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คาํนาํ 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักใน
ความสําคัญและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2556 โดยได้ยึดแนวทางในการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และปรบัตัวช้ีวัดให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและบรกิารวิชาการ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หมายถึง 
ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ ทีต้่องการให้เกิดขึ้นในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานและการเทยีบเคียงสําหรับการส่งเสริม 
การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ 22 ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขต
โชติเวช, วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวงให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดต้ังส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีสํานักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เทเวศร์ และมศีูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช  สาขาพณิชยการ 
พระนคร และสาขาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยี โดยการถ่ายทอดจากแหล่งผู้รู้และการค้นคว้าความรู้ใหม่ทีส่อดคล้องกับ
บริบทของการพัฒนาประเทศ การสร้างสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นภารกิจสําคัญที่
มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดําเนินการ เพ่ือปรับตนเองให้เป็นฐานทางวิชาการ เพ่ือการอ้างอิงและการกระจาย
ศักยภาพสู่กําลังคนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ังยืน 

ในบทน้ีเป็นการนําเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนความสอดคล้องของแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการ
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ มีการให้บริการทางด้านวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกสําคัญของการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับ 

ในช่วง ปี 2554 – 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนดทิศทางการพัฒนาด้าน ICT 
จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พ.ศ. 2554–2557 คือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Society) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม 
และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล คือหมายถึง ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากร ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม และมสีมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล ก่อให้เกิด
กระบวนการทางสังคมท่ีเก้ือหนุน ส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชนและสังคมเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ  มีระบบการจัดการ
ความรู้ และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม ทํา
ให้เกิดพลงัสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือ ในการเลือกและตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาอย่าง
เหมาะสมท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 
วิสัยทัศน ์

“เป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรมและมี
สมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล” 

 
 



2 
 

พันธกิจ 
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เป้าหมาย 
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4) ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ือง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร ์
1) การสร้างโอกาส เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-

Learning) 
2) การเป็นผู้นําในการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-

Management) 
3) การผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT เพ่ือพัฒนาประเทศ (e-Manpower) 

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

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

(ICT-Based Management) 
10) พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT (e-Student) 
11) พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower) 
12) พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification) 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับแผนกลยุทธ ์
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1: (e-Learning) 

1. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Library)  

2. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน  
(ICT-Based Learning) 

3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน  
(ICT-Based Knowledge)  

4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ  
(e-Resources)  

ยุทธศาสตร์ที ่2: (e-Management) 

5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและ
การให้บริการทางการศึกษา  
(e-Management Infrastructure) 

6. พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT  
(ICT Architecture) 

7. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Security) 

8. พัฒนาระบบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce)  

9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทาง
การศึกษาโดยใช้ ICT เป็นฐาน  
(ICT-Based Management) 

ยุทธศาสตร์ที ่3: (e-Manpower) 

10. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT  
(e-Student) 

11. พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT  
(e-Manpower)  

12. พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT  
(IT Professional Certification)  
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การบริการจัดการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ มีสํานักงานอยู่ที่เทเวศร์และมี

ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร และสาขา
พระนครเหนือ 
 

 การบริหารจัดการทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําการบริหารจัดการโดยสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information Technology) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานในระดับสํานักทั้งน้ีเพ่ือความเป็นเอกภาพ และประสิทธิภาพในการดําเนินงานต้ังแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการโดยมีโครงสร้างดังน้ี 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบง่สว่นราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนภูมแิสดงจํานวนอตัรากาํลงัและตาํแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงาน ปีงบประมาณ 2555 – 2558

นกัวชิาการโสตทศันศึกษา (1)
งานพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา  
- นกัวชิาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ (1)
- นกัวชิาการโสตทศันศึกษาปฏิบตัิการ (6)
- นกัวชิาการช่างศิลป์ (3)
- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ (3)
- นกัเอกสารสารสนเทศ (3)

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)
งานพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (4) 
- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ (4)
งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (5) 
- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ (5)
งานศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองเทเวศร์ (2) 
- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ (2)
ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองโชติเวช (2) 
- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ (2)
ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองพณิชยการพระนคร (3) 
- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ (3)
ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองพระนครเหนือ (3) 
- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ (3)

- เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไปชาํนาญการ (1)
- เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบตัิการ (6)

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ (1)
งานพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (5) 
- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ (5)
งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ (5) 
- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ (5)

หมายเหตุ
ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อใหม่
ขออนุมัติเพิ่มใหม่

บรรณารักษ ์(1)
งานวทิยบริการ (4)

- นกัวิชาการโสตทศันศึกษา (1)
- บรรณารักษ ์(2)
- นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)
งานหอ้งสมุด

หอ้งสมุดเทเวศร์ (3) 
- บรรณารักษช์าํนาญการ (1)
- บรรณารักษป์ฏิบตัิการ (1)
- นกัเอกสารสารสนเทศ (1)    
หอ้งสมุดโชติเวช (2) 
- บรรณารักษ ์(1)
- นกัเอกสารสารสนเทศ (1)
หอ้งสมุดพาณิชยการพระนคร (5) 
- บรรณารักษ ์(3)
- นกัเอกสารสารสนเทศ (2)
หอ้งสมุดพระนครเหนือ (5) 
- บรรณารักษ ์(3)
- นกัเอกสารสารสนเทศ (2)

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศกลุ่มวทิยบริการ
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และการสื่อสาร
งานบริหารทัว่ไป

11 20

กลุ่มนวตักรรมการศึกษา
7 1720

สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการสาํนกั
76
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บทท่ี 2 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แนวคิดและหลักการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและบริการทางวิชาการและมีความ
ตระหนักดีว่า การบริการทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จําเป็น และมีความสําคัญย่ิงทีจ่ะนําพาให้
คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บริการมคีวามรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัย ก้าวทันโลกที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ดังน้ันจึงต้องมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะ
เน้นด้านการบริการทางวิชาการให้ผู้มาใช้บรกิารพึงพอใจ และต้องการมาใช้บริการตลอดเวลา 
 

นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

จัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์

กําหนดนโยบายคุณภาพ

วิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดระเบียบและสภาพแวดล้อม

นําระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 
มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาท้ังระบบ

กําหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  จัดทําเป้าหมายคุณภาพ

นําผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขียน SAR

เตรียมการเพ่ือรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน

เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
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นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 11 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1.  การวิเคราะห์สถานการณ์  
- โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจยัภายใน  

ขั้นตอนที่ 2.  การจัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  
- เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทศิทางการดําเนินการของสถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3.  กําหนดนโยบายคุณภาพของสถานศึกษา 
- เพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่าสถานศึกษา ได้ให้ความสําคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่
ผู้รับบริการ 

ขั้นตอนที่ 4.  จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  
- ทําหน้าที่อํานวยการด้านการจัดทําระบบคุณภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้คําแนะนําฝึกอบรม  
เพ่ือทําให้การดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนที่ 5.  วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders)  
- ถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้รับบริการทางการศึกษา และการที่ทราบความต้องการจะทําให้
สถานศึกษาได้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างแท้จริง  

ขั้นตอนที่ 6.  นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้  
- เน่ืองจาก 5 ส เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่องของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่
ดีของสถานศึกษา และกิจกรรม 5 ส น้ี ทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ   

ขั้นตอนที่ 7. นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา  
- เน่ืองจากในการจัดการศึกษา การที่จะพิจารณาผลลัพธ์ของการบริการทางการศึกษาจะต้อง
พิจารณาจาก  Input  >  Process  >  Output  >  Outcome  การนําระบบมาตรฐาน 
ISO 9001 มาประยุกต์ใช้  

ขั้นตอนที่ 8.  กําหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา จดัทําเป้าหมายคุณภาพ 
- เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นการพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล  โดยอิง มาตรฐานคุณภาพของ 
สกอ. สมศ. และก.พ.ร. 

ขั้นตอนที่ 9.  นําผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self 
- Assessment Report : SAR)  

ขั้นตอนที่ 10. เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
- เมื่อสถานศึกษาได้จัดทําระบบคุณภาพและเขียน SAR ตามมาตรฐานทีส่ถานศึกษาได้กําหนด 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

ขั้นตอนที่ 11. เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  
- ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กําหนดให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มฐีานะเป็นองค์กรมหาชนทําหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทกุแห่งและนําเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและต่อสาธารณชน  
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นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางดําเนินงานดังน้ี 
1.1 กําหนดภารกิจของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2 กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3 กําหนดให้มีการจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริการต่างๆ 
1.4 กําหนดให้จัดทาํระบบฐานข้อมูลในงานบริการทุกประเภท 
1.5 กําหนดให้มีการพัฒนาตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพภายใน 
1.6 กําหนดให้มีการประเมินตัวช้ีวัดในการประเมินคุณภาพภายใน 

2. แต่งต้ังกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ให้มีการประเมนิการทํางานของบุคลากร 
4. ให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนขอ้มูลและข้อคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหว่างสํานักวิทยบริการและหน่วยงานอ่ืน 
5. พัฒนาระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในรูปของแผนงานให้ชัดเจน 
6. กําหนดอัตรากําลังให้สอดคลอ้งกับภารกิจ 
7. ส่งเสริมใหม้ีการนําข้อมูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่สู่สังคม

และชุมชน 
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บทท่ี 3 
ระบบกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นิยามศพัท์การประกันคุณภาพการศึกษา 

1. การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติการ
ในภารกิจหลักมีระบบตามแผนที่กําหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําให้เกิดความ มั่นใจใน
คุณภาพและมาตรฐานของปัจจัยนําเข้า ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 

2. ระบบ หมายถึง ระเบียบ หรือความเช่ือมโยงของขั้นตอน หรือปัจจัยในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
มีส่วนสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุผล 

3. กลไก หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ กิจกรรมและหน่วยงานซึ่งสนับสนุนให้การดําเนินงาน
ตามพันธกิจเป็นไปอย่างราบร่ืนตามขั้นตอนที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. องค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามภารกิจของสํานักด้านการบริการวิชาการ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 

5. ตัวชี้วัดคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยที่บ่งช้ีว่าการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพส่งผลต่อมาตรฐานของการศึกษาที่กําหนด 

6. มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริมและกํากับ
ดูแลการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

7. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
คุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย 

8. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคลากร หรือหน่วยงานภายนอกที่สํานักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้
มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้ภารกิจในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นดังน้ี 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง ระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบมีการ
ควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ จัดทําเกณฑ์มาตรฐาน ตัวช้ีวัด ความสําเร็จของปัจจัย 
คุณภาพดังกล่าวเน้นที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-regulation system) 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการตรวจสอบด้วยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอก เน้นที่กระบวนการประกัน
คุณภาพ ซึ่งได้แก่ การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือและหลักฐานต่าง ๆ วิธีการที่ใช้ คือ 
การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา 



15 
 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการให้บริการ คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของบุคลากร เป็น
ต้น การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self-Study) การประเมินจากกัลยาณมิตรทางวิชาการจากภายนอก 
(External peer review) และการใช้ตัวช้ีวัดพฤติกรรม (Performance indicators) สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ทฤษฎีระบบในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนําปัจจัยนําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) มาอธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิตและกําหนดมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลต่อการผลติบัณฑิตสําหรับมหาวิทยาลัยสํานัก ศูนย์ จะเน้นมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวกับการบริหารและการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จากแผนภูมิข้างต้นแสดงว่า ถ้าสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบจะส่งผลกระทบให้สังคมได้รับประโยชน์จากกระบวนการผลิตของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ันสํานักวิทยบริการ ฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาปัจจัยนําเข้า กระบวนการผลิตเพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์ คือ การบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคณุภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

นอกจากน้ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นําวงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA 
มาใช้เป็นหลักการบริหารงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ
ประกอบด้วย 

 
P = Plan  คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กําหนดขึ้น 
D = Do  คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง 
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไร

เกิดขึ้นจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 
A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการ

ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสําเร็จ เพ่ือนําไปใช้ในการทํางานคร้ังต่อไปและเม่ือพิจารณา
กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและ
แนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน ดังน้ี 
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ 

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการ ฯ คนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา และตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือในการเร่งรัดพัฒนาระบบการให้บริการทางวิชาการ ให้มคีณุภาพและ
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ส่งผลถึงศักยภาพโดยรวมของสํานักวิทยบริการ ฯ  จึงต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ http://arit.rmutp.ac.th/ 

4) การจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มนีโยบายให้

ทุกหน่วยงานจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report = SSR) และรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report = SAR) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม ี9 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
2. การผลิตบัณฑิต 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
4. การวิจัย 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7. การบริหารและการจัดการ 
8. การเงินและงบประมาณ 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
องค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบน้ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําเพียง 5 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดําเนินการให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระดับหน่วยงานทุกปีการศึกษา โดยทุกหน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
กรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือวิเคราะห์ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
การบริหารจัดการและการบริการในรอบปี โดยใช้ผลการดําเนินงานต้ังแต่วันแรกของปีการศึกษาถึงวันสิ้นสุดปี
การศึกษา สํานักวิทยบริการ ฯ ก็ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปี  โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งต้ังมาประเมินและให้ข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการ ฯ อยู่เสมอ 
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แนวปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

การเตรียมการของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าก่อนการตรวจเย่ียม 
1. การเตรียมเอกสาร 

ก. จัดทําเอกสารประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งน้ีรูปแบบการจัดทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ควรมหีัวข้อหลักดังน้ี 
1. คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้าม)ี 
2. ข้อมูลเบ้ืองต้นของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะและหน่วยงาน
เทียบเท่า สรุปผลการปรับปรงุตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และเป้าหมายสําคัญในปี
ปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 

3. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายในรอบปีปัจจุบัน
ตามตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพได้แก่ 
1) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
2) องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
3) องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
4) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
5) องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
6) องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7) องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
8) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
9) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

4. สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แผนและ
เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 

ข. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
1. เอกสารอ้างอิง ควรเป็นข้อมลูในช่วงเวลาเดียวกับที่นําเสนอรายงานการประเมินตนเอง 

ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับช่ือหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการประเมิน
ตนเอง 

2. หากเอกสารที่อ้างอิงเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารชุดใหญ่ใหใ้ช้วิธีใดวิธีหน่ึงในการระบุว่าเอกสาร
หรือข้อความท่ีกล่าวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้า ที่อ้างอิง ทําแถบกระดาษสแียกหน้ากระดาษ
หรือระบายสีเน้นข้อความ เป็นต้น 

3. สําหรับเอกสารที่เป็นแผ่นปลวิหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบาง ๆ ไว้หรือใส่แฟ้มไว้กันการ
สูญหายหรือหลงอยู่กับเอกสารชุดอ่ืน 

4. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และการต่อเช่ือมเครือข่ายที่สมบูรณ์หากเอกสารอ้างอิงอยู่ในเว็บไซต์
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ 

5. การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเย่ียมอาจทําได้ในสองแนวทางคือ 
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5.1 จัดเอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีน้ีต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดู
เอกสารได้จากผู้ใด หน่วยงานไหน ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร 

5.2 นําเสนอเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็น
ระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทาง
แรกเพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้เร็วและดูความเช่ือมโยงในเอกสารฉบับต่าง ๆ ได้
ในคราวเดียว 

2. การเตรียมบุคลากร 
ก. การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ทําความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สาํคัญ ๆ อาทิการประเมินคุณภาพ
คืออะไร มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่าง ไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 

2. เน้นยํ้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลักว่า 
ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริง และผลท่ีเกิดขึ้นจริง 

3. เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
4. เน้นย้ําให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคนที่ต้อง

ร่วมมือกันทําอย่างต่อเน่ือง 
ข. การเตรียมบุคลากร เพ่ือทําหน้าที่ผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเย่ียมจําเป็นต้องมีบุคลากร 

1-3 คน ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งน้ีผู้
ประสานงานควรเตรียมตัวดังน้ี 
1. ทําความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างถ่องแท้ 
2. ทําความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า เพ่ือสามารถให้ขอ้มูล

ต่อผู้ประเมิน รวมท้ังต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ 

3. มีรายช่ือ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผูท้ี่คณะกรรมการการประเมิน จะเชิญมาให้ขอ้มูล
อย่างครบถ้วน 

4. ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกว่าจะเชิญมาเวลา
ใด ห้องใด หรือพบกับใคร 

5. เมื่อมีปัญหาในการการอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงานแก้ไขได้
ทันท ี

3. การเตรยีมสถานทีส่าํหรบัคณะผูป้ระเมิน 
ก. ห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน 

1. จัดเตรียมห้องทํางานและโต๊ะที่กว้างพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเป็นห้องที่
ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 

2. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทํางานและอุปกรณ์เสรมิอ่ืน ๆ ให้คณะผู้
ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 

3. จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จําเป็นไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณใกล้เคียง 
4. ห้องทํางานควรอยู่ใกล้กับที่จดัเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 
5. ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
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ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้
เหมาะสมกับการใช้งาน 

4. การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 
ก. มหาวิทยาลยัจัดทําคําสั่งแต่งต้ังและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินภายในทราบทั้งน้ีแนวทางการ

แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมิน เป็นดังน้ี : 
1. คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

1.1 ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเทา่ 

1.2 เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
หรือมหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให ้

1.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ต้องไม่เป็นบุคลากรในภาควิชาที่รับการประเมิน 
2. คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2.1 ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2.2 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ. อย่างน้อย 1 คน ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ 

2.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

3. คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
3.1 ควรมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของมหาวิทยาลัย 
3.2 เป็นผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย

ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสตูรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ 
3.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการ

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
ข. จัดส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

(ถ้าม)ี ให้คณะผู้ประเมินก่อนวันรับการตรวจเย่ียมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งแจ้งรายช่ือผู้ทํา
หน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะผู้ประเมินให้
คณะผู้ประเมินทราบ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail address สําหรับติดต่อ 

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผู้ประเมิน เพ่ือร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพ
ภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเย่ียม การให้ข้อมูลที่คณะผู้ประเมินต้องการเพ่ิมเติม
ก่อนการตรวจเย่ียม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 

5. การดําเนนิการระหว่างการตรวจเย่ียมเพื่อประเมินคณุภาพ 
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินช้ีแจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน

ในวันแรกของการตรวจเย่ียม 
2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเย่ียม แต่เตรียมพร้อมสาํหรับการนําเย่ียมชม

หรือตอบคําถามหรือรับการสมัภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 



21 
 

3. จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเย่ียม ทัง้น้ีเพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่คณะผู้ประเมินต้องการข้อมูลและเพ่ือนําการเย่ียมชมหน่วยงานภายใน ตลอดจน
อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

4. ในกรณีที่คณะผู้ประเมินทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วนหน่ึงอยู่อํานวย
ความสะดวก 

5. บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลบัจากคณะผู้ประเมินเมื่อสิ้นสุดการ
ตรวจเย่ียม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

6. การดําเนนิการและหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 
1. ผู้บริหารภาควิชา คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า และผู้เก่ียวข้อง นําผลการประเมนิเข้าสู่การ

ประชุมหรือสัมมนาระดับต่าง ๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดํา เนินภารกิจอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม 
งบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่าน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง 

2. พิจารณาการจัดกิจกรรมเสรมิสร้างขวัญกําลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารภาควิชาคณะวิชา
และหน่วยงานเทียบเท่าช่ืนชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วม
ใจของทุกฝ่าย 

3. ภาควิชา คณะและหน่วยงานเทียบเท่าอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมนิ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
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แผนปฏิบัติการงานประกันคณุภาพการศึกษา 
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บทที ่4 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report = SAR) เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการรายงาน เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานของ
หน่วยงาน โดยแสดงจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน และมีการประเมินเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของวิธีการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยจะมีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย แต่งต้ัง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
1 คน อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่าง ๆ 2-3 คน และมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กําหนดวันที่จะให้หน่วยงาน
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งได้จัดทําเป็นประจําทุกปี 
 
ขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1. บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันกําหนดตัวช้ีวัดและเกณฑ์ตัดสิน 
2. สํารวจและรวบรวมผลการดําเนินงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
3. เขียนผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
4. พิจารณาตัดสินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน ข้อ 1 
5. วิเคราะห์จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข / จุดแข็งและแนวทางเสริม 
6. สรุปผลการประเมินตนเองและรายงานเอกสารอ้างอิง 
7. นํา SAR มาใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานและนําเสนอต่อ

ผู้บริหารระดับสูงกว่า เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับสํานัก 
 
ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีส่วนประกอบสําคัญดังน้ี 

1. หน้าปก ควรมข้ีอความดังน้ี 
รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของ (ชื่อหน่วยงาน) ช่วงเวลาของผลการ
ดําเนินงานและระบุวัน/เดือน/ปีที่รายงาน 

2. คํานํา ควรคลมุประเด็นดังน้ี 
(ก) ช่วงระยะเวลาของผลดําเนินงาน 
(ข) องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับงานของหน่วยงาน 

3. สารบัญ 
4. ส่วนนํา เก่ียวกับหน่วยงานให้ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานของตน โดยเฉพาะจํานวนคนงบประมาณ วัสดุ 

ครุภัณฑ์ ตลอดจนแผนภูมิองค์กรและข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
5. ส่วนสําคัญ องค์ประกอบและตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมิน ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและจุดแข็ง / 

อ่อนตามเกณฑ์ตัดสินแนวทางดําเนินงานต่อ 
6. ส่วนสรุป เป็นการสรุปผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบและตัวช้ีวัด ตลอดจนสรุปจุดอ่อน / จุดแข็ง

และแนวทางแก้ไข / แนวทางเสริม เพ่ือประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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7. ภาคผนวก รวบรวมรายชื่อเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามหมายเลขเอกสารที่อ้างอิงไว้เรียงตามลําดับแต่ละ
ตัวช้ีวัดและองค์ประกอบ 

 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้คณุภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางและวิธีการ
ท่ีกําหนด เพ่ือให้ ทราบระดบัคุณภาพการดําเนินภารกิจด้านต่าง ๆ ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเทียบเคียงระดับคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามภารกิจด้านต่าง ๆ 

3. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพการดําเนินการ การ
บริการ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
และประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง 

4. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะทอ้นให้ เห็นจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาเง่ือนไขของ
ความสําเร็จ และสาเหตุของปัญหา รวมทั้งนวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดีของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. เพ่ือรายงานสถานภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด เครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งชี้คณุภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร หมายถึง ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานและการเทียบเคียง
สําหรับการส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 20 องค์ประกอบย่อย  

 

องค์ประกอบที่ 1   ภารกิจหลักด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (5 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 2   ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 3   ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4   ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (4 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 5   การบริหารและการจัดการ (5 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (1 ตัวบ่งช้ี) 
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องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย และตัวบง่ชี ้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบท่ี 1 ภารกิจหลักด้านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
1.1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการดูแลรักษา/ซ่อมบํารุง/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ประกอบให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
1.3 ศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
1.4 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
1.5 ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
2.2 จํานวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรบัปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม ่
2.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

องค์ประกอบท่ี 3 ภารกิจหลักด้านการบรกิารห้องสมุด 
3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
3.2 ระดับความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
3.3 ระดับความสําเรจ็ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.4 ระดับความสําเร็จในการให้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

องค์ประกอบท่ี 4 ภารกิจหลักด้านการพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ e-Learning 
4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ  VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอนและวิชาชีพ 
4.3 จํานวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
4.4 จํานวนผู้ใช้บริการท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารและการจัดการ 
5.1 ร้อยละของงบดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบดําเนินการของ

มหาวิทยาลัย 
5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
5.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่องบดําเนินการของหน่วยงาน 
5.4 การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู ้
5.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
6.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 
เกณฑ์ในการประเมินคณุภาพตามตัวบง่ชี้คุณภาพสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เพ่ือให้การประเมิน คุณภาพตามคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการตัดสิน 
ผลการประเมนิได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมจํานวนทั้งหมด 22 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน และ
คํานวณผลการประเมินจากคะแนนรวมของตัวบ่งช้ีทั้งหมดหารด้วยจํานวนตัวบ่งช้ี ส่วนเกณฑ์การประเมินผล
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 5 ช่วงคะแนน ดังน้ี 
 

ช่วงคะแนน  ผลการประเมนิ  

4.51-5.00  ระดับดีมาก  
3.51-4.50  ระดับดี  
2.51-3.50  ระดับพอใช้  
1.51-2.50  ระดับควรปรับปรุง  
1.00-1.50  ระดับต้องปรับปรุง  

 
รอบของการประเมินปีการศึกษา 2556 หมายถึง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และ

ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 
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ตัวบ่งชี ้/ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 1 ภารกจิหลักด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ระดับความสําเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ชนิดตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

 2 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

 3 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

 4 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

 5 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีการประกาศนโยบายการใช้ศูนย์ให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ประเด็นที่ 2 มีแผนปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  และมีการดําเนินงานตามแผน 

พร้อมผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นที่ 3 มีระบบตรวจนับจํานวนผู้ใช้งานประจําวัน โดยสามารถรายงานสรุปปริมาณการใช้งานเป็นราย

สัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ แบบเรียลไทม์ออนไลน์ และสามารถเรียกดูปริมาณการใช้งาน
ย้อนหลังได้ 

ประเด็นที่ 4 มีระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต 
ประเด็นที่ 5 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และนํา

ผลการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ  โดยระดับความพึงพอใจผู้รับบริการต้อง
ไม่ตํ่ากว่าระดับคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  ระดับความสําเร็จของการให้บริการดูแลรกัษา/ซ่อมบํารงุ/ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
 
ชนิดตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1-2 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

 4 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

 5 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

 6 ประเด็น 
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เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สรุปเป็นจํานวนคร้ังที่
ให้บริการจําแนกตามรายช่ือผู้รับผิดชอบ เป็นรายเดือน และรายปี  

ประเด็นที่ 2 มีผลการให้บรกิารซ่อมแซมเคร่ืองหรือระบบงานแล้วเสร็จใช้งานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของ
จํานวนการแจ้งซ่อมทั้งหมดภายในปีน้ัน 

ประเด็นที่ 3 มีการนําเสนอผลการดําเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี 
ประเด็นที่ 4 มีการสรุป วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของเคร่ืองคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/ระบบงานที่เสีย พร้อม

ข้อเสนอแนะแนวการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เสนอผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี 
ประเด็นที่ 5 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับ 4 จาก

คะแนนเต็ม 5 และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
ประเด็นที่ 6 มีการบันทึกจดัทําเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อมบํารงุ ติดตั้ง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ชนิดตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

2  ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

3  ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

4  ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

5  ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีการสํารวจและกําหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ 

ประเด็นที่ 2 มีการกําหนดคณะทํางาน และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

ประเด็นที่ 3 มีการดําเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนดไว้โดยการพัฒนาทุกระบบต้อง
ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี  

ประเด็นที่ 4 มีการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบที่พัฒนาข้ึน พร้อม
รายงานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพ่ิมเติม เสนอผู้บริหารอย่างน้อย 4 คร้ังต่อไป 

ประเด็นที่ 5 มีการรวบรวมจัดทําเป็นองค์ความรู้ (KM) เก่ียวกับการติดต้ังและ/หรือมีคู่มือการใช้งาน การ
บริหารจัดการของระบบเครือข่ายที่พัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการครบถ้วน  

1 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

2 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

3 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

4 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

5 ประเด็น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการ
วางแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 2 มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ท่ีแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและรายละเอียดการเช่ือมต่อกับภายนอก  

ประเด็นที่ 3 มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดย
แบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ 
External Zone คือส่วนที่ใช้ในการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายภายนอกอย่าง
ชัดเจน  รวมถึง DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนท่ีอนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต  

ประเด็นที่ 4 มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณท้ังขาเข้าและขาออก (Inbound และ 
Outbound) 

ประเด็นที่ 5 มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการครบถ้วน  

1 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

2 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

3 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

4 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

5 ประเด็น 
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เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา โดยมี
เส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงคณะและหน่วยงาน หมายถึงเส้นทางของระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้ังแบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปถึง
อาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ประเด็นที่ 2 
 
 

ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตรับ-ส่ง
ข้อมูลข่าวสารได้แบบมีสายหรือไร้สายครอบคลุมอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของห้องเรียน
ทุกห้อง ห้องปฏิบัติการทุกห้อง 

ประเด็นที่ 3 มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม เจ้าหน้าที่
เทคนิค ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 

ประเด็นที่ 4 มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) จุดให้บริการ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ (SAR ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3) ต้องมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่า 4.00 
จากระดับคะแนน 5.00 

ประเด็นที่ 5 มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตามประเด็นที่ 3 ของการใช้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการ
ดําเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกจิหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการครบถ้วน  

1 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

2 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

3 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

4 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

5 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
ประเด็นที่ 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ประเด็นที่ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ประเด็นที่ 4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ประเด็นที่ 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามที่กําหนด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 จํานวนระบบงานสารสนเทศท่ีมีการปรับปรุงหรือพัฒนาข้ึนใหม ่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จํานวน 3 ระบบ  จํานวน 5 ระบบ  จํานวน 6 ระบบ  จํานวน 8 ระบบ  จํานวน 10 ระบบ 

คําอธิบาย : 
จํานวนระบบงานสารสนเทศท่ีมีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ หมายถึง ระบบงานสารสนเทศเดิมที่มีอยู่

แล้วและทําการปรับปรุงให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม หรือปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับกระบวนงานที่มีการ
ปรับเปลี่ยน หรือเป็นระบบงานที่พัฒนาข้ึนใหม่ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (เลือกมา 1 ระบบงาน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการครบถ้วน  

1 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

2 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

3 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

4 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

5 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลกัสูตร ผูส้ําเร็จ
การศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมลูอ่ืนที่เป็นข้อมลูของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย
หน่ึงฐานข้อมูล 

ประเด็นที่ 2 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้น้ีต้องเก่ียวข้องกับกลุ่มผูใ้ช้ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 3 มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 
ประเด็นที่ 4 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้น้ีต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนา

ระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นที่ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานที่พัฒนาข้ึน 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 ภารกจิหลักด้านการบริการห้องสมุด 
การให้บริการสารสนเทศมีคุณภาพน้ัน มาจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังต้องจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการค้นหาและการ
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เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการ อันจะนําไปสู่การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและพัฒนา
ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากการจัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศแล้ว การนําสารสนเทศสู่ผู้ใช้
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอกห้องสมุดก็เป็นเป้าหมายสําคัญ รวมท้ังการพัฒนาใหผู้้ใช้บริการมีความรู้และทักษะในการแสวงหาและการ
ใช้สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ห้องสมุดจึงต้องมุ่งเน้นให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ เน้นการให้บริการเชิงรุก และการ ดําเนินงานท่ีสะดวกรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายที่ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระดับความสําเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่ น้อยกว่า 200 บาท ต่อ 
FTES  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 
สูตรการคํานวณ  
 

งบประมาณในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า	 FTES
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่า 
50 บาท 

51 – 100 บาท 101 – 150 บาท 151 – 200 บาท 201 บาท 

 
คําอธิบาย : 
ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงินทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ หรืองบประมาณ
จากแหล่งอ่ืนๆ ที่ใช้สําหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งน้ีให้คิดตามปีงบประมาณ 
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้ทุกประเภท 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
เวลาเฉลี่ยในการดําเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกให้บริการ ต้องมีเวลาเฉลี่ยไม่มากกว่า 10 วัน
ต่อ 1 รายการ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 



34 
 

สูตรการคํานวณ  
จํานวนสารสนเทศที่นําออกให้บริการท้ังหมด 
จํานวนวันที่รับมอบถึงวันที่นําออกให้บริการ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
เวลาเฉลี่ย 

มากกว่า 20 วนั 
เวลาเฉลี่ย 

 18 - 20 วัน 
เวลาเฉลี่ย 

14 - 17 วัน 
เวลาเฉล่ีย 

11 - 13 วัน 
เวลาเฉลี่ย 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10 วัน 

 
คําอธิบาย : 
เวลาเฉลี่ย นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดได้รับทรัพยากรสารสนเทศแต่ละเล่ม/รายการ ผ่านข้ันตอนการลงทะเบียน การ
วิเคราะห์หมวดหมู่ จนถึงวันที่ทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการท่ีชั้น ทั้งน้ีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีอยู่ระหว่าง
กําลังดําเนินการทุกข้ันตอน จะต้องสืบค้นในฐานข้อมูลได้ และสามารถทราบสถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศ
น้ัน ๆ ได้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการรู้สารสนเทศและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
โดยมีการฝึกอบรมการใช้งานหรือกิจกรรมสง่เสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีระดับความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า 4.00 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

สูตรการคํานวณ 
ผลรวมความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการทุกกิจกรรม/โครงการ	

จํานวนกิจกรรม/โครงการทั้งหมดในปีทีป่ระเมนิ
 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ระดับ  

1.00 – 1.50 
ระดับ  

1.51 – 2.50 
ระดับ  

1.51 – 3.50 
ระดับ  

3.51 – 4.50 
ระดับ  

4.51 – 5.00 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ระดับความสําเร็จในการให้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศโดยมีค่าเฉล่ียไม่ต่ํากว่า 4.00 และนํา
ผลการประเมนิมาปรับปรุงการให้บริการตามข้อเสนอแนะ และแก้ไขข้อรอ้งเรียนอย่างครบถ้วน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
สูตรการคํานวณ 

ผลรวมความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการต่อการให้บริการของห้องสมุดทุกครั้งที่ประเมิน	

จํานวนคร้ังของการประเมินทั้งหมดในปีที่ประเมิน
 

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 

 
องค์ประกอบท่ี 4 ภารกิจหลักด้านการพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

องค์ประกอบย่อย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ e-Learning 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน  
1 ประเด็น 

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 จํานวนรายวิชา e-learning เพ่ือการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่กลุ่มพัฒนาวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษาเป็นผู้ผลิต/ปรับปรุงเน้ือหาวิชาแล้วเสร็จในปีการศึกษา 
2556 ไม่น้อยกว่า 20 รายวิชา 

ประเด็นที่ 2 จํานวน e-learning ที่อาจารย์เป็นผู้ผลิตข้ึนใหม่ เก็บไว้ในฐานข้อมูล e-learning  
ของมหาวิทยาลัยโดยที่มีการเปิดใช้งานจริงในปีการศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า 30 
รายวิชา 

ประเด็นที่ 3 จํานวนครั้งของการเข้าใช้ e-Learning เพ่ือการเรียนการสอนในช้ันเรียนในปี
การศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า 45,000 คร้ัง 

ประเด็นที่ 4 มีการสํารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพ่ือการเรียนการสอนในช้ันเรียนใน
ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 4.00 

ประเด็นที่ 5 มีการปรับปรุงระบบ e-Learning ตามข้อเสนอแนะของผูใ้ช้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ  VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอนและวิชาชีพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน  
1 ประเด็น 

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 จํานวนเนื้อหาวิชา VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอน ที่ผลิตใหม่ประจํา 
ปีการศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า 5 วิชา  

ประเด็นที่ 2 จํานวนเนื้อหา VDO On Demand หลักสตูรวิชาชีพ (บริการวิชาการแก่สังคม) ท่ีผลติ
ใหม่แล้วเสร็จประจําปีการศึกษา 2556 ไมน้่อยกว่า 50 ตอน 

ประเด็นที่ 3 จํานวนครั้งของการเข้าใช้ VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประจําปีการศึกษา 2556 ไมน้่อยกว่า 140,000 ครั้ง 

ประเด็นที่ 4 มีการสํารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนในปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 4.00 

ประเด็นที่ 5 มีการปรับปรุงระบบ VDO On Demand ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  จํานวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่ตํ่ากว่า 7 ตอน  10 ตอน  13 ตอน  16 ตอน   20 ตอน 

 
คําอธิบาย : 
  จํานวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หมายถึง จํานวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่ให้ความรู้
ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี โดยนับจํานวนตอนรวมของรายการวิทยุที่ผลิตใหม่ในปีการศึกษา 2556 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  จํานวนผู้ใชบ้ริการท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

 

คําอธิบาย : 
 จํานวนผู้เข้าใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลติสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์หมายถึง จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  ผู้ใช้บริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ 

การบริหารจัดการองค์การที่มีคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น การได้รับงบประมาณท่ี
เพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมท้ังภายในและภายนอก มี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มีการจัดการความรู้ มีการวิจัย และใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ร้อยละของงบดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน  : 
คะแนน 1 = น้อยกว่าร้อยละ 1 
คะแนน 2 = ร้อยละ 1-2 
คะแนน 3 = ร้อยละ 3-4 
คะแนน 4 = ร้อยละ 5-6 
คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 6 

คําอธิบาย : 

งบดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง งบประมาณหมวดเงินเดือน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุของสํานัก และค่าวัสดุสํานักงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานทั้งหมด ค่า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ในปีน้ัน ทั้งน้ีให้
คิดตามปีงบประมาณ 
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งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ในปีน้ัน ทั้งน้ีให้
คิดตามปีงบประมาณ 

สูตรในการคํานวณ : 
	
งบดําเนนิการของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

งบดําเนนิการของมหาวทิยาลัย
∗ 100	

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = น้อยกว่าร้อยละ 50 
คะแนน 2 = ร้อยละ 50-59 
คะแนน 3 = ร้อยละ 60-69 
คะแนน 4 = ร้อยละ 70-79 
คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

คําอธิบาย : 

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง หน้าที่ที่หน่วยงานมอบหมายตามรายละเอียดภาระงาน (Job 
Description) หรือ รายละเอียดภาระงานเฉพาะตําแหน่ง (Position Description) บุคลากร หมายถึง 
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทุกประเภท 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

สูตรในการคํานวณ : 
จํานวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนา

จํานวนบคุลากรทัง้หมดของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
∗ 100 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่องบดําเนินการของ

หน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 =    - 
คะแนน 2 = ร้อยละ 1.00 
คะแนน 3 = ร้อยละ 1-1.99 
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คะแนน 4 = ร้อยละ 2-2.99 
คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 

 

คําอธิบาย : 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากร และค่าใช้จ่ายที่จัดสรรให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
งบดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง งบประมาณหมวดเงินเดือน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุของสํานัก และค่าวัสดุสํานักงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานทั้งหมด ค่า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ในปีน้ัน ทั้งน้ีให้
คิดตามปีงบประมาณ 

สูตรในการคํานวณ : 
คา่ใชจ้า่ยเพือ่การพัฒนาบคุลากร

งบดําเนนิการของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
∗ 100 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

3 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

5 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสํานักอย่างน้อยครอบคลุมงานตามภาระกิจหลักที่รับผิดชอบ 

ประเด็นที่ 2 กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในงานภาระกิจท่ีรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

ประเด็นที่ 3 มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

ประเด็นที่ 4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ท้ังที่อยู่ในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
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ประเด็นที่ 5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5 การบริหารจัดการความเส่ียง  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

2 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
5 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
6 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีการแต่งต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผูบ้ริหารระดับกลุ่มงานและ
ผู้อํานวยการเป็นประธานการดําเนินงาน 
 

ประเด็นที่ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสํานัก
สอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

ประเด็นที่ 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
ประเด็นที่ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง และรายงานต่อ

คณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
ประเด็นที่ 6 มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 
 

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
2 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
3 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
4 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
5 ประเด็น 

 



41 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
ประเด็นที่ 2 มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจ 

ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ 
ประเด็นที่ 3 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การ

ตรวจ ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 

ประเด็นที่ 4 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการท่ี 
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 5 มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
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บทที ่5 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายนอก 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให้มี

สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนมีหน้าที่พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สําหรับประเมินให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก กํากับดูแล 
กําหนดมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภายนอก จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ หรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมและ
จัดทํา รายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และสาธารณชน 

การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ดีขึ้น การประเมินคุณภาพภายนอกจะช่วยเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนและสังคมมีความมั่นใจว่าจะ
ได้รับบริการจากสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด และเป็นการช่วยให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพท่ีดีขึ้น
อย่างสมํ่าเสมอ 

การประเมินคุณภาพนอกจะเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน เพราะเป็นการยืนยันผลการประเมิน
คุณภาพภายในว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด หรือ
ที่เรียกว่า มาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ และเป้าหมายที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือให้เป็นหลักในการเทียบเคียง สําหรับการส่งเสริม กํากับดูแล 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ สมศ.มีจํานวน 8 มาตรฐาน 
28 ตัวบ่งชี้ ซึ่งจะพิจารณาจากรายงานประจําปีของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งควบคู่ไปกับการสังเกต การ
สัมภาษณ์ โดยอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติมตามความจําเป็น และในการประเมินต้องคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และ
ลักษณะการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย 

ในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. จะทําหน้าที่จัดหาผู้ประเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประเมิน ผู้ประเมินภายนอกอาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงานก็ได้แต่ต้องมี
คุณภาพตามที่กําหนดและได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ทําการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามกรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอก 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ได้กําหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีสําหรับการ
ประเมินคุณภาพการภายนอกระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งช้ีดังน้ี 
 
มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต 

บัณฑิตมีคุณภาพ คิดเป็น ทําเป็น มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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ตัวบ่งชี ้1.1 ร้อยละของการได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และร้อยละของการเรียน
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวบ่งชี ้1.2 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้1.3 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ประเมินอิสระต่อจํานวน

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด 
ตัวบ่งชี ้1.4 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีตี่พิมพ์เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

ทั้งหมด 
มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนรู้ที่จัดตามความสนใจของผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียนตาม
ความสามารถและตามความถนัด การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี ้2.1 มกีารปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง 
ตัวบ่งชี ้2.2 ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ 
ตัวบ่งชี ้2.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
ตัวบ่งชี ้2.4 มีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู ้
การระดมทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยการความสะดวก รวมทั้งร่วมมือ
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ตัวบ่งชี ้3.1 อาจารย์ประจําทุกระดับตอ่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอ่นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําปีทีม่ีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรืออตัราสว่นนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจําปีที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.4 จํานวนคอมพิวเตอรท์ี่ใช้การเรียนการสอนต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีใ่ชใ้นระบบห้องสมดุและศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 

มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างกว้างขวางและงานสร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได ้

เพ่ือพัฒนาองค์กรความรู้ให้หลากหลาย ทันสมัย สามารถนําไปพัฒนาสังคมและประเทศได ้
ตัวบ่งชี ้4.1 จํานวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.2 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ตอ่อาจารย์ประจําทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจําทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจําทุกระดับ 

มาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานด้านการบริการวชิาการ 
การให้บริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการ

เรียนรู้ตลอดชวิีต 
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ตัวบ่งชี ้5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบ้ริการวิชาการแหก่งสังคมและชมุชน 
ตัวบ่งชี ้5.2 จํานวนการเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์

ประจําทั้งหมด 
มาตรฐานท่ี 6 มาตรฐานด้านการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาที่มีการบูรณาการ
ตามความเหมาะสม 

ตัวบ่งชี ้6.1 จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี ้6.2 มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานด้านการบริหารการจัดการ 
หมายเหตุ 

1. ในกรณีท่ีสถาบันมีการบริหารการเงินจากส่วนกลาง ไม่ต้องรายงานข้อมูลการเงินในระดับคณะวิชา หรือ
กลุ่มสาขาวิชา 

2. ในการรายงานข้อมูลการเงิน ให้ตรวจสอบบัญชตีามปีการศึกษา (Academic year) โดยให้แปลง
ปีงบประมาณมาเป็นปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี ้7.1 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอ่ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในการ
บริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.2 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอ่ค่าใชจ่้ายทั้งหมดหรือจํานวนบุลากรใน
การบริหารจัดการ (Non-academic) ตอ่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในการ
จัดการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายการบริหารของส่วนกลางค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินในการบริหาร
จัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.4 ค่าเสื่อมราคาต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้7.5 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสทุธิตอ่รายรับจริงทัง้หมด 

มาตรฐานท่ี 8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคณุภาพภายใน 
ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้ 
ตัวบ่งชี ้8.1 มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ตัวบ่งชี ้8.2 ประสทิธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

มาตรฐานที ่3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
มาตรฐานที ่6 มาตรฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มาตรฐานที ่8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ส่วนมาตรฐานอื่น ๆ อาจมีส่วนเก่ียวข้องอยู่บ้าง สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.) จะเป็นผู้กําหนดว่าเมื่อใดมหาวิทยาลัยจะมีการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
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1. ภารกิจด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 18       
1.1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการเครือ่งคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4 5      

1.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการดูแลรักษา/ซ่อมบํารุง/ติดต้ังเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบ 

4 4      

1.3 ศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
การส่ือสาร 

3 4      

1.4 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3 4      

1.5 ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย 

4 4      

2. ภารกิจหลกัด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 18       
2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 6 4      
2.2 จํานวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรบัปรุงหรือพัฒนาข้ึนใหม ่ 6 8      
2.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 6 4      
3. ภารกิจหลกัด้านการบริการห้องสมุด 19       
3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 4 200      
3.2 ระดับความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการบริการ 5 10      
3.3 ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

5 4.51      

3.4 ระดับความสําเร็จในการให้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 5 4.15      
4. ภารกิจหลกัด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 18       
4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ e-Learning 5 4      
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4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ  VDO On Demand เพ่ือการเรียน
การสอนและวิชาชีพ 

5 4      

4.3 จํานวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 4 30      
4.4 จํานวนผู้ใช้บริการท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และ
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4 45      

5. ภารกิจหลกัด้านบริหารจดัการ 24       
5.1 ร้อยละของงบดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

24 4      

5.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 6 80      

5.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อ
งบดําเนินการของหน่วยงาน 

6 2      

5.4 การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้  6 4      
5.5 การบริหารจัดการความเสี่ยง  3 4      
6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3       
6.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

3 4      

รวม 100       
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คณะทาํงานจัดทําคู่มือประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2556 
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

1. ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รองประธานกรรมการ 
3. นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ  กรรมการ 
4. นางสายธาร  สุเมธอธิคม  กรรมการ 
5. นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ กรรมการ 
6. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล  กรรมการ 
7. นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์  กรรมการ 
8. น.ส.รักอนงค์  ชมปรีดา   กรรมการ 
9. นางสาวอ้อยจริยา พลับจีน   กรรมการ 
10. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณ ี  กรรมการและเลขานุการ 
11. น.ส.อุมาพร  สรวลสรรค ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 


