รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปการศึกษา 2552
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประธานผูตรวจประเมิน นายรณรงค ตั้งตระกูล
ตรวจประเมินฯ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คํานํา
เนื่องจากขอกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งผูตรวจประเมินฯจะตองผานการ
อบรมหลั ก สู ต รผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งคณะผูประเมินประกอบดวย
1) นายรณรงค ตั้งตระกูล
ประธานผูตรวจประเมิน
2) นางสุขาวดี ขํามา
ผูตรวจประเมิน
3) นายสืบพงศ สนามทอง
ผูตรวจประเมิน
4) น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
เลขานุการ
คณะผู ป ระเมิ น ฯ ได เ ข า ตรวจเยี่ ย มและประเมิ น สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกํ า หนดการที่ แ จง ล ว งหน าคื อวัน ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2553 โดยคณะผู ประเมิน ฯ ได
ทําการศึกษาเอกสารตรวจเยี่ยมพื้นที่ สังเกตและสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) โดยวิธีสุม ทํา
ใหไ ดเสนอสภาพการดําเนินงานจริงของหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่สํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดและจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณฉบับนี้แลว
คณะผู ป ระเมิ น ได รั บ ความร ว มมื อ อย า งดี ยิ่ ง จากคณะผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการใหขอมูล เพื่อยืนยัน
สภาพการดําเนินงานจริงของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการตรวจประเมินเปนไป
ดวยความเรียบรอยแบบกัลยาณมิตร ซึ่งคณะผูประเมินขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้
คณะผูประเมินหวังวาผลการประเมิน ตลอดจนขอสังเกต และขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดให
ไวระหวางการตรวจประเมิน และในรายงานฉบับนี้ คงจะเปนประโยชน และมีสวนชวยในการพัฒนา
คุณภาพการจั ดการศึ กษาของหนว ยงาน ใหมีความเขม แข็ง มากยิ่งขึ้น และสามารถสะท อนสภาพจริ ง
ที่ผูบริหารหนวยงาน จะนําไปใชประโยชนในดานการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลตอไป

คณะผูประเมินภายในของมทร.พระนคร
โดยประธานผูป ระเมิน : นายรณรงค ตั้งตระกูล
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารบัญ
หนา

คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบ
 ริหาร
 ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
 สรุปผลคุณภาพภายในของหนวยงาน (ภาพรวม)
 จุดเดน
 จุดที่ควรพัฒนา
 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานในอนาคต
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแตละองคประกอบของผูตรวจฯ
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (พรอมลายเซ็น)

1

1
2
2
3
3
3
3
4

บทนํา
 สรุปขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
 ผลสรุปดานการดําเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศป 2549 - 2552

5
9

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (รายงานตามตาราง ป.1 - ป.4)
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแตละองคประกอบ 9 องคประกอบ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภาคผนวก
 วิธีประเมิน
 กําหนดการตรวจเยี่ยม
 งบประมาณปการศึกษา 2552
 รายนามผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakenholders)
 ผลการประเมินอภิมานรายงานการประเมินโดยตนเอง

12
17
18
19

บทสรุปสําหรับผูบ
 ริหาร
ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มดําเนินการจัดตั้งเปนโครงการจัดตั้งสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีผูชวยศาสตราจารยนิวัตร
จารุวาระกูล เปนประธานโครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสํานักงานชั่วคราว
ตั้งอยูที่อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร ตอมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2549 ไดมีกฎกระทรวง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใหเปนสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานหลักในการจัดหา พัฒนา ดูแล รวมถึงการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยงานตางๆ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีศูนย
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 แหง ไดแก สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร สาขาชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ และสาขาพระนครเหนือ การดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อมุงไปสูการเปน e-University
ตามยุทธศาสตร
มีภาระกิจดังนี้
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานไอซีทใี หทวั่ ถึงและตอเนื่อง
2. มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Oriented)
3. พัฒนาระบบการศึกษาเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเรียนการสอน
4. พัฒนาระบบ e-office และ e–Service อยางบูรณาการใหครอบคลุมและปลอดภัย
5. สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและการใหบริการชุมชน
6. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู e-Knowledge
7. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีความมัน่ คงและปลอดภัยสูง
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา : เทคโนโลยีสรางคุณคา การศึกษาสรางคน สูสากลดวยปญญา
วิสัยทัศน : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนองคกรที่มีคุณภาพในการใหบริการ
ทุกภารกิจและพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการ
เปน e-University
พันธกิจ :
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งในดานการเรียน การสอน การวิจัยและการบริหาร
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน ICT และเขาใจการใชประโยชนจาก ICT อยาง
คุมคาและมีคุณธรรม จริยธรรม

3. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู การบริหารและการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ โดย
ใช ICT เปนเครื่องมือ และมุงเนนใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานระดับสากล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมหาวิทยาลัยมีความพรอมในการใช
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
5. ขยายโอกาสการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการชุมชน
6. พัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเครือขายใหมีประสิทธิภาพ นําไปสูการใหบริการ
แบบ e-Service
7. สรางเครือขายการศึกษาที่มรี ะบบการบริหารจัดการที่ดี (knowledge networking)
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงาน (ภาพรวม)
คณะกรรมการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรวมกันจัดทําวิสัยทัศน และกําหนด
ภารกิจ เปาหมายแผนกลยุทธ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ และของกระทรวง ดวยการ
ดําเนินงานตามแผน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ของแผนดําเนินงาน/โครงการตามหลัก PDCA ครบถวน สํานักได
ตระหนักในการบริหารจัดการและมีการพัฒนาระบบการบริหารอยางตอเนื่อง ไดเรงดําเนินการวางแผนใน
การหาแหลงงบประมาณภายนอกมาสนับสนุนในการบริหารงานของสํานัก นอกจากนั้นไดเรงพัฒนางาน
อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ อีกทั้งยังคงใชระบบ ISO 9000 ในกระบวนการ
เพื่อพัฒนาการศึกษาและการบริการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําคูมือคุณภาพ คูมือขั้นตอน
การทํางาน และมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
จากผลการตรวจสอบ/ประเมินตนเองตามมาตรฐาน สกอ. ในภาพรวมดานปจจัยนําเขามีคะแนน 3.00
ดานกระบวนการมีคะแนน 3.00 ดานผลผลิตผลลัพธ มีคะแนน 2.50 ไดรับคะแนนรวม 2.81 อยูใน
เกณฑดีมาก
จุดเดน
1. มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการรวมทั้งเปาหมายการ
ดําเนินงาน อยางมีระบบสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
2. ผูบริหารมีความเปนผูนําและมีความสัมพันธอันดีกับบุคลากร
3. มีการนําหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
4. มีการใชทรัพยากร หองปฎิบัติการคอมพิวเตอรรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก
5. มีการพัฒนาปรับปรุง ระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการดําเนินการอยางเปนระบบ

จุดที่ควรพัฒนา
1. คณะกรรมการควรนํากลยุทธมาจัดทําเปนแผนดําเนินการในทุกระดับ จากความรวมมือและ
เขาใจรวมกันของบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหมีแนวทางชัดเจนในการดําเนินงาน
2. ควรมีระบบที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกทั่วไปไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของหนวยงาน เพื่อนําไปกําหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดใหทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการวางแผนพัฒนางานของสํานัก
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานในอนาคต
ควรนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดเก็บขอมูลการใหบริการอยางครบถวนและเปนมาตรฐานเดียวกัน
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแตละองคประกอบของผูต รวจฯ
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4 การวิจยั สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3 D) ตามนโยบายรัฐบาล
ผลการประเมิน

คะแนน
(เต็ม 3)

ผลการประเมิน*

3
2.71
3
2.81

ประเมินเปน ยังไมไดคุณภาพ พอใช ดี หรือ ดีมาก ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ทายตาราง ป. 4 ข

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

บทนํา
สรุปขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information
Technology) เริ่มดําเนินการจัดตั้งเปนโครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีนายนิวัตร จารุวาระกูล เปนประธานโครงการจัดตัง้ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตั้งอยูที่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
เทเวศร ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. พระนคร ได
ดําเนินการปรับเปลี่ยนวงจรสื่อสาร จากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี ไปเชื่อมตอกับทาง
สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยใชวงจรการสื่อสารของ CAT
Telecom. เพื่อเชื่อมตอกับ (UniNet) ดวยชองสัญญาณของมหาวิทยาลัยมีขนาด 20Mb และวงจรเชือ่ มตอของ
วิทยาเขตพณิชยการพระนครและวิทยาเขตพระนครเหนือ มีชองสัญญาณขนาด 10Mb เชื่อมตอกับสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ตั้งอยูเลขที่ 399 ถ.สามเสน เขตดุสติ กรุงเทพฯ
ตอมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงไดมกี ฎกระทรวง จัดตัง้ สวนราชการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ใหเปนสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เทเวศร และมีศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 4 แหง ไดแก สาขาโชติเวช
สาขาพณิชยการพระนคร สาขาชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และสาขาพระนครเหนือ ขอมูลระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรเดิม แตละวิทยาเขต ไดใชเทคโนโลยี ของ Cisco System โดยใช Router เปนอุปกรณคนหา
เสนทางเชื่อมตอผาน Leased Line มี Bandwidth ขนาด 2 Mb ตอไปที่ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการ จดโดเมนใหม เปน
rmutp.ac.th ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2548 เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะขององคกร ดังนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Domain Name : rmutp.ac.th
1. วิทยาเขตเทเวศร Domain Name : thewes.rmutp.ac.th
2. วิทยาเขตโชติเวช Domain Name : chtwc.rmutp.ac.th
3. วิทยาเขตพณิชยการพระนคร Domain Name : bcc.rmutp.ac.th
4. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Domain Name : ckus.rmutp.ac.th
5. วิทยาเขตพระนครเหนือ Domain Name : nbk.rmutp.ac.th
สภาพทั่วไปของหนวยงาน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู
เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 นอกจากนัน้ ยังมีศูนยสาขาอีก 4 แหงคือ
1) ศูนยวิทยบริการสาขาโชติเวช สถานที่ตั้ง 168 ถนนศรีอยุธยา (ขางหองสมุดแหงชาติ)
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
2) ศูนยวิทยบริการสาขาพณิชยการพระนคร สถานที่ตั้ง 86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300

3) ศูนยวิทยบริการสาขาชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถานที่ตั้ง 517 ถนนนครสวรรค แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
4) ศูนยวิทยบริการสาขาพระนครเหนือ สถานที่ตั้ง 1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซือ่ เขตบาง
ซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
ปรัชญา : เทคโนโลยีสรางคุณคา การศึกษาสรางคน สูสากลดวยปญญา
วิสัยทัศน : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนองคกรที่มีคุณภาพในการใหบริการ
ทุกภารกิจและพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการ
เปน e-University
พันธกิจ :
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งในดานการเรียน การสอน การวิจัยและการบริหาร
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดาน ICT และเขาใจการใชประโยชนจาก ICT อยาง
คุมคาและมีคุณธรรม จริยธรรม
3. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู การบริหารและการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ โดย
ใช ICT เปนเครื่องมือ และมุงเนนใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานระดับสากล
4. พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมหาวิทยาลัยมีความพรอมในการใช
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
5. ขยายโอกาสการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการชุมชน
6. พัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเครือขายใหมีประสิทธิภาพ นําไปสูการใหบริการ
แบบ e-Service
7. สรางเครือขายการศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี (knowledge networking)
บุคลากร
ประเภท/ตําแหนง

ต่ํากวาป.ตรี

จํานวน
ป.ตรี
ป.โท

ป.เอก

รวม

-

5
10
1
33
49

บุคลากรสายสนับสนุน
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว

รวมทั้งสิ้น

4
4

3
9
1
29
42

2
1
3

งบประมาณประจําป (จากงบประมาณแผนดิน งบผลประโยชน และรายไดอื่นๆ สําหรับสถานศึกษา
เอกชน คิดจากเงินรายไดทั้งหมด)
รายรับ
รายจาย
เงินเหลือจายสุทธิ
งบดําเนินการ (รวมคาเสื่อมไมรวมงบลงทุน)

53,703,819.30
53,703,819.30
62,862,136.39

บาท
บาท
บาท
บาท

แผนงาน/โครงการสําคัญ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการเรียนรูดว ยตนเอง
2. พัฒนาศูนยสารสนเทศมหาวิทยาลัย
3. อุปกรณการเรียนการสอนทางไกลผานระบบเครือขาย
4. ชุดคอมพิวเตอรสาธารณะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
5. จัดทําเว็บ Portal ความรวมมือเหมือน (e-Collaboration) ระหวางกลุม มหาวิทยาลัยภายนอก
6. การพัฒนาระบบงาน ERP,BPM และ HRM เพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร
7. ครุภัณฑโครงการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู (e-training)
8. ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ
9. โครงการจัดซื้อ e-book
โครงการที่เปนการปฏิบตั ิทดี่ ี (Good Practices) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบจัดการบัญชีรายชื่อผูใชงานคอมพิวเตอร RMUTP Passport Passport
เปนระบบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพัฒนาขึ้นมาใชงานเอง วัตถุประสงคเพื่อ
สรางระบบให อาจารย เจาหนาที่ และ นักศึกษา ลงทะเบียนใชเพื่อตรวจสอบสิทธิ หรือเขาระบบเพื่อ
ตรวจสอบ User Account เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ที่มีเซิรฟเวอรและยูสเซอรจํานวนมาก มีความจําเปนตอง
เชื่อมโยงฐานขอมูลระบบบัญชีรายชื่อผูใชงานเขาดวยกัน เพื่อการบริหารจัดการไวที่ศูนยกลางเพียงจุดเดียว
โดยใชระบบจัดการบัญชีรายชื่อผูใชงานคอมพิวเตอรเปนระบบบริการในการขอใชสิทธิและพิสูจนตัวตน
บริการสําหรับ User Account ของ RMUTP Passport
1. เครือขาย Internet
2. เครือขาย RMUTP NET
3. เครือขายไรสาย WiFi RMUTP
4. ระบบ RMUTP Mail สําหรับอาจารยและเจาหนาที่
5. ระบบ RMUTP Live Mail สําหรับนักศึกษา
6. ระบบ SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network)
7. ระบบ Web Hosting ของหนวยงานระดับคณะ (http://webshosting.rmutp.ac.th/)

8. ระบบ Web Hosting ของบุคลากรระดับบุคคล (http://uhost.rmutp.ac.th/)
9. ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
10. ระบบบริการหองสมุดออนไลน
11. ระบบสืบคนหนังสือออนไลน (OPAC)
12. ระบบฐานขอมูลอางอิงเพื่อการวิจยั
13. ระบบฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส
14. ระบบ Application ตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
15. บริการอื่นๆ ในอนาคต
ประโยชนจากการใชระบบ RMUTP CAS
1. มีระบบสําหรับตรวจสอบ ซึ่งจะตรวจสอบวาเปนผูไดรับอนุญาตตัวจริงใหเขาถึงระบบและ
บริการในชั้นที่กําหนดให โดยใหแจงขอมูล Password ของผูไดรับอนุญาต
2. ผูใชงานสามารถเขาใชบริการทุกอยางโดยใชเพียงยูเซอรและรหัสผานเพียงชุดเดียว
3. ระบบเครือขายใหมีความมัน่ คงปลอดภัยทางขอมูลสารสนเทศ โดยลดความซับซอนในการ
ออกแบบและติดตั้งระบบเครือขายใหมีจํานวนนอยที่สุดแตปลอดภัยและบริหารจัดการงาย
ที่สุด
4. ระบุตัวตนผูใชงานได อยางถูกตอง อีกทั้งผูที่ใชงานอินเตอรเน็ตยังสามารถรับรูนโยบาย
(Policy) ที่ประกาศใชเพื่อความถูกตองและปองกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
5. ระบุภัยคุกคามเหตุการณที่อาจมีความเสี่ยงตามมาตราตางๆ ที่กําหนดขึน้ จากพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอรได
6. สามารถสืบคนหาผูกระทําความผิด สถิติการใชงานระบบสารสนเทศ ระบบอินเตอรเน็ต และ
จัดเก็บบันทึกเปนขอมูลที่สามารถสืบคนไดอยางสะดวก

สรุปผลการดําเนินงานในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในรอบป 2549 - 2552
การดําเนินงานดาน IT ป 2549-2552
ไดรับงบประมาณจากงบประมาณแผนดินดังนี้
1. ดานการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการบริการการศึกษา
3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและ E-Library
4. ดานการพัฒนาฝกอบรมบุคลากร
5. ดานการพัฒนาอาคารและสิ่งกอสราง

การพัฒนาดาน IT ในป 2549-2552
1. โครงสรางพื้นฐานเครือขายสารสนเทศ

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการบริการการศึกษา

มาตรการและระบบงานที่ดําเนินการป 2549-2552
 การสรางโครงสรางพื้นฐานดาน IT ที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
- ระบบเครือขายไรสาย WiFi
- ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
- ศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทาง IT
 การสรางระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัย
- ระบบประชุมทางไกล
- ระบบโทรศัพทผานเครือขาย
- ระบบประชุมทางไกลสําหรับผูบริหาร
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร
 การปรับปรุงระบบงานการบริหารสายสนุบสนุนใหมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาระบบงานเพื่อการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของมหาวิทยาลัย(ERP)
- การพัฒนาระบบบการวางแผนและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย(BPM)
- การพัฒนาระบบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย(HRM)
 การปรับปรุงระบบงานการบริการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
- ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน
- ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน

การดําเนินงานดาน IT ป 2549-2552

การพัฒนาดาน IT ในป 2549-2552
3. การบริการขอมูลสารสนเทศ

4. การใหบริการระบบงานสารสนเทศ
และอินเตอรเน็ต

มาตรการและระบบงานที่ดําเนินการป 2549-2552
 การสรางระบบประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบงานประชาสัมพันธ
- ศูนยขอมูลสารสนเทศ
 การสรางระบบการบริการทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ
- ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย
- ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส
 การสรางระบบบริหารเพื่อการประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหาร
- ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ


การปรับปรุงการบริการสารสนเทศดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
- ระบบหองสมุดอัตโนมัติ
- ระบบสืบคนหนังสือออนไลน
- ระบบการจัดการ E-learning
- ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส RMUTP eBooks
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับนักศึกษา
- ระบบการจัดการขอมูลมัลติมีเดีย
- ระบบบริการเว็บไซตสําหรับนักศึกษา
- ระบบพิสูจนตัวตน RMUTP PASSPORT
-



การปรับปรุงการบริการสารสนเทศเพื่อการบริหารใหมีประสิทธิภาพ
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับบุคลากร
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

การดําเนินงานดาน IT ป 2549-2552

การพัฒนาดาน IT ในป 2549-2552

5. ความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
และเครือขายสารสนเทศ

มาตรการและระบบงานที่ดําเนินการป 2549-2552
- ระบบการจัดการความรู
- ระบบปฏิทินการประชุมสัมนาอิเล็กทรอนิกส
- ระบบการจัดการชื่อเครื่องคอมพิวเตอร
- ระบบบริการเว็บไซตสําหรับหนวยงาน
- ระบบบริการเว็บไซตสําหรับบุคลากร
- ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
 การปรับปรุงเครือขายสารสนเทศใหมีความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
- ระบบเทียบเวลาคอมพิวเตอร
- ระบบดูแลการทํางานและการใชงานของอุปกรณเครือขาย
- ระบบปองกันการบุกรุกโจมตีเครือขายสารสนเทศ
- ระบบปองกันการบุกรุกโจมตีจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ไมเหมาะสม
- ระบบสํารองขอมูล
- ระบบสรางเครือขายเสมือนแบบเขารหัสขอมูลเปนความลับ
- ระบบบันทึก ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
 การปรับปรุงการบริหารจัดการชองทางการจราจรของเครือขายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ระบบลดและควบคุมการจราจรของชองทางสัญญาณที่เชื่อมกับเครือขายอินเทอรเน็ต
- ระบบการประกันคุณภาพในการใหบริการชองสัญญาณ
- ระบบบริหารจัดการชองสัญญาณ

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (รายงานตามตาราง ป.1 – ป.4 ) ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตาม
เกณฑ มทร.พระนคร, สกอ. และ สมศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประเมินครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2553
ผลการดําเนินการ
ปการศึกษา
2551

มาตรฐาน/
ตัวบงชี้

เปา
หมาย

ผล

คะแนนที่ไดปการศึกษา 2552

ปการศึกษา 2552
เปา
หมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผล

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน

-

 = บรรลุ
x = ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ
สกอ.
(1,2,3)

ผลการ
ประเมิน

12

1.1 มี ก ารกํ า หนดปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
6
7
6
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด ระดับ ระดับ ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให
ครบทุกภารกิจ (สกอ. 1.1)
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
รอยละ รอยละ รอยละ
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
75.76
85
85
(สกอ. 1.2)
1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยง
4
4
4
กับยุทธศาสตรชาติ(ระดับ) (สมศ. 5.3)
ระดับ ระดับ ระดับ

1.4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก การบรรลุเปาหมายที่
สะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมทั้ง
วัตถุประสงคเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.52 ตัวที่
3, 3.1-3.4)(ก.พ.ร.53 ตัวที่ 3, 3.1-3.4)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานที่ 1

คา
น้ําหนัก

บรรลุ
เปาหมาย

-

3
ระดับ

-

-

6
ระดับ

3.75



3

ดีมาก

3.75



3

ดีมาก

12

12

รอยละ
100

-

-

5
ระดับ

3.75



3**

ดีมาก

-

-

5 ระดับ

1.5



3*

ดีมาก

3

ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ

65
5



3

ดีมาก

7.2 ภาวะผูนําของผูบ ริหารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ. 7.2)

3
ขอ

4

3
ขอ

-

-

5
ขอ

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ
ภายนอกเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
(ระดับ) (สกอ. 7.3) (สมศ. 5.2)
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพือ่ พัฒนา และธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ (สกอ. 7.4)
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
(ระดับ) (สกอ. 7.5) (สมศ. 5.5)

4
ขอ

5

4
ขอ

-

-

5
ขอ

5



3

ดีมาก

5
ขอ

5

5
ขอ

-

-

5
ขอ

5



3

ดีมาก

3
ขอ

6

3
ขอ

-

-

5
ขอ

10



3

ดีมาก

* ผล ก.พ.ร.ป งปม. 52

**ผล สมศ. รอบ 2 ป 50

ยังไมไดคุณภาพ
≤1.50

พอใช
1.51-2.00

ดี
2.01-2.50

ดีมาก
2.51-3.00

ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชีต้ ามเกณฑ มทร.พระนคร, สกอ. และ สมศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลการดําเนินการ
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้

ปการศึกษา
2551
เปา
หมาย

ผล

คะแนนที่ไดปการศึกษา 2552
คา
น้ําหนัก

ปการศึกษา 2552
เปา
หมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผล

บรรลุ
เปาหมาย

 = บรรลุ
= ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ
สกอ.
(1,2,3)

ผลการ
ประเมิน

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น รวมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
(สกอ. 7.6) (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 13)
(ก.พ.ร.53 ตัวที่ 13)
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา (สกอ. 7.8)

3
ขอ

5

3
ขอ

-

-

1
ขอ

4



1

4
ขอ

5

4
ขอ

-

-

5
ขอ

4



3

ดีมาก

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล (สกอ. 7.9)
7.12 รอยละของบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู หรือ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ (สมศ. 5.11)
7.13 ระดับคุณภาพของการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 15) (ก.พ.ร.53 ตัวที่ 15)
7.14 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร
หลักสูตร การเงิน และระบบภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต (ก.พ.ร.52 ตัวที่ 14)(ก.พ.ร.53
ตัวที่ 14.1,14.2)
7.15 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูระดับสากล(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 5)
(ก.พ.ร.53 ตัวที่ 5)
7.16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคา
(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 18)(ก.พ.ร.53 ตัวที่ 18)

8
ขอ

8

8
ขอ

-

-

8
ขอ

4



3

ดีมาก

รอย
ละ

83.89
26

รอย
ละ
70

555

520

93.69

8



3

ดีมาก

รอย 88.16
3
ละ
64 ระดับ
80
ก.พ.ร ก.พ.ร ก.พ.ร
4
5
4
ระดับ
ระดับ

-

-

5
ระดับ

8



3*

ดีมาก

-

-

5
ระดับ

10



3*

ดีมาก

ก.พ.ร ก.พ.ร ก.พ.ร
3
4
5
ระดับ
ระดับ
3
ก.พ.ร
3
ระดับ
5
ระดับ

-

-

4
ระดับ

1



2.40*

ดี

-

-

5
ระดับ

1



3*

ดีมาก

2.78

ดีมาก

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานที่ 7

70

ยังไมได
คุณภาพ

ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชีต้ ามเกณฑ มทร.พระนคร, สกอ. และ สมศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
ผลการดําเนินการ
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้

ปการศึกษา
2551
เปา
หมาย

ผล

คะแนนที่ไดปการศึกษา 2552

ปการศึกษา 2552
เปา
หมาย

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผล

8. การเงินและงบประมาณ

= บรรลุ
x = ไมบรรลุ

7,824.62

92,718,645.38

4,000
บาท/
คน

11,849.60

4,000
บาท

10



เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานที่ 8

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่กอใหเกิดการพัฒนา
การศึกษาอยางตอเนื่อง (สกอ. 9.1)
(สมศ. 7.1)
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ. 9.3) (สมศ. 7.2)
(ก.พ.ร.52 ตัวที่ 7.1)(ก.พ.ร.53 ตัวที่ 7.1)

ผลการ
ประเมิน

5
ขอ

7
ขอ

5
ขอ

-

-

5
ขอ

4
ขอ

5
ขอ

4
ขอ

-

-

5
ขอ

**ผล สมศ. รอบ 2 ป 50

ยังไมไดคุณภาพ
≤1.50

ดีมาก

3

ดีมาก



3

ดีมาก

5



3

ดีมาก

3

ดีมาก

2.86

ดีมาก

100

เฉลี่ยคะแนนรวมองคประกอบ/มาตรฐาน

3**

6
5

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบ/มาตรฐานที่ 9

* ผล ก.พ.ร.ป งปม. 52

คะแนน
ประเมิน
เกณฑ
สกอ.
(1,2,3)

11
8554.96:1

8.7 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบ
หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
(FTES) (บาทตอคน)(สมศ. 6.9)

คา
น้ําหนัก

บรรลุ
เปาหมาย

พอใช
1.51-2.00


ดี
2.01-2.50

หมายเหตุ : ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา พ.ศ. 2552 อางอิงตารางที่ 4-1 (ส.1) (จาก SAR
หนวยงาน)

ดีมาก
2.51-3.00

ตารางที่ ป. 2.1 ก แสดงจํานวนตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงชี้
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2552

องคประกอบที่
1. ปรัชญา ปณิธาน , วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ

จํานวน/ ตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สวท. มทร.พระนคร
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต

รวม

-

2 (1.1 , 1.3)

2 (1.2,1.4)

4

7. การบริหารและการจัดการ

1 (7.5)

4 (7.2,7.3,7.4,7.8)

7 (7.6,7.9,7.12,7.13,7.14,7.15,7.16)

12

8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1 (8.7)
2

1 (9.1)
7

1 (9.3)
9

1
2
19

รวม

ตารางที่ ป. 2.1 ข สรุปคะแนนตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของ มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงชี้
คะแนนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน มทร. พระนคร
องคประกอบที่
ปจจัยนําเขา
กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
1. ปรัชญา ปณิธาน , วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ

6

6

12

2. การเรียนการสอน

-

-

-

-

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

-

-

-

-

4. การวิจัยสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม

-

-

-

-

5. การบริการทางวิชาการแกสังคม

-

-

-

-

6. การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม

-

-

-

-

7. การบริหารและการจัดการ

3

12

18.4

33.40

8. การเงินและงบประมาณ

3

-

-

3

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

3

3

6

10. สถานศึกษา 3 ดี(3D)ตามนโยบายรัฐบาล

-

-

-

-

รวม

6

21

27.4

54.4

หมายเหตุ : ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา พ.ศ. 2552 อางอิงตารางที่ 3-1 (จาก SAR หนวยงาน)

* ดูเกณฑทายตาราง ป. 4 ข
- ตาราง ป. 2.1 ข กรอกโดยผูตรวจประเมินของ มทร.พระนคร
ตารางที่ ป. 2.2 ก แสดงจํานวนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ. จําแนกตามประเภทของตัวบงชี้ ของ สกอ.
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2552
จํานวน/ตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ.
องคประกอบที่

ปจจัยนําเขา (I)

กระบวนการ (P)

ผลผลิตหรือผลลัพธ (O)

รวม

-

1 (1.1)

1 (1.2)

2

1 (7.5)
1

4 (7.2,7.3,7.4,7.8,)
1 (9.1)
6

2 (7.6,7.9)
1 (9.3)
4

7
2
11

1. ปรัชญา ปณิธาน , วัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินงาน
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. การวิจัยสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
5. การบริการทางวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
รวม

ตารางที่ ป. 2.2 ข สรุปคะแนนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ. จําแนกตามประเภทของตัวบงชี้ ของ สกอ.
คะแนนตัวบงชี้ตามมาตรฐาน สกอ.
I
P
O

ผลการประเมิน

ปจจัย
นําเขา

กระบวนการ

ผลผลิต /
ผลลัพธ

รวม

≤1.50 ยังไมไดคุณภาพ
1.1-2.00 ระดับพอใช
2.01-2.50 ระดับดี
2.51-3.00 ระดับดีมาก

-

3

3

6

ดีมาก

-

-

-

-

-

องคประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ

3

12

4

19

ดีมาก

องคประกอบที่ 8. การเงินและงบประมาณ

-

-

-

-

-

องคประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

3

3

6

3.00
ดีมาก

3.00
ดีมาก

2.50

2.81

ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

องคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน , วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินงาน
องคประกอบที่ 2. การเรียนการสอน
องคประกอบที่ 3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
องคประกอบที่ 4. การวิจัยสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม
องคประกอบที่ 5. การบริการทางวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา พ.ศ. 2552 อางอิงตารางที่ 4-2 (ส. 2)(จาก SAR หนวยงาน)
* ดูเกณฑทายตาราง ป. 4 ข

ตารางที่ ป. 3 ก มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามาตรฐาน สกอ.
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2552
มาตรฐาน

ปจจัยนําเขา (I)

จํานวนตัวบงชี้แตละดาน
กระบวนการ (P)

ผลผลิตหรือผลลัพธ (O)

-

-

-

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู
รวม

1 (7.5)

รวม
-

3 (7.6, 7.9, 9.3)

6 (1.1, 7.2, 7.4,
7.8, 9.1, 9.2)

10

-

-

-

-

-

1 (7.3)

-

1

1

7

3

11

ตารางที่ ป. 3 ข สรุปคะแนนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพตามาตรฐาน สกอ. (40 ตัวบงชี้)
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1. ดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2. ดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3. ดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

คะแนนรวมแตละดาน
I
P
O
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต /
ผลลัพธ

ผลการประเมิน
รวม

≤1.50 ยังไมไดคุณภาพ
1.1-2.00 ระดับพอใช
2.01-2.50 ระดับดี
2.51-3.00 ระดับดีมาก

-

-

-

-

3

18

7

28

-

-

-

-

-

-

3

-

3

ดีมาก

3.00
ดีมาก

3.00

2.33

2.81

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

หมายเหตุ

ดีมาก

หมายเหตุ : ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา พ.ศ. 2552 อางอิงตารางที่ 4-3 (ส.3) (จาก SAR หนวยงาน)

* ดูเกณฑทายตาราง ป. 4 ข

ตารางที่ ป. 4 ก มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ในมุมมองเหลานั้นตามมาตรฐาน สกอ.
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2552
มุมมองดานบริหารจัดการ

ปจจัยนําเขา (I)

จํานวนตัวบงชี้แตละดาน
กระบวนการ (P)

ผลผลิตหรือผลลัพธ (O)

-

-

1 (7.6)

1 (7.5)

4 (1.1, 7.2, 7.8, 9.1)
2 (7.3,7.4)

3 (1.2, 7.9, 9.3)
-

1

6

4

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน
4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม
รวม

รวม
1
7
3
11

ตารางที่ ป. 4 ข สรุปคะแนนแตละมุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงชี้ ในมุมมองเหลานั้นตามมาตรฐาน สกอ.

มุมมองดานบริหารจัดการ
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย
2. ดานกระบวนการภายใน
4. ดานบุคลากรการเรียนรู
และนวัตกรรม
รวม

คะแนนตัวบงชี้แตละดาน
ปจจัยนําเขา (I)
กระบวนการ (P) ผลผลิตหรือผลลัพธ
(O)

12
3

6

3

18

รวม

ผลการ
ประเมิน

1

1

9

21

ยังไมได
คุณภาพ
ดีมาก

9

ดีมาก

31

ดีมาก

10

หมายเหตุ : ประเมินจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา พ.ศ. 2550 อางอิงตารางที่ 4-5 (ส.4) (จาก SAR หนวยงาน)
* ดูเกณฑทายตาราง ป. 4 ข

หมายเหตุ ผลการประเมิน

 1.50
1.51 – 2.00
2.01 – 2.50
2.51 – 3.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับพอใช
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดี
การดําเนินงานไดคุณภาพในระดับดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในแตละองคประกอบ 3 องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาเอกสารจากเว็ปไซต SAR ป 2552 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 1 จํานวนเอกสาร 32 เรื่อง ตัวบงชี้ที่ 2 จํานวนเอกสาร 10 เรื่อง
2. สัมภาษณ (ชื่อ)
ผูชวยศาสตราจารยนวิ ัตร จารุวาระกูล
น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
3. รองรอยหลักฐาน
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ป 2550 – 2554
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน สวท. ป 2549 - 2552
ระบบรายงานผลการปฎิบัติงานประจําเดือน
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 (ภาพรวม)
เกณฑ มทร.พระนคร : ดานกระบวนการตัวชี้วดั ที่ 1.1 และ 1.3 ผลคะแนนเฉลี่ย 3.00 ดานผลผลิต
ตัวชี้วดั ที่ 1.2 และ 1.4 ผลคะแนนเฉลี่ย 3.00 รวมเฉลี่ยทัง้ 2 ดานไดคะแนน 3.00
เกณฑ สกอ. : ดานกระบวนการตัวชีว้ ัดที่ 1.1 ผลคะแนน 3.00 ดานผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 1.2 ผลคะแนน
3.00 รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ดาน ไดคะแนน 3.00
เปรียบเทียบผลจากเกณฑ 2 เกณฑ : ผลคะแนนตามเกณฑ มทร.พระนครไดคะแนนเฉลี่ย 3.00
ผลคะแนนเฉลีย่ ตามเกณฑ สกอ. ไดคะแนน 3.00 ไดคะแนนดานกระบวนการ และดานผลผลิตเทากันทั้ง 2
ดานคือ 3.00 คะแนน ผลการประเมินอยูใ นเกณฑ ดีมาก
จุดเดน
มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการรวมทั้งเปาหมายการ
ดําเนินงาน อยางมีระบบสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
จุดที่ควรพัฒนา
คณะกรรมการควรนํากลยุทธมาจัดทําเปนแผนดําเนินการในทุกระดับ จากความรวมมือและเขาใจ
รวมกันของบุคลากรทุกระดับ เพื่อใหมแี นวทางชัดเจนในการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดใหทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการวางแผนพัฒนางานของสํานักมากขึ้น

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1.ศึกษาเอกสารจากเว็ปไซต SAR ป 2552 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบงชีท้ ี่ 7.2 – 7.9 จํานวน 7 ตัวบงชี้ จํานวนเอกสารหลักฐานที่ศึกษา 187 เรื่อง
2. สัมภาษณ (ชื่อ)
ผูชวยศาสตราจารยนวิ ัตร จารุวาระกูล
น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
3. รองรอยหลักฐาน
โครงการฝกอบรมบุคลากร
รายชื่อบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
เว็ปไซตผลการดําเนินงานพรอมหลักฐานการดําเนินงาน
ภาพถาย
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 7 (ภาพรวม)
เกณฑ มทร.พระนคร : ผลการประเมินตนเองดานปจจัยนําเขามีคาเฉลี่ย 3.00 ดานกระบวนการมีคาเฉลี่ย
3.00 คาเฉลี่ยรวมของมาตรฐานที่ 7 เทากับ 2.78
เกณฑ สกอ. : ดานปจจัยนําเขามีคาเฉลี่ย 3.00 ดานกระบวนการมีคาเฉลี่ย 3.00 และดานผลสัมฤทธิ์
คาเฉลี่ยเปน 2.00 คาเฉลี่ยรวมของมาตรฐานที่ 7 เทากับ 2.71
เปรียบเทียบผลจากเกณฑ 2 เกณฑ : คาเฉลี่ยรวมมาตรฐาน มทร.พระนครไดคะแนน 2.78 คาเฉลี่ยมาตรฐาน
สกอ. ไดคะแนน 2.71
จุดเดน
1. ผูบริหารมีความเปนผูนําและมีความสัมพันธอันดีกับบุคลากร
2. มีการนําหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีระบบที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกทั่วไปไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพือ่ นําไปกําหนดแนวทางหรือแผนการบริหารงาน
แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ
ควรมีระบบประเมินผลการปฎิบัติงานที่ชดั เจน
ความชอบอยางแทจริง

และนํามาใชประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความดี

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
1. ศึกษาเอกสารจากเว็ปไซต SAR ป 2552 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 9.1 และ 9.2 จํานวนเอกสารหลักฐานที่ศึกษา 33 เรื่อง
2.สัมภาษณ (ชือ่ )
ผูชวยศาสตราจารยนวิ ัตร จารุวาระกูล
น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
3. รองรอยหลักฐาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551
ระบบรายงาน กพร.
สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 9 (ภาพรวม)
เกณฑ มทร.พระนคร : ผลการประเมินตนเองอยูในเกณฑดีทุกมาตรฐานมีการดําเนินงานมุงผลสัมฤทธิ์ตาม
หลัก PDCA ซึ่งผลการประเมินตนเองในดานกระบวนการมีคาเฉลี่ย 3.00 และดานผลสัมฤทธิ์คาเฉลี่ย
เปน 3.00 คาเฉลี่ยรวมของ มาตรฐานที่ 9 เทากับ 3.00
เกณฑ สกอ. : ผลการประเมินตนเองอยูในเกณฑดีทุกมาตรฐานมีการดําเนินงานมุงผลสัมฤทธิ์ตามหลัก
PDCA ซึ่งผลการประเมินตนเองในดานกระบวนการมีคาเฉลี่ย 3.00 และดานผลสัมฤทธิ์คาเฉลี่ยเปน
3.00 คาเฉลี่ยรวมของ มาตรฐานที่ 9 เทากับ 3.00
เปรียบเทียบผลจากเกณฑ 2 เกณฑ : ผลคะแนนตามเกณฑ มทร.พระนครไดคะแนนเฉลี่ย 3.00 ผล
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ สกอ. ไดคะแนน 3.00 ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก
จุดเดน
มีการพัฒนาปรับปรุง ระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการดําเนินการอยางเปนระบบ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีกลไกเชื่อมโยงการปฎิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับหัวหนางาน ระดับหัวหนากลุม เพื่อให
ไดคุณภาพตามกําหนด
แนวทางปรับปรุงแกไขและขอเสนอแนะ
ควรมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฎิบัติงาน ทั้งกรอบภาระงานที่ชัดเจน

ภาคผนวก

วิธีประเมิน/ ขั้นตอนการประเมิน
ขั้นตอนที่ 1 กอนการตรวจเยี่ยม
1. ศึกษาขอมูล
- รายงานประจําป/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา พ.ศ. 2552
- ขอมูลตามตัวบงชี้ มทร.พระนคร 9 องคประกอบ
- เอกสาร หลักฐาน ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
2. ศึกษาวิเคราะหขอมูล
3. กําหนดขอบเขตของการประเมิน
4. นัดวันตรวจเยี่ยม
ขั้นตอนที่ 2 ระหวางการตรวจเยี่ยม
1. ประชุมชี้แจงแกบุคลากรและผูประสานงาน
2. ดําเนินการ
- สังเกต
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอมูล
3. วิเคราะห
4. เสนอขอสังเกตและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบริหาร
5. สรุป
ขั้นตอนที่ 3 หลังการตรวจเยี่ยม
1. เขียนรายงานการตรวจเยีย่ ม
2. สงใหหนวยงานที่รับตรวจ พิจารณาตรวจสอบและโตแยง
3. ปรับแกรายงาน
4. สงหนวยงาน เพื่อนําขึ้นเว็บไซตของหนวยงาน

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตรวจประเมิน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ประธานคณะผูตรวจประเมิน คือ นายรณรงค ตั้งตระกูล
คณะผูตรวจประเมิน
3 คน แบงเปน 1 ทีม ตรวจทุกองคประกอบ
เลขานุการ น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
9.00 – 10.00 น.
10.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 - 17.30 น.

ประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค ของการประเมินและการตรวจเยี่ ยมพรอ มรั บ ฟงการ
บรรยายสรุปจากผูบริหาร
สัมภาษณผูบริหาร
ศึกษาเอกสารหลักฐาน ขอมูล จาก SAR ของหนวยงานและเอกสารเพิ่มเติมที่
หนวยงานจัดให
พักกลางวัน
ศึกษาเอกสารหลักฐาน ขอมูล จาก SAR ของหนวยงานและเอกสารเพิ่มเติมที่
หนวยงานจัดให (ถามี)
คณะกรรมการผูตรวจฯ ประชุม สรุปผล
ประชุมเพื่อชี้แจงผลการตรวจเยี่ยมโดยวาจาแกผูบริหารหนวยงาน คณาจารยและ
ผูเกี่ยวของของหนวยงาน

*หากมีปญหา/ขอซักถามติดตอ น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว โทรศัพท/โทรสาร 02 282 9009 ตอ 6764

งบประมาณรายจายประจําปการศึกษา พ.ศ. 2552
รายการ
รายรับ
1. จากงบประมาณแผนดิน
2. จากเงินรายได(คาบํารุงการศึกษา)
3. จากแหลงอื่นๆ
รวม
รายจาย
1. เงินเดือน
2. งบพัฒนาบุคลากร
3. งบสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัฒกรรม
3.1 จากภายในสถาบัน
3.2 จากภายนอกสถาบัน
4. งบประมาณในการบริการวิชาการ
5. งบประมาณวัสดุฝก
6. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
7. คาสาธารณูปโภค
8. คาใชจายอืน่ ๆ
9. ครุภัณฑ ทีด่ ินและสิ่งกอสราง
รวม
เงินเหลือจายสุทธิ
10. คาเสื่อมราคา
รวมงบดําเนินการ
(หักงบลงทุนรวมคาเสื่อม)

งบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนดิน
ผลประโยชน

รวม

49,313,880
49,313,880

4,389,939.3
4,389,939.3

53,703,819.3
53,703,819.3

4,178,029.44
203,222
-

2,549,419.66
-

6,727,449.10

40,576,184.36
8,949,605.50
53,907,041.30
4,593,161.30
16,171,239.40
61,128,675.20

1,090,404
447,260
4,087,083.66
-302,855.64
1,936,683.1
5,576,506.76

-

203,222.00

-

41,666,588.36
9,396,865.50
57,994,124.96
4,290,305.66
18,107,922.50
66,705,181.96

รายนามผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ที่ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ขอสัมภาษณ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

1. กรรมการบริหาร

: นายสุพล เชิดชูพงษ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 7
: นางวันดี ชวยประยูร ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 8 ช

2. ผูบริหาร

: ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล ตําแหนง ผูอํานวยการ
: น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว ตําแหนง รองผูอํานวยการ

รายนามผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

ลงนามผูเขารวมประชุมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ตรวจประเมิน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ลําดับที่
1
2
3
4

ชื่อ – นามสกุล (ตัวบรรจง)
นายสุพล เชิดชูพงษ
นางวันดี ชวยประยูร
ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล
น.ส.เพชราภรณ เพ็ชรแกว

ลายเซ็น

หมายเหตุ

ผลการประเมินอภิมานรายงานการประเมินโดยตนเอง
การประเมินคุณภาพของรายงานการประเมินตนเองของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ขอมูลเกี่ยวกับหนวยงาน
 การระบุขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของหนวยงานที่ทําใหเขาใจบริบทของหนวยงาน
 การระบุขอมูลที่สะทอนเอกลักษณของหนวยงาน (ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ)
 การเสนอระบบการบริหารหนวยงานใหเห็นภาพชัดเจน
 การเสนอขอมูลเกี่ยวกับระบบประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
 การนําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยงาน (หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ นิสิตนักศึกษา)
2. ขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
 ระบุเปาหมายของการดําเนินงานตามองคประกอบ ตัวบงชี้ ชัดเจน
 ควรมีการใชเกณฑการประเมินตามมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
 เสนอการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบครบถวน
 สรุปผลการดําเนินงานโดยเทียบกับเปาหมายชัดเจน
 กําหนดระดับคุณภาพการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
3. ความถูกตองการนําเสนอผลการประเมินตนเอง (จาก SAR)
 การระบุแหลงหรือขอมูลหลักฐานอางอิงชัดเจน ครบถวนเพื่อรองรับผลการประเมิน
 การแสดงขอมูลพื้นฐานที่รองรับการประเมินครบถวน เพียงพอตอการประเมิน
 การประมวลผลขอมูลถูกตองตามนิยามของตัวบงชี้
 การคํานวณคาสถิติตามตัวบงชี้ถูกตองตามสูตรหรือวิธีการที่กําหนด
 การสรุปผลถูกตองตามขอมูลหลักฐานที่ปรากฏ
4. ความเหมาะสมของภาษาที่ใชในรายงาน
 ถูกตองตามหลักภาษา
 การสะกดคํา ผิดพลาดนอย
 การใชภาษากระชับ
 คําอธิบายเชื่อมโยงเปนเหตุเปนผล ไมขัดแยงกันเองในตัวรายงาน
 รูปแบบการนําเสนอขอมูลเขาใจงาย เปนระบบ
5. ประโยชนของรายงาน
 การนําเสนอผลการประเมินครอบคลุมจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ
 การเขียนรายงานไดแสดงเงื่อนไข ปจจัยที่สงผลตอสภาพและผลการดําเนินงานของหนวยงาน
 ขอมูลสารสนเทศที่ไดระบุในรายงานชี้ใหเห็นทิศทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน
 ขอมูลสารสนเทศที่ไดรับเปนรูปธรรม รองรับการตัดสินใจของผูเกี่ยวของ
 ขอมูลสารสนเทศเปนประโยชนตอการรองรับการประเมินของ สกอ. และ สมศ.

การประเมินอภิมานภายในคุณภาพของการประเมินสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คุณสมบัติของผูประเมิน
 มีความเขาใจในระบบประเมินภายในของ สกอ.
 มีความเขาใจในองคประกอบและตัวบงชี้ สกอ. ใช
 มีประสบการณและความรูความสามารถในการประเมินภายใน
 มีจิตใจที่เปนกลาง เห็นคุณคาของการประเมิน เปนธรรม เปนกัลยาณมิตร ใจเปดกวาง
 มีทักษะความสามารถสื่อสารกับผูเกี่ยวของ
 มีทักษะการเก็บขอมูล การเขาถึงขอมูล การซักลวงขอมูล
 มีความไวตอการสังเกต ตอการวิเคราะห การตีความ ความถูกตองของขอมูล (ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ)
 มีความสามารถในการทํางานเปนทีมเปน
2. การกําหนดแผนการทํางานและการปฏิบัติงานตามแผน
 มีการกําหนดทีมประเมินที่เปนไปตามเกณฑ และมีคุณสมบัติที่สามารถเสริม
ประสบการณกันไดอยางเหมาะสม
 มีการวิเคราะห SAR รวมกัน และตรวจสอบความสอดคลองของผลการวิเคราะหรวมกันภายในทีม
 มีการมอบหมายงานแตละคนรับผิดชอบตามศักยภาพหรือความสามารถของแตละคนในทีมประเมิน
 มีการสรุปประเด็นขอมูลขอมูลที่ตอง เก็บเพิ่มเติม ตรวจสอบ หรือขอคําอธิบาย
3. ความสามารถในการวิเคราะห SAR
 ความเขาใจภูมิหลัง บริบท เอกลักษณของหนวยงาน
 ความเขาใจระบบการบริหารหนวยงานใหเห็นภาพชัดเจน
 ความเขาใจระบบประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
 การรับรูและเขาใจในขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหนวยงาน (หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ
อาคาร สถานที่ นิสิตนักศึกษา)
 ความรูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหนวยงานตามตัวบงชี้และองคประกอบ
 ความรูเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหนวยงานตามมาตรฐานอุดมศึกษา
 ความรูเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออนของหนวยงาน และทิศทางของหนวยงานตามที่หนวยงานรายงาน
 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยเงื่อนไขของสภาพและผลการดําเนินงานของหนวยงาน
4. ความสามารถในการออกแบบเก็บขอมูลและประมวลผล
 มีการทําความเขาใจตรงกันและชัดเจนในนิยามของตัวบงชี้
 การกําหนดแหลงขอมูลที่มีนาเชื่อถือและสอดคลองกับตัวบงชี้
 การออกแบบระบบที่ใชขอมูลหลายแหลงเพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูล
 การวางระบบรักษาความลับของผูใหขอมูล และไมกอใหเกิดความเสียหายกับผูใหขอมูล
 การกําหนดขนาดของผูใหขอมูลในตัวบงชี้ที่จําเปนตองจัดเก็บดวยวิธีการสํารวจที่เพียงพอ
 การกําหนดวิธีสุมตัวอยางกลุมผูใหขอมูลโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา บุคลากรในหนวยงาน
 การกําหนดชวงเวลาและระยะเวลาการเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตัวบงชี้
 การกําหนดเทคนิคการเก็บขอมูลที่คํานึงถึงความคุมคา ประหยัด และไดขอมูลตรงตามความเปนจริง
 จัดเก็บขอมูลที่ตรงตามนิยามของตัวบงชี้
 จัดเก็บขอมูลตรงกับชวงเวลาที่กําหนด (ภาคการศึกษา ปงบประมาณ)

 จัดเก็บขอมูลไดครบถวนสมบูรณทุกตัวบงชี้
 มีเทคนิคการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (เชน การสัมภาษณผูเกี่ยวของเกี่ยวกับความรูสึก
ความคิดเห็น คุณภาพการปฏิบัติงาน) ตรงตามสภาพจริง
 มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Clean data) และการจัดการ (ทดแทน)
ขอมูลที่สูญหาย (missing data) อยางเหมาะสม
 มีการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลถูกตองตามวิธีการที่กําหนด
 มีการตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมินกอนจัดทํารายงานการประเมิน
5. ระบบการตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน
5.1 การตรวจสอบวิธีการประเมินที่ใช
 การประชุมรวมกันในทีมผูประเมินเพื่อตรวจสอบวิธีการประเมินเปนระยะ ๆ
 การประชุมหารือเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ
 การปรับวิธีการประเมินใหมหากพบวาวิธีการเดิมยังมีขอบกพรอง
5.2 การตรวจสอบผลการประกัน
 ทุกฝายที่เกี่ยวของรวมกันตรวจสอบความถูกตอง ความนาเชื่อถือของผลการประเมิน
 การตรวจสอบการแปลความหมาย และการตัดสินคุณคาของสิ่งที่ถูกประเมินวามีความชัดเจน
ถูกตอง สอดคลองกับสภาพจริง
 การตรวจสอบขอมูล และจัดเก็บขอมูลใหมในกรณีที่พบวาผลการประเมินขัดแยงกับสภาพจริง
หรือใหผลเปนที่นาสงสัยหรือไมครบถวนสมบูรณ
6. ระบบการจัดทําและรายงานผลการประเมิน
 มีการเขียนรายงานผลการประเมินสอดคลองกับขอมูลหลักฐานที่ปรากฏ
 มีการเขียนรายงานที่กระชับ ใชภาษาเขาใจงาย
 มีการเขียนรายงานในรูปแบบตามที่กําหนด
 รายงานการประเมินมีเนื้อหาครบถวน ครอบคลุมผลการประเมิน จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตอไป
และวิธีปฏิบัติที่ดี (ถามี) นวัตกรรม (ถามี)
 การเขียนรายงานการประเมินไดแสดงถึงเงื่อนไข ปจจัยที่สงผลตอผลการดําเนินงาน
ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบของหนวยงานในแตละองคประกอบ
 จัดทํารายงานผลการประเมินเสร็จทันเวลา

