ร้อยละ 6.10 
เป้าหมาย ร้อยละของงบด าเนินการ สวท. ร้อยละ 4 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56)  

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค.

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย    4 N/A N/A N/A N/A 6.10 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท. 5.1-1-1 รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 

 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาได้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานตนเองและหน่วยงานภายนอก  
2. บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปท าการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรของหน่วยงานมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในกรณีบุคลากรที่จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน  
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถมากขึ้น เมื่อกลับมาต้องถูกเปลี่ยนสายงาน จึงท าให้เสีย

โอกาสในการแสดงความสามารถ 
3. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนามาควรถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม  

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
1. จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญให้

มากขึ้น 
 

- น.ส.อ้อยจริยา พลับ
จีน 
- นางสุกัญญา พิสิฐ
อมรชัย 
- น.ส.รชันี ต่อเงิน 
- นายสาคร  พรม
จันทรา 
- นางอุมาพร สรวล
สรรค์ 

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
1. ติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อบุคลากรภายใน

หน่วยงาน 

ปี 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  :   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 
สูตรการค านวณ : 
 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

จ านวนบุคลากรทั้งหมดของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
𝟓𝟕

𝟓𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 
ร้อยละ 
50-59 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

 
เกณฑ์มาตรฐาน: ร้อยละ 
ผลการด าเนินงาน :  

โดยบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ได้อบรมร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ได้จัด
อบรมให้กับบุคลากรของส านัก พร้อมทั้งบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ หลังจากฝึกอบรม
บุคลากรน าความรู ้มาปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสามารถได้รับการรับรองในระดับ
นานาชาติ 

 
 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง จ านวนบุคลากรของ สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี 2556 คน 57 
ตัวหาร จ านวนบุคลากรทั้งหมดของ สวท. ปี 2556 คน 57 
ผล ร้อยละของจ านวนบุคลากร สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ ร้อยละ 100 
เป้าหมาย ร้อยละของจ านวนบุคลากร สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ ร้อยละ 80 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 มี.ค.

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   80 N/A N/A N/A N/A 100 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.5.2-1-1 รายชื่อบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  57  คน 
สวท.5.2-1-2 รายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรส านักฯ จ านวน   

57  คน 
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จุดแข็ง 
1. ส านักวิทยบริการฯ ได้รับงบประมาณโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้

ประจ าปี 2556 
2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรจัดอบรมสัมมนาให้กับบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ เข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และแสดงความคิดเห็น เพ่ือประโยชน์ในการประสานความร่วมมือการท างานภายในหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น เนื่องจากส านักวิทยบริการฯ มีพ้ืนที่ตั้งที่อยู่ห่างไกลกัน ไม่มีโอกาสได้พบปะกัน  

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาด าเนินการ 

แผนส่งเสริม 
 ส่งเสริมให้บุคลากรของส านักทุกคนที่อยู่ใน

ต ่า งกลุ ่ม ต ่า ง พื ้น ที ่ได ้พบป ะแลก เปลี ่ย น
ประสบการณ์การท างาน และส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม 

- น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน 
- นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย 
- น.ส. รัชนี ต่อเงิน 
- นายสาคร พจันทรา           
- นางอุมาพร สรวลสรรค์ 

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
 ควรจัดอบรมให้กับบุคลากรของส านักวิทย

บริการทั้ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หลักสูตรใหม่ ๆ พร้อมทั้งโปรแกรมที่ทันสมัย
อยู่เสมอ 

 

ปี 2557 
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ตัวบ่งชี้ 5.3 :  ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่องบด าเนินการของ
หน่วยงาน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ปัจจัยน าเข้า 
สูตรการค านวณ : 
 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร

งบด าเนินการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
𝟏, 𝟗𝟏𝟓, 𝟐𝟏𝟖

𝟒𝟖, 𝟓𝟓𝟏, 𝟖𝟎𝟑. 𝟏𝟔
∗ 𝟏𝟎𝟎  = 𝟑. 𝟗𝟒 

 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- น้อยกว่าร้อยละ 

1.00 
ร้อยละ 1-1.99 ร้อยละ 2-2.99 มากกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 3 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ร้อยละ 
ผลการด าเนินงาน :  
 การพ ัฒนาบ ุคลากรเป ็น ไปตามแผนที ่ตั ้ง ไว ้ใน งบประมาณ  บ ุคลากรให ้ความร ่วมม ือและ              
เห็นความส าคัญของเนื้อหาในการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง บุคลากรน าความรู้ ความสามารถ ความช านาญ 
มาพัฒนางานตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยส านักได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 63 ,016,070.50 บาท มีค่าใช้จ่าย
เพื่อการพัฒนาบุคลากร จ านวน 1 ,915,218 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.94 ของงบด าเนินการของส านัก
จ านวน  48,551,803.16 บาท 
 
 รายการ หน่วย จ านวน 
ตัวตั้ง ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร บาท 1,915,218 
ตัวหาร งบด าเนินการของ สวท. บาท 48,551,803.16 
ผล ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 3.94 
เป้าหมาย ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 2 

 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค.

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   2 N/A N/A N/A N/A 3.94 5 
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รายการหลักฐาน  
รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท. 5.3-1-1. หลักฐานการฝึกอบรม หลักสูตรส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เป็นเงิน  23,268 บาท 
สวท. 5.3-1-2. หลักฐานการฝึกอบรม  หลักสูตร iOS 6 Programing ส าหรับอาจารย์และ บุคลากรสาย 

สนับสนุนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 144,900 บาท 
สวท. 5.3-1-3. หลักฐานการฝึกอบรม หลักสูตร Adobe Captivate ส าหรับอาจารย์และบุคลากรสาย 

สนับสนุน เป็นเงิน 39,000 บาท 
สวท. 5.3-1-4. หลักฐานการฝึกอบรม  หลักสูตร Graphic Design Advanced ส าหรับอาจารย์และ  

บุคลากร สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 102,700 บาท 
สวท. 5.3-1-5.   

 
หลักฐานการฝึกอบรม  หลักสูตร Web Design Advanced ส าหรับอาจารย์และ  
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 123,240  บาท 

สวท. 5.3-1-6. หลักฐานการฝึกอบรม  หลักสูตร m-Learning in classroom ส าหรับอาจารย์และ  
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 31,920  บาท 

สวท. 5.3-1-7. หลักฐานการฝึกอบรม  หลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions  
with Microsoft SQL Server 2012 ส าหรับอาจารย์และบุคลากร เป็นเงิน 119,700   
บาท 

สวท. 5.3-1-8. หลักฐานการฝึกอบรม หลักสูตร Android Programming Advanced : Graphic  
Animation and Media  เป็นเงิน  119,490  บาท 

สวท. 5.3-1-9. หลักฐานการฝึกอบรม หลักสูตร ICT เพ่ือการพัฒนา เป็นเงิน 69,930  บาท 
สวท. 5.3-1-10. หลักฐานการฝึกอบรม หลักสูตร CompTIA CTT+ ส าหรับผู้สอน เป็นเงิน 372,750  

บาท 
สวท. 5.3-1-11. หลักฐานการฝึกอบรม หลักสูตร CompTIA A+ ส าหรับนักศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 21-30  

เม.ย.57 เป็นเงิน 444,080  บาท 
สวท. 5.3-1-12. หลักฐานการฝึกอบรม หลักสูตร CompTIA A+ ส าหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 5-14  

พ.ค.57 เป็นเงิน 324,240  บาท 
สวท. 5.3-1-13. รายละเอียดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 

 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และความช านาญในวิชาชีพมากขึ้น 
2. บุคลากรน าความรู้ ความช านาญงานมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงตามวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดการ

ยอมรับในการขอ งปม. ในปีต่อไป 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. บุคลากรที่มีความพร้อมในการพัฒนา ไม่ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง  
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเมื่อกลับมาไม่น าความรู้ความสามารถมาใช้อย่างจริงจัง  
3. ในบางครั้ง งปม. ที่ให้การสนับสนุนไม่เพียงพอต่อผู้ต้องการพัฒนาตนเอง  
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

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

 สนับสน ุน ให ้ผู ้อบรมเห ็นความส าค ัญของ
เนื้อหาวิชาในการอบรม 

 จัดฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 ต ิดตามและประ เม ิน ผลการอบรมอย ่าง

ใกล้ชิด 

- น.ส.อ้อยจริยา  พลับจีน 
- น.ส.สุกัญญา พิสิฐอมร 
ชัย 
- น.ส.รชันี ต่อเงิน 
- นายสาคร พรมจันทรา 
- นางอุมาพร  สรวล
สรรค์ 

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
 สนับสนุนบุคลากรให้เกิดการพัฒนา 

 

ปี 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.4 :   การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  

โดย ส าน ักว ิทยบร ิการฯ ก าหนดประเด ็นย ุทธศาสตร์ ค ือ การเป ็นผู ้น าในการใช ้ ICT เพิ ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา และเป้าหมายคือสามารถพัฒนาบุคลากร
เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 75 

 
 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาการเป็นผู้น าในการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

การให้บริการทางการศึกษาอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  
โดย กลุ่มเป้าหมายของส านักวิทยบริการฯ คือบุคลากรภายในส านัก 

 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  knowledge) เพ่ือ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  
โดย มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในแต่ละชุมชนนักปฏิบัติ และจัดท าเป็นแบบ

บันทึกการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.arit.rmutp.ac.th/km เพื ่อให้บุคลกรที ่สนใจ
สามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ 
 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดให้ข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)  
โดย ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท าแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการประชุมในแต่ละของ

ชุมชนนักปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละชุมชนนักปฏิบัติและเว็บไชต์ www.arit.rmutp.ac.th/km 
 
 5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นลายลักษณ์

อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

โดย มีการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค.

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 2 2 3 3 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท. 5.4-1-1 แผนการจัดการความรู้ 
สวท.5.4-2-2 องค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
สวท.5.4-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในส านักวิทยบริการฯ 
สวท.5.4-2-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ในส านักวิทยบริการ

ฯ 
สวท.5.4-3-5 เว็บไชต์ชุมชนนักปฏิบัติสตูดิโอ 
สวท.5.4-3-6 เว็บไชต์ชุมชนนักปฏิบัติสารสนเทศ 
สวท.5.4-3-7 เว็บไชต์ชุมชนนักปฏิบัติห้องสมุด 
สวท.5.4-3-8 เว็บไชต์ชุมชนนักปฏิบัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สวท.5.4-4-9 เว็บไชต์การจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.5.4-4-10 องค์ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอ้รและการสื่อสาร ปี 2556 
สวท.5.4-4-11 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานนวัตกรรมการศึกษา ปี 2556 
สวท.5.4-4-12 องค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิทยบริการ ปี 2556 
สวท.5.4-4-13 องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2556 
สวท.5.4-5-14 ปรับปรุงเว็บไซต์การจัดการความรู้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้

ความรู้ที่ได้จากการอบรม การสร้างเว็บด้วย wordpress 
สวท.5.4-5-15 น าความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม inSSIDer ค้นหาและ

ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ WiFi มาใช้ในการซ่อมบ ารุงระบบ WiFi ในมหาวิทยาลัย 
สวท.5.4-5-16 น าความรู้ไปพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

 
จุดแข็ง 

 ส านักวิทยบริการฯ และบุคลากรให้ความส าคัญและพร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพตนเองและหน่วยงาน 
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แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

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

 ผลักดันให้บุคลากรน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ. 
- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- กลุ่มนวัตกรรมฯ 
- กลุ่มเครือข่ายฯ 
- กลุ่มวิทยบริการ 
- งานบริหารทั่วไป 

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
- 

 

ปี 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 :  การบริหารจัดการความเสี่ยง                      
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3-4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

6 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2556 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการด าเนินงาน) 
 1. การแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อ านวยการเป็น

ประธานการด าเนินงาน  
โดย ส านักแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในส านัก มีผู้อ านวยการส านักเป็นประธาน

คณะกรรมการ 
 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของส านักสอดคล้อง

สนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
โดย สวท.วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 5 เรื่องประกอบด้วย  
1) การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
2)โครงการส ารวจทรัพยากรสารสนเทศประจ าปี 
3) โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน RMUTP Mobile Learning  
4) โครงการพัฒนาระบบบรหารงานวิจัย  
5) โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในระบบเครือข่าย  

 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  

โดย ในแต่ละโครงการมีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี ่ยงและจัดล าดับความเสี ่ยง
ตามล าดับ 
 
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน  

โดย มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงมีการจัดล าดับความเสี่ยง และด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงในแต่ละโครงการครบถ้วน 

 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

ส านักเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
โดย มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยงตามแบบ ERM9 และ

รายงานคณะกรรมการประจ าส านักครบทุกโครงการปีละ 1 ครั้ง 
 
  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักไปใช้ในการปรับแผน หรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 - 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค.

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 2 2 3 3 5 4 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.5.5-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านักงานผู้อ านวยการ 
สวท.5.5-1-2 ค าสั่งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.5.5-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร 
สวท.5.5-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กลุ่มวิทยบริการ 
สวท.5.5-2-5 การวิเคราะห์ความเสี่ยง การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สวท.5.5-2-6 การวิเคราะหความเสี่ยง 
สวท.5.5-2-7 การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน RMUTP Mobile 

Learning 
สวท.5.5-2-8 การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบบรหารงานวิจัย 
สวท.5.5-2-9 การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในระบบเครือข่าย 
สวท.5.5-3-10 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง การใช้ระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สวท.5.5-3-11 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
สวท.5.5-3-12 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โครงการพัฒนา

ระบบการเรียนการสอน RMUTP Mobile Learning 
สวท.5.5-3-13 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โครงการพัฒนา

ระบบบรหารงานวิจัย 
สวท.5.5-3-14 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โครงการพัฒนา

เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในระบบเครือข่าย 
สวท.5.5-4-15 แผนบริหารความเสี่ ยงที่ มี ระดับความเสี่ ยงสู งเกี่ ยวกับ  การใช้ ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 
สวท.5.5-4-16 การจัดล าดับความเสี่ยง และด าเนินการตามแผน โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 

RMUTP Mobile Learning 
สวท.5.5-4-17 การจัดล าดับความเสี่ยง และด าเนินการตามแผน 
สวท.5.5-4-18 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน โครงการ

พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระบบเครือข่าย 
สวท.5.5-4-19 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบบรหารงานวิจัย 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.5.5-5-20 หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
สวท.5.5-5-21 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การเสริมสร้างความ

มั่นคงในระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
สวท.5.5-5-22 บันทึกรายงานส่งความเสี่ยง 

 
จุดแข็ง 

 ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญในการด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง  
 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  
มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 

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

แผนส่งเสริม 
 ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความจ าเป็นในการ

บริหารความเสี่ยงของงาน 

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

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
- 

 

ปี 2557 
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องค์ประกอบที่ 6 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  : ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องหน่วยงาน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการด าเนินการ 

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน: ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน :  
 1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  

โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการ
ก าหนดอย่างชัดเจนเพ่ือให้ได้ผลตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานก าหนดอยู่ในคู่มือการประกันคุณภาพ 
(สวท.6.1-1-2)  มีองค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพของส านัก (สวท.6.1 -
1-4) 
 
 2. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจของหน่วยงาน

และมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ  
โดยส านักแต่งตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารส านัก  ให้ความส าคัญก าหนดนโยบาย

การประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีหัวหน้ากลุ่มงาน รับผิดชอบการจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนด
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 

 
 3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม

คุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
โดย มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ

ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่
มีข้อมูลครบถ้วนตามที ่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน IQA และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
 
 4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนว

ทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
โดยมีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ  
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 5. มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  
โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้น าผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนา

คุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
การด าเนนงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่า
เป้าหมาย 
(ประเด็น) 

4 เดือน 
(1 มิ.ย.56-30 ก.ย.

56) 

8 เดือน 
(1 มิ.ย.56-31 ม.ค.

57) 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 56-31 พ.ค. 

57) 

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

   

ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ ากว่า 
เป้าหมาย    

เท่ากับ 
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   4 2 2 4 4 5 5 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.6.1-1-1 แผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปี 2556-2557 ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวท.6.1-1-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 สวท. 
สวท.6.1-1-3 คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สวท. 
สวท.6.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาารจัดท ายุทธศาสตร์ ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูล

รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง สวท. ปีการศึกษา 
2556 

สวท.6.1-1-5 ประกาศนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มี
คุณภาพ 

สวท.6.1-1-6 ประกาศนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ สวท. 
สวท.6.1-1-7 ประกาศนโยบายและแนวทางการด าเนินกิจกรรม ๕ส สวท. 
สวท.6.1-1-8 ประกาศเรื่องนโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร สวท. 
สวท.6.1-2-9 ตัวบ่งชี้เฉพาะของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 
สวท.6.1-2-10 ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (SAR ปี 2556) 
สวท.6.1-3-11 รายงานการประเมินตนเอง ปี 2555 สวท. 
สวท.6.1-3-12 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2555 สวท. 
สวท.6.1-3-13 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2554 สวท. 
สวท.6.1-3-14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2553 สวท. 
สวท.6.1-3-15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2552 สวท. 
สวท.6.1-3-16 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ปี 2552 สวท. 
สวท.6.1-3-17 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2551 สวท. 
สวท.6.1-3-18 การประชุมตรวจติดตามผลงานตัวบ่งชี้เฉพาะสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(KPI) 
สวท.6.1-3-19 รายงานการประเมินตนเอง สวท. CHE QA Online 2555 
สวท.6.1-3-20 รายงานการประเมินตนเอง สวท. CHE QA Online 2554 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวท.6.1-3-21 รายงานติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) สวท.ปี 2555 
สวท.6.1-3-22 รายงานการติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) สวท.ปี 2554 
สวท.6.1-3-23 รายงานการติดตามการพัฒนาคุรภาพภายใน (IQA) สวท.ปี 2553 
สวท.6.1-3-24 แนวทางแก้ไข และแผนพัฒนาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน 
สวท.6.1-4-25 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 
สวท.6.1-4-26 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ 
สวท.6.1-4-27 ระบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
สวท.6.1-4-28 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.6.1-4-29 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
สวท.6.1-4-30 ระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ 
สวท.6.1-4-31 ระบบการรับสมัครออนไลน์ 
สวท.6.1-4-32 ระบบศิษย์เก่า 
สวท.6.1-4-33 เครือข่ายสังคมออนไลน์นักศึกษา มทร.พระนคร 
สวท.6.1-4-34 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวท.6.1-4-35 ระบบวีดีโอสื่อการสอน 
สวท.6.1-4-36 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 
สวท.6.1-4-37 ระบบบริหารงานวิจัย 
สวท.6.1-4-38 การจัดการความรู้บริการวิชาการแก่สังคม 
สวท.6.1-4-39 คลีนิกเทคโนโลยี 
สวท.6.1-4-40 ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
สวท.6.1-4-41 ฐานข้อมูลวัฒนธรรมอาหารไทย 4 ภาค 
สวท.6.1-4-42 ฐานข้อมูลโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร 
สวท.6.1-4-43 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
สวท.6.1-4-44 ระบบบันทึกภาระงาน 
สวท.6.1-4-45 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สวท.6.1-4-46 ระบบงานบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด (Business Intelligence) 
สวท.6.1-4-47 ระบบค านวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 
สวท.6.1-4-48 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ  (กพร.) 
สวท.6.1-4-49 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
สวท.6.1-5-50 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555 

สวท.6.1-5-51 ระบบ User ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของทุกหน่วยงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง (ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการตามค ารับรอง) 

สวท.6.1-5-52 ระบบ User ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ (ระบบ CHE QA Online) 
สวท.6.1-5-53 

 
การปรับปรุงระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ตามผล
การประเมินความพึงพอใจหลังปรับปรุง 
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สวท.6.1-5-54 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลการรายงานค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

สวท.6.1-5-55 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

สวท.6.1-5-56 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลติดตามแผนปฎิบัติ
ราชการงาน/โครงการ 

สวท.6.1-5-57 ระบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สวท.6.1-5-58 การปรับปรุงระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ตามผล

การประเมินความพึงพอใจหลังปรับปรุง 
สวท.6.1-5-59 แบบส ารวจความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สวท.6.1-5-60 หนังสือลงนามความร่วมมือส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านประกัน

คุณภาพ มทร.พระนคร กับ มทร.สุวรรณภูมิ 
 
จุดแข็ง 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดท าประกันคุณภาพ 
 น า ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการท าประกันคุณภาพ 

 
แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน  

มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2556 
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลา

ด าเนินการ 
แผนส่งเสริม 

 พิจารณาใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบและ
ตัวช่งชี้ต่างๆ ที่ปรากฏในผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาในการปรับปรุงพัฒนา
ปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และปรับให้เข้ากับระบบงานของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ผอ.สวท. 
- รอง ผอ.ทส. 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี 2557 

แผนพัฒนา 
- 
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ตารางท่ี 4 - 1  แสดงจ ำนวนตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพของ มทร.พระนครจ ำแนกตำมประเภทของตัวบ่งชี้ 
 

 
ตารางท่ี  4 - 1ข  สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำน สกอ. จ ำแนกตำมประเภท ของตัวบ่งชี้ (ส.2)  
                       ปีกำรศึกษำ 2556 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

องค์ประกอบที ่ คะแนนตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน  สวท. 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลติ รวม 

1. ภำรกิจด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
กำรสื่อสำร - 5.00 5.00 5.00 

2. ภำรกิจหลักด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ - - 5.00 5.00 

3. ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด 5.00 - 5.00 5.00 
4. ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 5.00 - 3.67 4.00 

5. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 5.00 4.50 5.00 4.80 
6. ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ - 5.00 - 5.00 

เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.83 4.67 4.77 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่
จ านวน/ ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน สวท.  

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลติ รวม 
1. ภำรกิจด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำร
สื่อสำร - 3 (1.1,1.2,1.3) 2 (1.4,1.5) 5 

2. ภำรกิจหลักด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ - - 3 (2.1,2.2,2.3) 3 

3. ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด 1 (3.1) - 3  
(3.2,3.3,3.4) 4 

4. ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ 1 (4.4) - 3 (4.1,4.2,4.3) 4 

5. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 2 (5.1,5.3) 2 (5.4,5.5) 1 (5.2) 5 

6. ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ - 1 (6.1) - 1 

เฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4 6 12 22 
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ตารางท่ี 4 - 1   สรุปผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้และค่ำเฉลี่ยรำยมำตรฐำน 
                     ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 (ส.1)  
 
 

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
 

เป้ำหมำย 

 
 

ค่ำน้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน1 คะแนน/ 
ผล

ประเมิน 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
 ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 1 :  ภารกิจดา้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร   
1.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรใหบ้ริกำร
เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต็ศูนย์
กำรเรยีนรู้ด้วยตนเอง   

5  
ประเด็น 

4 - 5 5  
 

1.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรใหบ้ริกำร
ดูแลรักษำ/ซ่อมบ ำรุง/ตดิตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับ
หน่วยงำนในควำมรับผดิชอบ 

4  
ประเด็น 

4  6 5  
 

1.3 ศักยภำพในกำรพัฒนำและบรหิำร
จัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
กำรสื่อสำร 

4  
ประเด็น 

3  5 5  
 

1.4 ระดับประสิทธิภำพของเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลยั 

4  
ประเด็น 

3  5 5  
 

1.5 ประสิทธิภำพกำรใช้งำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ครอบคลมุไปถึงทุกพื้นที่ของ
มหำวิทยำลยั 

4  
ประเด็น 

4  5 5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1  18 -  5.0  
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลักด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.1 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจ 

4 
ประเด็น 

 

6 - 5 5  
 

2.2 จ ำนวนระบบงำนสำรสนเทศที่มีกำร
ปรับปรุงหรือพัฒนำขึ้นใหม ่

8 ระบบ 6 - 11 5  
 

2.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ระบบงำนสำรสนเทศ 

4   
ประเด็น 

6 - 5 5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2  18   5.0  
 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ต้องปรับปรุง           พอใช้         ดี        ดีมำก 

              00.00 - 1.50                   1.51 - 2.50                       2.51 - 3.50                 3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
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ตารางท่ี 4 - 1   สรุปผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้และค่ำเฉลี่ยรำยมำตรฐำน 
                    ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 (ส.1)  

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
 

เป้ำหมำย 

 
 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน1 คะแนน
/ 

ผล
ประเมิน 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
=บรรลุ 
= ไม่
บรรลุ 

 
ตัวตั้ง 

 
ผลลัพธ์ 

 ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 3 : ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด 
3.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจดัหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

200 บำท 4 3,313,363.21

11,514.64
 287.75 5  

 

3.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจดักำรทรัพยำกร
สำรสนเทศเพื่อกำรบริกำร 

10 วัน 5 23,787

4,672
 5 5  

 

3.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจดักจิกรรมส่งเสริม
กำรรูส้ำรสนเทศและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.51 5 - 4.65 5  
 

3.4 ระดับควำมส ำเร็จในกำรให้บรกิำรห้องสมดุ
และทรัพยำกรสำรสนเทศ 

4.51 5 - 4.65 5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3  19.0   5.0  
องค์ประกอบที่ 4 : ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
4.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบ e-
Learning 

4 
ประเด็น 

5 - 3 3  
 

4.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบ  VDO 
On Demand เพื่อกำรเรียนกำรสอนและวิชำชีพ 

4 
ประเด็น 

5 - 3 3  
 

4.3 จ ำนวนกำรผลติรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง 30 ตอน 4 - 40 5  
 

4.4 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรใช้และผลติสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

45 คน 4 - 50 5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4  18.0   4.00  
องค์ประกอบที่ 5: ภำรกิจหลักด้ำนบริหำรจัดกำร 
5.1  ร้อยละของงบด ำเนินกำรของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศต่องบด ำเนินกำร
ของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 3 6 48,551,803.16

796,550,029.48
 6.10 5  

 

5.2  ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ดร้ับกำรพัฒนำตำม
ภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย 

ร้อยละ 80 6 57

57
 100 5  

 
 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ต้องปรับปรุง           พอใช้         ดี        ดีมำก 

              00.00 - 1.50                   1.51 - 2.50                       2.51 - 3.50                 3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
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ตารางที่ 4 – 1  สรุปผลกำรด ำเนนิงำน  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีและค่ำเฉลี่ยรำยมำตรฐำน 
                    ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 (ส.1) (ต่อ) 

 
 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
 

เป้ำหมำย 

 
 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ผลกำรด ำเนินงำน1 คะแนน
/ 

ผล
ประเมิน 

บรรลุ
เป้ำหมำย 
=บรรลุ 
= ไม่
บรรลุ 

 
ตัวตั้ง 

 
ผลลัพธ์ 

 ตัวหำร 

5.3  ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกร
ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยต่องบด ำเนินกำรของ
หน่วยงำน 

ร้อยละ 2 6 1,915,218

48,551,803.16
 3.94 5 

 
 

5.4 กำรพัฒนำสถำบันสู่กำรเรยีนรู้ 4 3 - 5 5  
 

5.5 กำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยง 4 3 - 5 4  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5  24   4.80  

องค์ประกอบที่ 6 : ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
6.1  ระบบและกลไกในกำรประกนัคุณภำพภำยใน
ที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพอยำ่งต่อเนื่อง 

4 3 - 5 5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6  3   5  

เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ  100   4.77  

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ต้องปรับปรุง           พอใช้         ดี        ดีมำก 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

 
 

1. ภำรกิจด้ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 

- 5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

2. ภำรกิจหลักด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

- - 5.00 5.00 ดีมาก  

3. ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำร
ห้องสมุด 

5.00 - 5.00 5.00 ดีมาก  

4. ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

5.00 - 3.67 4.00 ดี  

5. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 5.00 4.50 5.00 4.80 ดี  
6. ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก  

รวม 4.00 4.83 4.67 
4.77 

 
ดีมาก  

ผลกำรประเมิน ดี 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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สรุปผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา  2556  โดยรวม 
(ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 องค์ประกอบ : คะแนนเต็ม 5) 
ในรอบปีกำรศึกษำ  2555 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนทุกภำรกิจทั้ง 6 องค์ประกอบตำมมีดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบท่ี  1  ภารกิจหลักด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีฐำนข้อมูลในกำรน ำมำใช้สนับสนุนกำรวำงแผน พัฒนำกำร

บริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรและตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร โดยระบบฐำนข้อมูลมีควำมถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตำมแบบมำตรฐำนกลำ ง เพ่ือให้
สำมำรถแลกเปลี่ยนสื่อสำรและเชื่อมโยงกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ส ำนักให้บริกำรระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงำน  มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเองในด้ำน
ผลสัมฤทธิ์ในระดับดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเป็น 5.00 และผลกำรประเมินด้ำนผลผลิต/ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดีมำก           
มีค่ำเฉลี่ยเป็น 5.00 รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก 

 
จุดแข็ง 

1. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนคอมพิวเตอร์คอยให้บริกำรและยินดีให้ค ำปรึกษำ 
2. อุปกรณ์ในศูนย์กำรเรียนรู้มีควำมทันสมัย 
3. มีจ ำนวนของอุปกรณ์ในศูนย์กำรเรียนเพียงพอส ำหรับกำรให้บริกำร 
4. มีกำรกระจำยศูนย์กำรเรียนรู้ออกไปในแต่ล่ะพ้ืนที่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยกำรพระนคร 

และศูนย์พระนครเหนือ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. เพ่ิมจ ำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์กำรเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน 
2. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มำกข้ึนเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของระบบและเทคโนยีที่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรวิเครำะห์
กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ กำรปรับปรุงระบบงำนครอบคลุมภำรกิจครบทุกด้ำนของมหำวิทยำลัย น ำเทคโนโลยีมำ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ควำมรู้แก่บุคลำกร และนักศึกษำในด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงสม่ ำเสมอ มีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมผลกำรประเมินตนเองในด้ำนผลผลิตมีค่ำเฉลี่ย 5 อยู่ในระดับดีมำก รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
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จุดแข็ง 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีครอบคลุมภำระกิจทุกด้ำน สำมำรถ
เทียบเคียงกับระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศ  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เท่ำระดับสำกล 

 
องค์ประกอบที่ 3 ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 
 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 ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเองในด้ำนกระบวนกำรและ
ปัจจัยน ำเข้ำอยู่ในระดับ มีค่ำเฉลี่ย  5 อยู่ในระดับดีมำก รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
 
จุดแข็ง 

 บรรณำรักษ์ห้องสมุด สำมำรถวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศได้ทันกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรมีกำรสร้ำงเครือข่ำยงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกับสถำบันกำรศึกษำอ่ืน 
 
องค์ประกอบที่ 4   ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

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 5.00 และด้ำนผลผลิต/ผลลัพธ์ มีค่ำเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับดี รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี 
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จุดแข็ง 
 ควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรผลิตสื่อ e-Learning และดูแลกำรใช้งำนระบบ e-Learning 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ให้น่ำสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอ 
 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

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 5.00 อยู่ใน
ระดับดีมำก ด้ำนกระบวนกำรมีค่ำเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดี  และด้ำนผลสัมฤทธิ์ค่ำเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมำก 
รวมผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
 
จุดแข็ง 

 มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สอดคล้องกับงำนประจ ำมำกข้ึน เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรปฎิบัติงำน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ปรับปรุงบุคลำกรด้ำนบริหำรงำนทั่วไปให้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
องค์ประกอบที่ 6  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

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  
  



94 
 

จุดแข็ง 

 มีกำรท ำประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกกลุ่มงำน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรปฏิบัติงำนตำมหลักกำรประกันคุณภำพอย่ำงจริงจังมำกข้ึน  
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  นโยบายคุณภาพ  และค่านิยมองค์กร 

_______________ 

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

                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 
          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  ให้ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

__________________________________ 

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

    

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                     
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ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เรื่อง  ให้ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

___________________________________ 

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

                                  

                         
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 
      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  นโยบายและแนวทางการด าเนินกิจกรรม ๕ส. 
_______________ 

 เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม ๕ส. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล บรรลุตามตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพทุกระบบที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการ มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่า 

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

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและยึดถือเป็นนโยบาย เพ่ือแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
โดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ วันที่   ๘   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                                                  

                                                                             
   

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวิัตร จารุวาระกูล) 
   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
ส านักวิทยบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นแหล่งสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรมและมี
สมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 

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

 

เป้าหมาย 

 พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการที่ใช้ ICT เป็นฐานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสรรถนะทาง ICT ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (e-Learning) การสร้างโอกาส เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (e-Manpower) การผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสรรถนะทาง ICT เพ่ือ
พัฒนาประเทศ 
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กลยุทธ์ 

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

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

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

ประจ าปี 2555-2556 



102 
 

 

 

 



103 
 

 

 

 



104 
 

 

รายช่ืออักษรย่อของหน่วยงาน 

 

สวท. = ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สผ. = ส านักงานผู้อ านวยการ 

ทส. = กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คส. = กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

นท. = กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

วบ.      =  กลุ่มวิทยบริการ 
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