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บทสรุปผู้บริหำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. บทน ำ 

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

ยุทธศำสตร์ที่ 1: (e-Learning) กำรสร้ำงโอกำส เพิ่มขีดควำมสำมำรถและยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ดว้ย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2: (e-Management) กำรเป็นผู้น ำในกำรใช ้ICT เพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรและกำร
ให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 

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

 2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  ขอรับกำรตรวจประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 6
องค์ประกอบ จ ำนวน 22 ตัวบ่งชี้  ผลกำรประเมินภำพรวมอยู่ในระดับ ดีมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ   4.77 

คะแนนเฉลี่ยตำมองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ด้ำนกระบวนกำรอยู่ในระดับ ดีมำก ค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ 4.83 ตัวบ่งชี้ด้ำนผลผลิตอยู่ในระดับ ดีมำก คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.67 และตัวบ่งชี้ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำอยู่
ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 5.0 
 
3. จุดแข็ง 

1. ทีมผู้บริหำรมีศักยภำพในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศสูง สำมำรถเชื่อมโยงพัฒนำกำรบรหิำร
มหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสทิธิภำพเป็นที่ยอมรับในระดับชำต ิ
 2. ผลกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเชื่อมโยงกับงำนประกันคุณภำพ น ำพำมหำวทิยำลัยให้
เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำ สำมำรถมีผลผลิตทั้ง 4 ภำรกิจเป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ 
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4. จุดที่ควรพัฒนำ 
 ทีมงำนบุคลำกรที่ดูแลด้ำน network และ Programmer ไม่เพียงพอกับปริมำณงำนที่รับผิดชอบ
เพิ่มข้ึน 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 ควรก ำหนดมำตรกำรในกำรสรรหำบุคลำกรที่ดูแลด้ำน Network และ Programmer และ/หรือพัฒนำ
บุคลำกรในสังกัดให้มีองค์ควำมรู้เพิ่มข้ึน 
 
6. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 Software ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่เกิดจำกกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ สำมำรถปรับเปลี่ยนระบบ
กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ ลดต้นทุน และตอบสนองหลักธรรมำภิบำล โดยมีกำรพัฒนำระบบต่ำง ๆ เพิ่มข้ึน
อีก 7 ระบบ ท ำให้บุคลำกรมีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมคีวำมพึงพอใจระดับ 
ดีมำก  
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
ประวัติควำมเป็นมำ 

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

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

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

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
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ปณธิาน 
มุ่งมั่นเป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนา

ก าลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 
 
พันธกจิ 

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

 
วตัถปุระสงค ์

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

 
เป้าหมาย 

1. พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการที่ใช้ ICT เป็น 
ฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทาง ICT ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนา 
ประเทศ 

4. ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
กลยทุธ ์

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

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

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

2. เยี่ยมชมหน่วยงำน  และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ อำคำรสถำนที่ของหน่วยงำน 

3. ศึกษำเอกสำรหลักฐำนจำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง คู่มือต่ำงๆ ผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในของหน่วยงำนในปีที่ผ่ำนมำ และหลักฐำนเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 

กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม  
1. เมื่อเสร็จกำรตรวจเยี่ยมประธำนได้ก ำหนดให้กรรมกำรประเมินมำประชุมสรุปผลงำน

ประจ ำวันและสรุปผลกำรประเมินและน ำเสนอปำกเปล่ำ ให้ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง รับทรำบและร่วม
อภิปรำยผลกำรประเมิน 

2. สรุปรำยงำนประเมิน จัดท ำรูปเล่มส่งให้กับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
2. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล  ก ำหนดให้กรรมกำรที่ตรวจประเมิน  

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

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

ตำรำง ป. 1  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน1 บรรลุเป้ำหมำย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมำยเหตุ 
(เหตุผลของกำรประเมิน              
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

SAR กรรมกำร 
ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 5 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 8 ระบบ  11 ระบบ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 200 บำท 3,313,363.21 287.75 บำท  5 คะแนน 5 คะแนน  

11,514.64 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 10 วัน 23,787 5 วัน  5 คะแนน 5 คะแนน  

4,672 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 4.51  4.65  3 คะแนน 3 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 4.15  4.65  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 4 ประเด็น  3 ประเด็น  3 คะแนน 3 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 4 ประเด็น  3 ประเด็น  3 คะแนน 3 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 30 ตอน  40 ตอน  5 คะแนน 5 คะแนน  
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ตำรำง ป. 1  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ (ต่อ) 

 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน1 บรรลุเป้ำหมำย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมำยเหตุ 
(เหตุผลของกำรประเมิน              
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

SAR กรรมกำร 
ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 45 คน  50 คน  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ร้อยละ 4 48,551,803.16 ร้อยละ 6.10  5 คะแนน 5 คะแนน  

796,550,029.48     

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ร้อยละ 80 57 ร้อยละ 100  5 คะแนน 5 คะแนน  
57 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ร้อยละ 2 1,915,218 ร้อยละ 3.94  5 คะแนน 5 คะแนน  
48,551,803.16 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5  4 ประเด็น  5 ประเด็น  4 คะแนน 4 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
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ตำรำง ป. 2 รำยงำน : สรุปคะแนนตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำน สกอ. จ ำแนกตำมประเภท ของตัวบ่งชี้ (ส.2) 
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ  2556  โดยรวม 
(ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6 องค์ประกอบ : คะแนนเต็ม 5) 

ในรอบปีกำรศึกษำ  2556 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนทุกภำรกิจทั้ง 6 องค์ประกอบตำมมีดังต่อไปนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1  ภำรกิจหลักด้ำนเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีฐำนข้อมูลในกำรน ำมำใช้สนับสนุนกำรวำงแผน  พัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรและตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร โดยระบบฐำนข้อมูลมีควำมถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตำมแบบมำตรฐำนกลำง เพ่ือให้
สำมำรถแลกเปลี่ยนสื่อสำรและเชื่อมโยงกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ส ำนักให้บริกำรระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงำน  มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเองในด้ำน
ผลสัมฤทธิ์ในระดับดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเป็น 5.00 และผลกำรประเมินด้ำนผลผลิต/ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดีมำก มี
ค่ำเฉลี่ยเป็น 5.00 ผลรวมกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
 
จุดแข็ง 

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

และศูนย์พระนครเหนือ 
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

 เพ่ิมจ ำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์กำรเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน 
 พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรให้มำกข้ึนเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของระบบและเทคโนยีที่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลักด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

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

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีครอบคลุมภำระกิจทุกด้ำน 
สำมำรถเทียบเคียงกับระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยชั้นน ำของประเทศ 
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แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เท่ำระดับสำกล 

  
องค์ประกอบที่ 3   ภำรกิจหลักด้ำนกำรบริกำรห้องสมุด  

กำรให้บริกำรสำรสนเทศมีคุณภำพนั้น มำจำกกำรคัดเลือกและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ
ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมทั้งต้องจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ืออำนวยควำมสะดวกในกำรค้นหำและ
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศที่ห้องสมุดให้บริกำร อันจะน ำไปสู่กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศอย่ำงคุ้มค่ำและ
พัฒนำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ นอกจำกกำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศแล้ว  กำรน ำ
สำรสนเทศสู่ผู้ใช้ผ่ำนกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้บริกำร เพ่ือเพ่ิมปริมำณกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรสำรสนเทศทั้ง
ภำยในและภำยนอกห้องสมุดก็เป็นเป้ำหมำยสำคัญ รวมทั้งกำรพัฒนำให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมรู้และทักษะในกำร
แสวงหำและกำรใช้สำรสนเทศ เพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง ห้องสมุดจึงต้องมุ่งเน้นให้บริกำรที่ตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ เน้นกำรให้บริกำรเชิงรุก และกำรด ำเนินงำนที่สะดวกรวดเร็ว โดยมี
เป้ำหมำยที่ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร  มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเองในด้ำนกระบวนกำรและ
ปัจจัยน ำเข้ำอยู่ในระดับ มีค่ำเฉลี่ย  5 อยู่ในระดับดมีำก ผลรวมกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
 
จุดแข็ง 

บรรณำรักษ์ห้องสมุด สำมำรถวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศได้ทันกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

ควรมีกำรสร้ำงเครือข่ำยงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศร่วมกับสถำบันกำรศึกษำอ่ืน 
 
องค์ประกอบที่ 4  ภำรกิจหลักด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีภำรกิจด้ำนพัฒนำนวัตกรรมที่จะช่วยให้กำรศึกษำ และกำร
เรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม เกิด
แรงจูงใจในกำรเรียนด้วยนวัตกรรมกำรศึกษำ และประหยัดเวลำในกำรเรียน ส ำนักได้พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ 
เช่น ระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ วีดีทัศน์ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต   เป็นกำรช่วยขยำยพิสัยของทรัพยำกร
ของกำรเรียนรู้  พัฒนำและประยุกต์ระบบเทคนิคและอุปกรณ์ ให้สำมำรถน ำมำใช้ในสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้ ได้
อย่ำงเหมำะสม เพ่ือสร้ำงเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของคน มีผลกำรด ำเนินงำนตำมกำรประเมินตนเองใน ด้ำนกำร
น ำเข้ำมีค่ำเฉลี่ย 5.00 และด้ำนผลผลิต/ผลลัพธ์ มีค่ำเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับดี ผลรวมกำรประเมินอยู่ในระดับดี 

 
 จุดแข็ง 

 ควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรผลิตสื่อ  e-Learning และดูแลกำรใช้งำนระบบ            
e-Learning 

 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

 ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ ให้น่ำสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอ 
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องค์ประกอบที่ 5  กำรบริหำรจัดกำร 

กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่มีคุณภำพประกอบด้วยปัจจัยหลำยประกำร  เช่น กำรได้รับงบประมำณ       
ที่เพียงพอ มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมทั้งภำยในและภำยนอก      
มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร มีกำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรวิจัย กำรจัดกำรกำรท ำงำน กำรพยำกรณ์  กำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรวำงแผนกำร กำรจัดกำร กำรมอบหมำยงำน กำรก ำกับติดตำม กำรควบคุมและกำร
ประเมินผลงำน รวมถึงประสิทธิภำพกำรท ำงำน และกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร
อย่ำงมปีระสิทธิภำพ ส ำนักมีผลกำรประเมินในด้ำนกำรน ำเข้ำมีค่ำเฉลี่ย 5.0 อยู่ในระดับพอใช้ ด้ำนกระบวนกำรมี
ค่ำเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดี  และด้ำนผลสัมฤทธิ์ค่ำเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับดีมำก  ผลรวมกำรประเมินอยู่ในระดับ
ดีมำก 
 
จุดแข็ง 

 มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และมีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือตอบสนองกำรปฏิบัติงำนคล่องตัวมำกข้ึน 

 
องค์ประกอบที่ 6  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  

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

 ผู้บริหำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพสูง 
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ภาคผนวก 
 

- บันทึกภาคสนาม 
- กําหนดการตรวจประเมิน 
- คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ผลการตรวจ Improvement plan 
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องค์ประกอบท่ี 1  ภารกิจหลักดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
 

ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 ระดับความสําเร็จของการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้  5  ประเด็น  ดังน้ี 
1. มีการประกาศนโยบายการใช้ศูนย์ให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อย
กว่า 3 ช่องทาง   
 
โดย ทําการประชาสัมพันธ์นโยบายการใช้ศูนย์การเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ดังน้ี ประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง, เว็บไซต์
ระบบงานเครือข่าย และผ่านทาง Facebook Self Access RMUTP 
 
2. มีแผนปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  และมีการ
ดําเนินงานตามแผน พร้อมผู้รับผิดชอบ 
 
โดย มีการกําหนดแผนปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ 
และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 4 ศูนย์การเรียนรู้ คือ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร 
ศูนย์พระนครเหนือ และศูนย์ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
 
3. มีระบบตรวจนับจํานวนผู้ใช้งานประจําวัน โดยสามารถรายงานสรุปปริมาณ
การใช้งานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีได้ แบบเรียลไทม์ออนไลน์ 
และสามารถเรียกดูปริมาณการใช้งานย้อนหลังได้ 
 
โดย มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้สาหรับการตรวจสอบปริมาณการใช้งานของ
ผู้ใช้ภายใน ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองทุกศูนย์ รวมถึงการทํา Summary 
Report จากทุกศูนย์ 
  
4. มีระบบตรวจสอบประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต     
โดย มีระบบที่ใช้ในการจัดเก็บประวัติการใช้งานผู้รับบริการระบบอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งจะเก็บประวัติไว้เป็นเวลา 90 วัน 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง และนําผลการสํารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการให้บริการ โดย
ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการต้องไม่ต่ากว่าระดับคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 
5 
โดย มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
แบบออนไลน์  พร้อมกับรายงานสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการจากการที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนเก้าอ้ีศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ชํารุดเป็นจํานวนมาก 
 
จดุเด่น 

1. มีบุคลากรทีม่ีความรู้ความชํานาญด้านคอมพิวเตอร์ 
2. อุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้มีความทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



18 
 

ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการดูแลรักษา/ซ่อมบํารุง/ติดตั้งเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบ 
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้ 5 ประเด็น  ดังน้ี 
1.ระบบแจ้งซ่อม พร้อมรายงานผลการซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สรุปเป็น
จํานวนคร้ังที่ให้บริการจําแนกตามรายช่ือผู้รับผิดชอบ เป็นรายเดือน และ  
รายปี   
 
โดย  มีการพัฒนาระบบแจ้งซ่อมสําหรับเ จ้าหน้าที่และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเอาไว้ใช้ สําหรับการแจ้งปัญหาที่เกิดการจากใช้งานเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 
2. มีผลการให้บริการซ่อมแซมเคร่ืองหรือระบบงานแล้วเสร็จใช้งานได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจํานวนการแจ้งซ่อมทั้งหมดภายในปีนั้น 
 
โดย มีการจัดทํารายงานที่แสดงถึงสถานะการซ่อมในขณะน้ันรวมถึงสรุปผล
การซ่อม 
 
3. มีการนําเสนอผลการดําเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหาร  
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี 
 
โดย ทําการนําเสนอผลการดําเนินงานซ่อมแซมเครื่อง/ระบบงานต่อผู้บริหาร
ทุกๆ 3 เดือน 
 
4. มีการสรุป วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของเคร่ืองคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต/
ระบบงานที่เสีย พร้อมข้อเสนอแนะแนวการป้องกันปัญหาต่าง ๆ เสนอ
ผู้บริหารไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี     
 
โดย ทําการสรุปและวิเคราะห์ปัญหาโดยจะรายงานต่อผู้บริหารทุกๆ 3 เดือน 
 
5. มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าคะแนนความพึงพอใจ  
ไม่น้อยกว่า 4.00 จากระดับคะแนนเต็ม 5.00 และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ   
 
โดย มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบแจ้งซ่อม พร้อมกับ
ปรับปรุงการดําเนินงานตามความต้องการของผู้รับบริการที่มีบางพ้ืนที่ไม่สามารถ
เช่ือมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6. มีการบันทึกจัดทําเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา  
วิธีดูแล ซ่อมบํารุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 
โดย การบันทึกจัดทําเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธี
ดูแล ซ่อมบํารุง ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
http://nms.rmutp.ac.th 
 
จุดเด่น 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านคอมพิวเตอร์ 
2. มีระบบแจ้งซ่อมผ่านเว็บไซต์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงาน 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 ศักยภาพในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
ส่ือสาร 
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้ 5 ประเด็น  ดังน้ี 
1. มีการสํารวจและกําหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ฯ   
โดย ทําการกําหนดคณะทํางานและให้ไปดําเนินการสํารวจความต้องการ  
เพ่ือใช้ในการกําหนดแผนพัฒนา 
 
2. มีการกําหนดคณะทํางาน และการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
โดย มีหนังสือแต่งตั้งคณะทํางาน กําหนดภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสําหรับ
แต่ละตําแหน่ง 
 
3. มีการดําเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนดไว้โดยการพัฒนา 
ทุกระบบต้องดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดย ดําเนินงานตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงที่ได้กาหนดไว้โดยการพัฒนา  
ทุกระบบดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดี 
 
4. มีการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบ  
ที่พัฒนาข้ึน พร้อมรายงานและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเพ่ิมเติม เสนอ
ผู้บริหารอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 
โดย ทําการทดสอบ และติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของระบบทุกระบบ  
ที่พัฒนาข้ึน และนําผลการประเมินจากแบบสอบถามมาปรับปรุงการ
ทํางาน พร้อมรายงานและข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาเพ่ิมเติม เสนอผู้บริหาร
ผ่านทาง http://nms.rmutp.ac.th 
 
5. มีการรวบรวมจัดทําเป็นองค์ความรู้ (KM) เก่ียวกับการติดตั้งและ/หรือ  
มีคู่มือการใช้งาน การบริหารจัดการของระบบเครือข่ายที่พัฒนา 
โดย จัดทําเป็นองค์ความรู้ (KM) จากปัญหาและวิธีแก้ปัญหา วิธีดูแล ซ่อม
บํารุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
http://nms.rmutp.ac.th 
จุดแข็ง 

1. มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้บริการครอบคลุมพื้นที่
ครบตามแผน 

2. มีบริการเครือข่ายไร้สายให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ครบตามแผน 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.4 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้ 5 ประเด็น  ดังน้ี 
1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือแผนกลยุทธ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
มหาวิทยาลัย       
 
โดย มีการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2554-2557 
 
 
2. มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและรายละเอียดการ
เช่ือมต่อกับภายนอก  
 
โดย มีการจัดทําแผนผังแสดงระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้
เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน 
 
 
3. มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เช่ือมต่อกับอินทราเน็ต
หรือระบบเครือข่ายภายใน และ External Zone คือส่วนที่ใช้ในการเช่ือมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายภายนอกอย่างชัดเจน  รวมถึง DMZ 
(Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต   
 
โดย มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยแยกเป็น ZONE อย่าง
ชัดเจน โดยแบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เช่ือมต่อกับอินทราเน็ตหรือ
ระบบเครือข่ายภายใน และ DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาต
ให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
 
 
4. มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก 
(Inbound และ Outbound)    
 
โดย มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก 
(Inbound และ Outbound) 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 
 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 
 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) 
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
 
โดยมีระบบเฝ้าระวังเครือข่ายคอมพิวเตอร์และนําผลการเฝ้าระวังมาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 
จดุเด่น 

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

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.5 ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้ 5 ประเด็น  ดังน้ี 
1. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา โดยมีเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงคณะและ
หน่วยงาน หมายถึงเส้นทางของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    ทั้งแบบมีสาย 
(LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปยังอาคารภายใน
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   
 
โดย มีการบริการให้บริการเครือข่ายโดยเส้นทางของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั้ง แบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) 
ครอบคลุมไปถึงทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 
2. ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต และใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ตรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารได้แบบมีสายหรือไร้สายครอบคลุมอาคาร
และไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของห้องเรียนทุกห้อง ห้องปฏิบัติการทุกห้อง 
 
โดย ทําการสํารวจพ้ืนที่บริการที่ได้เปิดบริการแล้วจัดทําเป็นแผนภาพ  
เพ่ือแสดงการกระจายของระบบเครือข่ายที่เปิดให้บริการแล้ว 
 
3. มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่
ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที   
 
โดย มีระบบตรวจสอบการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่
ควบคุม เจ้าหน้าที่เทคนิค ดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 
 
4. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) 
จุดให้บริการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (SAR ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 3) ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่า 4.00 จากระดับคะแนน 5.00   
 
โดย มีการประเมินคุณภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต) 
จุดให้บริการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต จากผลการประเมินด้านกายภาพอุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (SAR ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 เกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 3) ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ากว่า 4.00 จากระดับคะแนน 5.00 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตาม
ประเด็นที่ 3 ของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไข
ปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการดําเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข 
 
โดย มีการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะตาม
ประเด็นที่ 3 ของการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และรายงานวิธีการแก้ไข
ปัญหาในแต่ละข้อ พร้อมผลการดําเนินงานตามที่ปรับปรุงแก้ไข 
 
จดุเด่น 

1. มีสายไฟเบอร์ออฟติกเช่ือมโยงถึงทุกอาคารตามแผน (ยกเว้นอาคาร
ที่กําลังก่อสร้าง) 

2. มีอุปกรณ์ต่อเช่ือมระบบ Network ที่มคีุณภาพสูง 
3. มีบุคลากรทีม่ีความรู้ความชานาญด้าน Network 
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องค์ประกอบท่ี  2  ภารกิจหลกัด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
ข้อค้นพบ 
สํานักดําเนินการได้ 5 ประเด็น  ดังน้ี 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   
 
โดย มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) โดยมีการจัดทํา
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
(ปีการศึกษา 2554) จากคณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่าย
เทคโนโลยีและกายภาพเป็นประธาน มีการประชุมคณะกรรมการ  มีแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท.มทร. พระนคร ปี 2554 – 2557 และแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสารสนเทศ สวท.มทร.พระนคร ปี 2550 – 2554 
 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
 
โดย มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้สํานักเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ สํานักได้
แต่งตั้งทีมงานพัฒนาระบบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้สอดคล้อง 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการติดตาม ความคืบหน้าการดําเนินงาน ตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของโปรแกรมระบบงาน มีการประชุมกับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน สามารถตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระบบประเมิน
การเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการวิจัย คือระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ระบบ
บริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ประกอบด้วย ระบบการเงินและบัญชี 
(Enterprise Resource Planning) ระบบการรายงานเพ่ือการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ (Business Intelligence) ด้านการประกันคุณภาพ  ระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ   
 
โดย มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ มีการตรวจสอบและทดสอบแบบ
ประเมิน มีการพัฒนาโปรแกรมการประเมินผลให้สามารถรายงานผลการ
ประเมินได้แบบเรียลไทม์ ออนไลน์ พร้อมมีผู้ตรวจสอบ กํากับ ติดตามดูแล  
ในการประเมินผลนี้จะทําสรุปรายงานเสนอผู้บริหารในปลายปีการศึกษาละ 1 
ครั้งทุกปี นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยยังมีการประเมินความพึงพอใจการใช้
ระบบงานอื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบการเรียน 
การสอนออนไลน์ เป็นต้น 
 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 
 
โดย มหาวิทยาลัยได้นําผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ที่ได้ คะแนนน้อย และจากที่ผู้ประเมินให้คําแนะนําไว้ มาทําแผน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเสนอผู้บริหาร และปรับปรุงระบบต่อไป ระบบที่ได้
ปรับปรุงจากคําแนะนําแล้ว เช่น ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้เมื่อได้รับการร้องขอ เป็นต้น 
 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องตาม  
ที่กําหนด 
 
โดย มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลบุคลากร การเงิน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
หลักสูตร และข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกให้กับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาปีละ 2 ครั้ง  
ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม ตามที่กําหนด บันทึกข้อมูลการประกัน
คุณภาพในโปรแกรม CHE QA และบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
ผ่านระบบของ สกอ. 
 
จุดเด่น 

 มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมภาระกิจทุกด้าน 
สามารถเทียบเคียงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยช้ันนําของ
ประเทศ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 จํานวนระบบงานสารสนเทศที่มกีารปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม ่
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้ 11 ระบบ  ดังนี้ 
 
โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พัฒนาโปรแกรมใหม่
จํานวน 7 ระบบ และปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตามความ
ต้องการของผู้ใช้ จํานวน 4 ระบบ รวมเป็น 11 ระบบ 
 
จุดเด่น 
 สํานักมีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม

ระบบงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 8 ระบบ 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 11  ระบบ 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  11 ระบบ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (เลือกมา 1 ระบบงาน) 
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้ 5 ประเด็น  ดังน้ี 
1. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร ผู้สําเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล 
โดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการจาก
ฐานข้อมูลบุคลากร เป็นฐานข้อมูลผู้ให้บริการวิชาการ เพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละปี รวบรวมเป็นระบบ
บริหารงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย 
 

2. ระบบงานที่พัฒนาข้ึนมาใช้น้ีต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ นักศึกษา 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
โดย ระบบที่พัฒนาขึ้นน้ีเก่ียวข้องกับผู้ใช้ คือ อาจารย์ ผู้บริหาร และผู้บริหาร
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จากการที่ทุกหน่วยงานต้องเข้าไปกรอก
ข้อมูลงานให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 
โดย ระบบบริหารบริการวิชาการ มีหน้า Log in เฉพาะผู้บริหารโครงการ
บริการวิชาการเท่าน้ันจึงจะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล และมีการกําหนดสิทธิ
การเข้าใช้ตาม RMUTP Passport 
 

4. ระบบงานท่ีพัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงหรือเป็นการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปล่ียนแปลง 
โดย ระบบที่พัฒนาข้ึนทําให้ลดข้ันตอนการทํางาน ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ
เอกสารกระดาษได้เป็นจํานวนมาก เป็นการรวบรวมข้อมูลงาน บริการวิชาการ
แก่งสังคมจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในแหล่งเดียวกัน ง่ายต่อ
การสืบค้น  มีการคํานวณสถิติต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจได้ สามารถ
รายงานจํานวนเงินที่ได้รับในแต่ละปีของโครงการได้รวดเร็ว และรายงานใน
รูปแบบกราฟได้ 
 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน 
โดย มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบงานวิจัยใน 5 ด้านประกอบด้วย 
ด้านความทันสมัย ความถูกต้อง ตรงกัน เช่ือถือได้ เป็นประโยชน์ต่อการ
นําไปใช้งาน ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
 
จุดเด่น 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรที่มีความสามารถ

ในการพัฒนาระบบงานได้เอง 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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องค์ประกอบท่ี 3 ภารกิจหลักด้านการบรกิารห้องสมุด 

ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ข้อค้นพบ  
ห้องสมุดในสังกัด สวท. ได้ดาํเนินการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้ใช้  ห้องสมุด
เปิดกว้างให้ผู้ใช้ทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของ
มหาวทิยาลัยฯ สามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือจัดซ้ือเข้า
ห้องสมุด ไดห้ลายช่องทาง คือ 

1. ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด 
2. บรรณารักษ์นําเสนอแคตตาล็อกให้อาจารย์คัดเลือก 
3. มีแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศบริเวณ

เคาน์เตอร์ยืม-คืนของห้องสมุด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ห้องสมุดได้รับงบประมาณในการจัดซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท เป็นเงินรวมทัง้ส้ิน 3,313,363.21  บาท 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ในปีการศึกษา 2556 ของนักศึกษา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เท่ากับ 11,514.64 ดงัน้ัน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนนักศึกษาเตม็เวลา
เทียบเท่า ของห้องสมุด ในสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงเท่ากับ 279.52  บาท/คน   
 
 รายการ หน่วย จํานวน 
ตัวตั้ง งบประมาณในการจัด ซ้ือ

ทรัพยากรสารสนเทศ 
บาท 3,313,363.21 

ตัวหาร จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) 

FTES 11,514.64 

ผล ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศต่อ FTES 

บาท 287.75 

เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศต่อ FTES 

บาท 200 

 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 200 บาท 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 287.75 บาท 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 287.75 บาท 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.2 ระดับความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
ข้อค้นพบ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มวิทยบริการประกอบด้วย
ห้องสมุด 4 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพระนคร
เหนือ และห้องสมุดพณิชยการพระนคร ดําเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศด้วยวิธีตกลงราคา และวิธีพิเศษให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ทั้งน้ี
ในปีงบประมาณ 2556 ดําเนินการจัดซ้ือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 – 
กันยายน 2556 ด้วยวิธีตกลงราคา 7 ครั้ง และจัดซ้ือด้วยวิธีพิเศษ  4 ครั้ง 
และเริ่มดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม – 
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 จึงสรุปรวมได้ 4,672 ช่ือเรื่อง โดยใช้เวลาดําเนินการ
วิเคราะห์ทรัพยากรรวมทั้งส้ินเป็นเวลา 23,787 วัน แต่ด้วยสถานการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง จึงมีผลกระทบต่อการปฎิบัติงานวิเคราะห์
ทรัพยากรสารสนเทศล่วงเลยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 

สรุปงานห้องสมุด มทร.พระนคร ใช้เวลาดําเนินการตั้งแต่รับทรัพยากร
สารสนเทศและนําออกให้บริการเฉล่ีย 5 วัน ต่อ 1 ช่ือเรื่อง 

 รายการ หน่วย จํานวน 
ตัวตั้ง จํานวนวันที่รับมอบถึงวันที่

นําออกให้บริการ 
วัน 23,787 

ตัวหาร จํานวนสารสนเทศที่นําออก
ให้บริการทั้งหมด 

รายการ 4,672 

ผล เวลาเฉล่ียในการดําเนินการ
ต่อ 1 รายการ 

วัน 5 

เป้าหมาย เวลาเฉล่ียในการดําเนินการ
ต่อ 1 รายการ 

วัน 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 10 วัน 

----------------------------------- 
ผลการประเมินตามค่า

เป้าหมาย 
: 5 วัน 

---------------------------------- 
คะแนนการประเมินตนเอง : 

5 คะแนน 
---------------------------------- 
การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 
----------------------------------- 
   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

ค่าเป้าหมาย 
: 10 วัน 

--------------------------------- 
ผลการประเมินตามค่า

เป้าหมาย 
:  5 วัน 

--------------------------------- 
คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

--------------------------------- 
การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 
--------------------------------- 
   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.3 ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
ข้อค้นพบ  
กลุ่มวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 
1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ ประจําปีการศึกษา โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จํานวน  406  คน  ผลการดําเนินงาน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เต็มเวลาทั้งส้ิน 
372 คน คิดเป็นร้อยละ 91.63 และมีผลการประมินความพึงพอใจในการ
อบรมคร้ังน้ี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 
2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการใช้
งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการสืบค้นประจําปีการศึกษา 2556 โดยมี
เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน  33 คน  ผลการดําเนินงานมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเต็มเวลา ทั้งส้ิน  32 คน คิดเป็นร้อยละ 96.97  และมีผลการประมิ
นความพึงพอใจในการอบรมครั้งน้ี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 
4.69  คิดเป็นร้อยละ 93.80 
 รายการ หน่วย จํานวน 
ตัวตั้ง ผลรวมระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการทุกโครงการ 
คะแนน 9.29 

ตัวหาร จํานวนโครงการ โครงการ 2 
ผล ระดับของความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ระดับ 4.65 

เป้าหมาย ระดับของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ระดับ 4.51 

จดุแข็ง 
1. มีการจัดอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นที่ทัง้ 4 ศูนย์ คือ 
เทเวศร์,โชติเวช,พระนครเหนือ และพณิชยการพระนคร 
2. มีการจัดอบรมทุกปี โดยผู้ใช้บริการทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมอบรม
สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตลอดปี ทาํให้การ
อบรมมีความครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
จดุท่ีควรพัฒนา 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาทัง้หมดของ
มหาวทิยาลัย 
2. ผู้ใช้บริการบางกลุ่มไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4.51 ระดับ 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 

: 4.65 ระดับ 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 

: 4.65 ระดับ 
คะแนนการประเมินตนเอง 

: 5 คะแนน 
คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.4 ระดับความสําเร็จในการให้บริการห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ 
ข้อค้นพบ  
สํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อการให้บริการห้องสมดุในรูป
แบบสอบถามออนไลน์ในเว็บไซต์ห้องสมุดที่ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 
10,332 คน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.00 
สํารวจความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากทุกช่องทางที่ห้องสมุดมใีห้บริการ 
พบว่า มีข้อร้องเรียนจากกล่องรับฟัง ความคิดเหน็ จากห้องสมุดพระนคร
เหนือ จํานวน 2 ข้อ ดังน้ี  (1) ระบบล็อคการยืมหนังสือ  (2) ยืมหนังสือแล้ว
มาคืนล่าช้า   
 
 รายการ หน่วย จํานวน 
ตัวตั้ง ผลรวมระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการทุกโครงการ 
คะแนน 9.29 

ตัวหาร จํานวนโครงการ โครงการ 2 
ผล ระดับของความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ระดับ 4.65 

เป้าหมาย ระดับของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ระดับ 4.15 

จดุแข็ง 

บุคลากรหมั่นตรวจสอบข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง และพร้อมแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนเพ่ือสู่บริการห้องสมุดที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ 

จดุท่ีควรพัฒนา 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ วิธีการ/ขั้นตอน  ระเบียบการใช้บริการของห้องสมุด
ใหม้ากกว่านี ้ โดยจากคําแนะนําของบุคลากรห้องสมุดที่ให้บริการ ณ จุด
เคาน์เตอร์บริการ เพราะเป็นบริการเชิงรุกที่สามารถเข้าถึงตัวผู้ใช้บริการได้
อย่างทันท่วงที ทัง้นี้พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือการเผยแพร่วิธีการ/
ขั้นตอน ระเบียบการใช้บริการของห้องสมุดต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
:  4.15  

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 

: 4.65 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 

4.65 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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องค์ประกอบท่ี 4 ภารกิจหลักด้านการพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ e-Learning  
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้ 3 ประเด็น  ดังน้ี 
1. จํานวนรายวิชา e-Learning เพ่ือการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่กลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นผู้ผลิต/ปรับปรุงเน้ือหาวิชาแล้วเสร็จ
ในปีการศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า 20 รายวิชา 
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดําเนินการผลิต/
ปรับปรุงเน้ือหารายวิชา e-Learning ที่นําไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2556 และนําเผยแพร่สู่เว็บไซต์ระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งส้ิน
จํานวน 18 รายวิชา แบ่งตามคณะต่างๆ ดังน้ี 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จํานวน 2 รายวิชา 
2. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จํานวน 1 รายวิชา 
3. คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 4 รายวิชา 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 2 รายวิชา 
5. คณะศิลปศาสตร์ จํานวน 3 รายวิชา 
6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 รายวิชา 
7. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน จํานวน 2 รายวิชา 

 
2. จํานวน e-Learning ที่อาจารย์เป็นผู้ผลิตขึ้นใหม่ (ไม่นับรวมของเก่า) และ
เก็บไว้ในฐานข้อมูล e-Learning ของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2555 ไม่
น้อยกว่า 30 รายวิชา 
โดย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตรายวิชา  
e-Learning ข้ึนใหม่ (ไม่นับรวมของเก่า) ที่นําไปใช้เพื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ ในปีการศึกษา 2555 ทั้งส้ินจํานวน 30 รายวิชา แบ่งตามคณะต่างๆ 
ดังน้ี 

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน 2 รายวิชา 
2. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จํานวน 1 รายวิชา 
3. คณะบริหารธุรกิจ จํานวน  5 รายวิชา 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 6 รายวิชา 
5. คณะศิลปศาสตร์ จํานวน  10 รายวิชา 
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จํานวน 4 รายวิชา 
7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 รายวิชา 

 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 3  ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  3 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 3 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 3. จํานวนคร้ังของการเข้าใช้ e-Learning เพ่ือการเรียนการสอนในชั้นเรียนใน
ปีการศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า 45,000 ครั้ง 
โดย จํานวนคร้ังของการเข้าใช้ส่ือ e-Learning ที่นําไปใช้เพ่ือการเรียน  
การสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปี
การศึกษา 2556 จํานวนทั้งส้ิน 45,386 ครั้ง 
 
4. มีการสํารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพ่ือการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนในปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉล่ียไม่ต่ํากว่า 4.00 
โดย จากการสํารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ e-Learning  เพ่ือการเรียนการสอน
ในช้ันเรียนในปีการศึกษา 2556 พบว่า 

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ 3.98 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ 4.01 

 
5. มีการปรับปรุงระบบ e-Learning ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ 
โดย - 
จุดเด่น 

 มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตส่ือ e-Learning 
และดูแลการใช้งานระบบ e-Learning 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ปัจจุบันไม่พบการใช้ e-Learning ผสมผสานกับการเรียนการสอนใน

ช้ันเรียน 
ข้อเสนอแนะ 

 สวท.ควรเสนอมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานระบบ e-Learning ร่วมกับการเรียนการสอน
แบบปกติในช้ันเรียน 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ  VDO On Demand เพื่อการเรียน
การสอนและวิชาชีพ 
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้ 5 ประเด็น  ดังน้ี 
1. จํานวนเน้ือหาวิชา VDO On Demand เพ่ือการเรียนการสอนในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ที่ผลิตใหม่ประจําปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 5 วิชา 

โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดาํเนินการผลิต

เน้ือหารายวิชา Video On Demand เพ่ือการเรียนการสอน เสร็จสมบูรณ์ใน

ปีการศึกษา 2556 ทั้งส้ินจํานวน 3 วิชา ดังน้ี 
1. วิชาอาหารจานด่วนเพ่ือสุขภาพ 
2. วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 5 
3. วิชาขนมไทย 

 
2. จํานวนเน้ือหา VDO On Demand หลักสูตรวิชาชีพ (บริการวิชาการ  
แก่สังคม) ที่ผลิตใหม่แล้วเสร็จประจําปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 50 ตอน 
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดาํเนินการผลิต
เน้ือหา Video On Demand หลักสูตรวิชาชีพ (บริการวิชาการแก่สังคม) 
เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2556 ทั้งส้ินจํานวน 4 วิชา 59 ตอน แบ่งไดด้งัน้ี 

1. วิชาอาหารจานด่วนเพ่ือสุขภาพ 4 ตอน 
2. วิชาสร้างสรรค์งานผ้า 2 ตอน 
3. วิชาขนมไทย 3 ตอน 
4. ตํารับอาหารไทยออนไลน์ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ 50 

ตอน 
 
3. จํานวนคร้ังของการเข้าใช้ VDO On Demand เพื่อการเรียนการสอน  
ในหลักสูตรประจําปีการศึกษา 2556 ไม่น้อยกว่า 140,000 ครั้ง 
โดย จํานวนคร้ังของการเข้าใช้ Video On Demand เพ่ือการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรประจําปีการศึกษา 2556 จํานวนทั้งส้ิน 330,164 ครั้ง 
 
4. มีการสํารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ VDO On Demand เพ่ือการเรียน  
การสอนในช้ันเรียน ในปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉล่ียไม่ต่ํากว่า 4.00 
โดย การสํารวจความพึงพอผู้ใช้ระบบ VDO On Demand เพ่ือการเรียน  
การสอนในช้ันเรียนในปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดับ 4.68 ภาคเรียนที่ 2 มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
4.30 

 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 3 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  3 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 3 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 3 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

  
5. มีการปรับปรุงระบบ VDO On Demand ตามขอ้เสนอแนะของผู้ใช้ 

- 
จุดเด่น 

1. เนื้อหาของส่ือที่ผลิตขึ้นในรูปแบบ Video On Demand สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามสาขาวิชาชีพต่างๆ 

2. อาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้มีความสมัครใจในการเผยแพร่ความรู้  
เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สังคม 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.3 จํานวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
ข้อค้นพบ  
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้ดําเนินการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง รายการเทคโนโลยีเพ่ีอชีวิต ที่ให้ความรู้
ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ผลิตใหม่ใน ปีการศึกษา 2556 
จํานวน ทั้งหมด 40 ตอน 
จดุแข็ง 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดรายการวิทยุ 
2. มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการบันทึกเสียง

รายการ 
จดุท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู
ทุกครั้งที่เขียนบทวิทยุ 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์รายการวิทยุให้เป็นที่เผยแพร่มากยิ่งขึ้น 
3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้การจัดฝึกอบรมด้านการผลิตรายการ

วิทยุ 
4. ผู้ดําเนินรายการควรฝึกการออกเสียง โดยให้ฝึกการอ่านออกเสียงตาม

ผู้ประกาศข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 30 ตอน 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 40 ตอน 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  40 ตอน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.4 จํานวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และ
ผลิตส่ือิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อค้นพบ  

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ได้จัดอบรม
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการใช้และผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 2 โครงการ มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวนทั้งส้ิน 50 คน ดงันี้ 

1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร การ
สร้างส่ือการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate จํานวนผู้เข้า
อบรม 20 คน 

2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตร m-
Learning in classroom จํานวนผู้เข้าอบรม 30 คน 

 
จดุแข็ง 

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อม และสามารถจัดการอบรมให้เปน็ไป
อย่างราบรื่น 

2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดโครงการฝึกอบรม 
จดุท่ีควรพัฒนา 

1. ปรับปรุงห้องอบรมให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม และมีอุปกรณ์
ประกอบการอบรมที่พร้อมมากยิง่ขึ้น รวมไปถึงหอ้งสําหรับ
รับประทานของว่างและอาหารอย่างเหมาะสม 

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมทุกๆป ี
3. ควรปรับปรุงดา้นการประชาสัมพันธ์หัวข้อการอบรมให้ทั่วถึง 

 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 45 คน 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 50  คน 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  50 คน 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารและการจัดการ 

ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 ร้อยละของงบดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
งบดาํเนินการของมหาวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ  
โดยสํานักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศได้รับงบประมาณดําเนินการใช้ไป 
48,551,803.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.10 ของงบดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย 796,558,029.48 บาท 
 
 รายการ หน่วย จํานวน 

ตัวตัง้ งบดาํเนินการของ สวท. 
ปีงบประมาณ 2556 

บาท 48,551,803.16 

ตัวหาร งบดาํเนินการของ มทร.พระ
นคร ปีงบประมาณ 2556 

บาท 796,550,029.48 

ผล ร้อยละของงบดําเนินการ 
สวท. 

ร้อยละ 6.10 

เป้าหมาย ร้อยละของงบดําเนินการ 
สวท.  

ร้อยละ 4 

 
จุดเด่น 
มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในการพัฒนาจึงสนับสนุนทรัพยากรโดยเฉพาะ
งบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 4 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 6.10 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 6.10 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้  ร้อยละ 100 ดังน้ี 
 
โดยบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ ได้อบรมร่วมกับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก จํานวน 57 คนของบุคลากรทั้งหมด 57 คน   
จุดเด่น 

1. บุคลากรของ สวท.ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาสอดคล้อง
กับภารกิจ 

2. บุคลากรของ สวท.มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 80 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 100 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 100 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อ
งบดาํเนินการของหน่วยงาน  
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้  ร้อยละ 3.94 ดังน้ี 
การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ในงบประมาณ บุคลากรให้ความ
ร่วมมือและเห็นความสําคัญของเน้ือหาในการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง บุคลากร
นําความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ มาพัฒนางานตนเองได้อย่างเหมาะสม 
โดยสํานักมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร จํานวน 1,915,218 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 3.94 ของงบดําเนินการของสํานักจํานวน  48,551,803.16 บาท 
 
จุดเด่น 

 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน สามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 2 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 3.94 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: ร้อยละ 3.94 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
   ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.4 การพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้  
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้ 5 ประเด็น  ดังน้ี 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
โดย สํานักวิทยบริการฯ กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การเป็นผู้นําในการใช้ 
ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา และ
เป้าหมายคือสามารถพัฒนาบุคลากรเพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
75 
 
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาการเป็นผู้นําในการใช้ ICT เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาอย่างชัดเจนตาม 
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  
โดย กลุ่มเป้าหมายของสํานักวิทยบริการฯคือบุคลากรภายในสํานัก 
 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit  knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้  
ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
โดย มีการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรในแต่ละชุมชนนักปฏิบัติ 
และจัดทําเป็นแบบบันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
www.arit.rmutp.ac.th/km เพ่ือให้บุคลกรที่สนใจสามารถ ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมได้ 
 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดให้ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
โดย สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดทําแบบบันทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่ได้จาก
การประชุมในแต่ละของชุมชน นักปฏิบัติ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละ
ชุมชนนักปฏิบัติและเว็บไชต์ www.arit.rmutp.ac.th/km 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการ 
ศึกษาที่ผ่านมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
โดย มีการนําความรู้ที่ได้จากการอบรมและการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 
จุดเด่น 

 สํานักวิทยบริการฯ และบุคลากรให้ความสําคัญและพร้อมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเองและหน่วยงาน 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.5 การบริหารจัดการความเส่ียง  
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้ 5 ประเด็น  ดังน้ี 
1. มีการแต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเส่ียงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงาน
และรองผู้อํานวยการเป็นประธานการดําเนินงาน 
โดย สํานักแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงภายในสํานัก โดยมี
ผู้อํานวยการสํานักเป็นประธานคณะกรรมการ 
 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง ตามบริบท
ของสํานักสอดคล้องสนองตอบต่อการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย  
โดย สวท.วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง 4 
เรื่องประกอบด้วย โครงการพัฒนาการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย โครงการ
ช่องทางติดต่อส่ือสารข้อมูลผ่านทางเว็ปไซต์ มทร.พระนคร โครงการการ
พัฒนาระบบเครือ โครงการส่งเสริมการให้บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ข่ายหลัก 
 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
โดย ในแต่ละโครงการมีการประเมินโอกาสและผลกระทบความเส่ียงและ
จัดลําดับความเส่ียงตามลําดับ 
 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการ
ตามแผน 
โดย มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงมีการจัดลําดับความเส่ียง และ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงในแต่ละโครงการครบถ้วน 
 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
และรายงานต่อคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 
โดย มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสียง 
ตามแบบ ERM9 และรายงานคณะกรรมการประจําสํานักครบทุกโครงการ  
ปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานัก
ไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 
            - 
จุดเด่น 
• ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญในการดําเนินการบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 4 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 4 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง 
ข้อค้นพบ  
สํานักดําเนินการได้ 5 ประเด็น  ดังน้ี 
1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนเพ่ือให้ได้ผลตามที่ต้องการ ข้ันตอนการ
ปฏิบัติ งานกํ าหนดอยู่ ในคู่ มือการประกันคุณภาพ  (สวท . 6.1-1-2)  มี
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วยปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน ขับเคล่ือนโดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสํานัก (สวท.6.1-1-4) 
2. มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัย  
ที่มีผลต่อคุณภาพ  
โดยสํานักแต่งตั้ งคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสํานัก ให้
ความสําคัญกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีหัวหน้ากลุ่มงาน 
รับผิดชอบการจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 
3. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย การ
พัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
โดย มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย (1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
(2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด ใน IQA  
(3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานักอย่างต่อ เน่ืองเป็นประจํา  ทุกปี 
4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
โดย มีการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หน่ึง ของกระบวนการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

ผลการประเมินตามค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง : 5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ํากว่าเป้าหมาย 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

   บรรลุ 
    ไม่บรรลุ 

บันทึกเพ่ิมเติม 
...................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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ตัว
บ่งชี้ 

ร่องรอย/ หลกัฐาน/ รายละเอียดท่ีพบและนํามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแตล่ะตัวบง่ชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

  
5. มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุง      การ
ดําเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีนําผลจากการประเมินคุณภาพ 
มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือ
ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงการดําเนนงานในส่วนที่
รับผิดชอบโดยตรง 
 
จุดเด่น 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดทาํประกันคุณภาพ 
2. นํา ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการทําประกันคุณภาพ 
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานผู้ตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
ของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ตรวจประเมิน สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม  2557 

 
 
 
 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที่ ผู้รับผดิชอบของ
สถานศึกษา 

ผู้ตรวจประเมิน 
ท่ีรับผิดชอบ 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2557   
9.00 – 10.00 น. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและการตรวจเย่ียม

พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บริหาร 
ห้อง ผอ.สวท บุคลากร คณะผู้ตรวจ 

10.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ห้อง ผอ.สวท เพชราภรณ์ ผศ.แก้วตา 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร    
13.00 – 15.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูล จาก SAR ของหน่วยงานและเอกสาร

เพ่ิมเติมที่หน่วยงานจัดให้ (ถ้ามี) 
ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 

ทุกคน 
คณะผู้ตรวจ 

15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการผู้ตรวจฯ ประชุม สรุปผล ห้อง ผอ.สวท เพชราภรณ์ ผศ.แก้วตา 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2557    

9.00 – 10.30 น. สัมภาษณ์ที่ปรึกษาสํานัก  ผู้รับบริการ บุคลากร    ห้อง ผอ.สวท เพชราภรณ์ ผศ.แก้วตา 

10.30 –12.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูล จาก SAR ของหน่วยงานและเอกสาร
เพ่ิมเติมที่หน่วยงานจัดให้   

ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 
ทุกคน 

คณะผู้ตรวจ 

12.00 –13.00 น พักรับประทานอาหาร    

13.00 –15.00 น คณะผู้ประเมินประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจเย่ียม ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 
ทุกคน 

คณะผู้ตรวจ 

15.00 –16.00 น คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเย่ียมเตรียมรายงานผลโดย
วาจา 

ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 
ทุกคน 

คณะผู้ตรวจ 

16.00 -17.30 น ประชุมเพ่ือช้ีแจงผลการตรวจเย่ียมโดยวาจาแก่ผู้บริหารหน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 

ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 
ทุกคน 

คณะผู้ตรวจ 

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

 
คณะผู้ตรวจประเมินขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 

1. ห้องทํางานของคณะผู้ตรวจประเมิน 1 ห้อง  พร้อมคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ จํานวน 1 ชุด 
2. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงเพ่ิมเติมแต่ละองค์ประกอบ  กําหนดผู้รับผิดชอบและหน่วยงานดูแลข้อมูลให้พร้อมในพ้ืนที่หน่วยงาน  และจัด

เอกสารอ้างอิงตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ไว้ในห้องทํางานของคณะผู้ตรวจฯ 
3. ผู้ประสานงานและนําทางระหว่างการตรวจเย่ียม  2 ท่าน 
4. นัดหมายผู้แทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานตามที่ได้แจ้งล่วงหน้า  ผู้บริหารสํานัก  ตัวแทนบุคลากรของสํานัก  ผู้แทน

กรรมการประจําสํานัก  ผู้แทนนักศึกษา  ผู้ใช้บริการ  เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกําหนดการข้างต้น 
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คําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ ๐๒๕/๒๕๕๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินร่วมเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาํนัก 
ตามเกณฑ ์สวท. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

-------------------------------------------------------- 
 

  ด้วยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานตามเกณฑ์
ของ สวท. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้การตรวจประเมินฯ เป็นไปตาม
เกณฑ์ สวท. กําหนด สํานักจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน หน่วยงานระดับสํานัก  
ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังตอ่ไปน้ี  

๑. นายสุวุฒิ   ตุ้มทอง    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
๒. ผูช้่วยศาสตาจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง  ประธานคณะกรรมการ  
๓. นายนิลมติ นิลาศ    กรรมการ  
๔. นายเกรียงไกร เหลืองอําพล   กรรมการและเลขานุการ  
๕. น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
มีหน้าที่ดังนี ้ 

๑. ทําหน้าที่ช่วยอาํนวยความสะดวกให้คณะผูต้รวจประเมิน ให้การตรวจประเมินบรรลุผลสําเร็จ  
ด้วยความเรียบร้อย  

๒. ช่วยคณะผู้ตรวจและผู้รับตรวจให้การจดัเตรียมเอกสารรับตรวจประเมินให้ครบถ้วน  
๓. ร่วมมอืกับคณะผู้ตรวจประเมินในการจัดทํารายงานการตรวจประเมนิตามเกณฑ ์สวท.ให้สําเร็จลลุ่วง  
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน และคณะผู้ตรวจ  

 
สั่ง ณ วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

       
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล)  

              ผูอ้าํนวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แนวทางแกไ้ข สนับสนนุและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานเกณฑ์ สกอ. ปกีารศกึษา 2555 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แผนพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง 
 

 
ผลประเมิน
โดยผู้ตรวจ โครงการ/แผน ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักด้านเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการสือ่สาร 
เพิ่มจํานวนบุคลากรด้าน Network ให้
เพียงพอต่อการขยายตัวของระบบ 

แผนพัฒนา 
รับนักศึกษาสหกิจมาช่วยปฏิบัติงาน  

- สํานักวิทยบรกิารฯ ปีการศึกษา 2556 A 

องค์ประกอบที่ 4 ภารกิจหลักด้านการบรกิารห้องสมดุ  
ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตอ่การ
จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตอ่จํานว
นักศึกษา 

แผนพัฒนา 
จัดสรรงบประมาณจัดซือ้ทรพัยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น
ตามจํานวนนักศึกษา 

- สํานักวิทยบรกิารฯ ปีการศึกษา 2556 A 

องค์ประกอบที่ 5 ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
อบรมพัฒนาอาจารย์ให้ตระหนักและนํา
เทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษา
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

แผนพัฒนา 
จัดฝึกอบรมอาจารย์เป็นประจําทุกปี 

- สํานักวิทยบรกิารฯ ปีการศึกษา 2556 A 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 

ปรับปรุงระบบงบประมาณและระเบียบ
การจ่ายค่าตอบแทนใหส้อดคล้องกับความ
จริงในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนพัฒนา 
เสนอเรือ่งปรับปรุงค่าตอบแทนให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 

- สํานักวิทยบรกิารฯ ปีการศึกษา 2556 A 

 


