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ค ำน ำ 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ตระหนักใน
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 โดยได้ยึดแนวทำงในกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเป็นหลัก และปรับตัวชี้วัดให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน
ของ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนและบริกำรวิชำกำร เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป 

ตัวบ่งชี้คุณภำพด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องสมุด และกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร หมำยถึง 
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภำพที่พึงประสงค์ ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรเทียบเคียงส ำหรับกำรส่งเสริม 
กำรก ำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และกำรพัฒนำคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยแบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้สถำปนำขึ้นตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยำเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยำเขตเทเวศร์, วิทยำเขต
โชติเวช, วิทยำเขตพณิชยกำรพระนคร, วิทยำเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยำเขตพระนครเหนือ ต่อมำเม่ือ
วันที่ 14 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวงให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดตั้งส่วน
รำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล โดยมีส ำนกังำนอยู่ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
เทเวศร์ และมีศูนย์วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สำขำโชติเวช  สำขำพณิชยกำร 
พระนคร และสำขำพระนครเหนือ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เป็นสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของประเทศ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยี โดยกำรถ่ำยทอดจำกแหล่งผู้รู้และกำรค้นคว้ำควำมรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับ
บริบทของกำรพัฒนำประเทศ กำรสร้ำงสมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงเป็นภำรกิจส ำคัญที่
มหำวิทยำลัยจะต้องเร่งด ำเนินกำร เพ่ือปรับตนเองให้เป็นฐำนทำงวิชำกำร เพ่ือกำรอ้ำงอิงและกำรกระจำย
ศักยภำพสู่ก ำลังคนในกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

ในบทนี้เป็นกำรน ำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตลอดจนควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เพ่ือกำร
ไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ มีกำรให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำรที่มีประสิทธิภำพสูงสุด โดย
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นกลไกส ำคัญของกำรปฏิบัติภำรกิจในทุกระดับ 

ในช่วง ปี 2554 – 2557 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำด้ำน ICT 
จำกแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร พ.ศ. 2554–2557 คือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ให้เป็นสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้ (Learning Society) โดยใช้ ICT เป็นฐำนในกำรบริกำรกำรศึกษำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ มีจริยธรรม 
และมีสมรรถนะทำง ICT ตำมมำตรฐำนสำกล คือหมำยถึง ผู้เรียน ผู้สอน บุคลำกร ของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร และประชำชนทั่วไป สำมำรถใช้ประโยชน์จำก ICT ในกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำ ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ มีจริยธรรม และมีสมรรถนะทำง ICT ตำมมำตรฐำนสำกล ก่อให้เกิด
กระบวนกำรทำงสังคมที่เกื้อหนุน ส่งเสริมให้บุคคลหรือสมำชิกในชุมชนและสังคมเกิดกำรเรียนรู้ โดยผ่ำนสื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ จนสำมำรถสร้ำงควำมรู้ ทักษะ  มีระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้ และระบบกำรเรียนรู้ที่ดี มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภำคส่วนในสังคม ท ำ
ให้เกิดพลังสร้ำงสรรค์ และใช้ควำมรู้เป็นเครื่องมือ ในกำรเลือกและตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหำและพัฒนำอย่ำง
เหมำะสมทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง 

 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐำนในกำรบริกำรกำรศึกษำอย่ำงเต็มศักยภำพ มีจริยธรรมและมี
สมรรถนะทำง ICT ตำมมำตรฐำนสำกล” 
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2) กำรเป็นผู้น ำในกำรใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ (e-

Management) 
3) กำรผลิตและพัฒนำคุณภำพผู้จบกำรศึกษำให้มีสมรรถนะทำง ICT เพ่ือพัฒนำประเทศ (e-Manpower) 

กลยุทธ์ 
1) พัฒนำระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
2) พัฒนำกำรเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐำน (ICT-Based Learning) 
3) พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้โดยใช้ ICT เป็นฐำน (ICT-Based Knowledge) 
4) พัฒนำศูนย์สำรนิเทศและกำรบริกำรวิชำกำร (e-Resources) 
5) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 

 (e-Management Infrastructure) 
6) พัฒนำสถำปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture) 
7) พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Security) 
8) พัฒนำระบบกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
9) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำโดยใช้ ICT เป็นฐำน  

(ICT-Based Management) 
10) พัฒนำนักศึกษำของมหำวิทยำลัยให้มีควำมพร้อมด้ำน ICT (e-Student) 
11) พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำน ICT (e-Manpower) 
12) พัฒนำห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำน IT (IT Professional Certification) 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับแผนกลยุทธ์ 
 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1: (e-Learning) 

1. พัฒนำระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Library)  

2. พัฒนำกำรเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐำน  
(ICT-Based Learning) 

3. พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้โดยใช้ ICT เป็นฐำน  
(ICT-Based Knowledge)  

4. พัฒนำศูนย์สำรนิเทศและกำรบริกำรวิชำกำร  
(e-Resources)  

ยุทธศำสตร์ที่ 2: (e-Management) 

5. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ  
(e-Management Infrastructure) 

6. พัฒนำสถำปัตยกรรมของระบบ ICT  
(ICT Architecture) 

7. พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(IT Security) 

8. พัฒนำระบบกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce)  

9. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรทำง
กำรศึกษำโดยใช้ ICT เป็นฐำน  
(ICT-Based Management) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3: (e-Manpower) 

10. พัฒนำนักศึกษำของมหำวิทยำลัยให้มีควำมพร้อมด้ำน ICT  
(e-Student) 

11. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรบุคคลด้ำน ICT  
(e-Manpower)  

12. พัฒนำห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำน IT  
(IT Professional Certification)  
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การบริการจัดการ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ มีส ำนักงำนอยู่ที่เทเวศร์และมี

ศูนย์วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สำขำโชติเวช สำขำพณิชยกำรพระนคร และสำขำ
พระนครเหนือ 
 

              
                      

           
                      

          

                       

                     

                   
                 

                                   

                           

                     
             

                                     

                  

              

               

                        

                         

                       

                                 *

 กำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะท ำกำรบริหำรจัดกำรโดยส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Office of Academic Resource and Information Technology) ซ่ึง
เป็นหน่วยงำนในระดับส ำนักทั้งนี้เพ่ือควำมเป็นเอกภำพ และประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดับ
นโยบำยจนถึงระดับปฏิบัติกำรโดยมีโครงสร้ำงดังนี้ 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที่ 2 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แนวคิดและหลักการ 

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

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

                    (SWOT Analysis)

                                        

                  

                                     /                     

                     5                                             

                                ISO 9001 
                                                             

                                                                 

                                                   SAR
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นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี 11 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1.  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  
- โดยวิเครำะห์จำกปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยใน  

ขั้นตอนที่ 2.  กำรจัดท ำวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย แผนกลยุทธ์  
- เพ่ือให้ทรำบแนวทำงในกำรพัฒนำและทิศทำงกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ 

ขั้นตอนที่ 3.  ก ำหนดนโยบำยคุณภำพของสถำนศึกษำ 
- เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมมุ่งมั่นว่ำสถำนศึกษำ ได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้น

คุณภำพอย่ำงแท้จริงตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่
ผู้รับบริกำร 

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

เพ่ือท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบคุณภำพเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ขั้นตอนที่ 5.  วิเครำะห์ควำมต้องกำรของนักศึกษำสถำนประกอบกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  

- ถือว่ำกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้เป็นผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรที่ทรำบควำมต้องกำรจะท ำให้
สถำนศึกษำได้ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง  

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

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

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

ขั้นตอนที่ 8.  ก ำหนดมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมินของสถำนศึกษำ จัดท ำเป้ำหมำยคุณภำพ 
- เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนใช้เป็นกำรพัฒนำให้เข้ำสู่มำตรฐำนสำกล  โดยอิง มำตรฐำนคุณภำพของ 

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

- Assessment Report : SAR)  
ขั้นตอนที่ 10. เตรียมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  

- เมื่อสถำนศึกษำได้จัดท ำระบบคุณภำพและเขียน SAR ตำมมำตรฐำนที่สถำนศึกษำได้ก ำหนด 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติต้องมีกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  

ขั้นตอนที่ 11. เตรียมกำรเพ่ือตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก  
- ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ได้ก ำหนดให้มีส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) มีฐำนะเป็นองค์กรมหำชนท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพภำยนอกของ
สถำนศึกษำทุกแห่งและน ำเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและต่อสำธำรณชน  
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เร่งรัดให้มีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งมีแนวทำงด ำเนินงำนดังนี้ 
1.1 ก ำหนดภำรกิจของบุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.2 ก ำหนดกิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.3 ก ำหนดให้มีกำรจัดหำเทคโนโลยีมำใช้ในงำนบริกำรต่ำงๆ 
1.4 ก ำหนดให้จัดท ำระบบฐำนข้อมูลในงำนบริกำรทุกประเภท 
1.5 ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำตัวชี้วัดในกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
1.6 ก ำหนดให้มีกำรประเมินตัวชี้วัดในกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

2. แต่งตั้งกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. ให้มีกำรประเมินกำรท ำงำนของบุคลำกร 
4. ให้มีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำระหว่ำงส ำนักวิทยบริกำรและหน่วยงำนอ่ืน 
5. พัฒนำระบบกำรวำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณในรูปของแผนงำนให้ชัดเจน 
6. ก ำหนดอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับภำรกิจ 
7. ส่งเสริมให้มีกำรน ำข้อมูลข่ำวสำร และผลจำกกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเผยแพร่สู่สังคม

และชุมชน 
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บทที่ 3 
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นิยามศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา 

1. การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมำยถึง กำรท ำกิจกรรมหรือกำรปฏิบัติกำร
ในภำรกิจหลักมีระบบตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control) กำรตรวจสอบ
คุณภำพ (Quality Auditing) และกำรประเมินคุณภำพ (Quality Assessment) จนท ำให้เกิดควำม มั่นใจใน
คุณภำพและมำตรฐำนของปัจจัยน ำเข้ำ ระบบและกระบวนกำรผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรจัดกำรศึกษำ 

2. ระบบ หมำยถึง ระเบียบ หรือควำมเชื่อมโยงของขั้นตอน หรือปัจจัยในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ซึ่ง
มีส่วนสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันเพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจบรรลุผล 

3. กลไก หมำยถึง บุคลำกร ทรัพยำกร กฎเกณฑ ์กิจกรรมและหน่วยงำนซึ่งสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจเป็นไปอย่ำงรำบรื่นตำมข้ันตอนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. องค์ประกอบคุณภาพ หมำยถึง ปัจจัยหลักในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตำมภำรกิจของส ำนักด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ที่มีผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ 

5. ตัวชี้วัดคุณภาพ หมำยถึง ปัจจัยที่บ่งชี้ว่ำกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในแต่ละองค์ประกอบคุณภำพส่งผลต่อมำตรฐำนของกำรศึกษำที่ก ำหนด 

6. มาตรฐานการศึกษา หมำยถึง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภำพที่พึงประสงค์และ
มำตรฐำนที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในมหำวิทยำลัยและใช้เป็นหลักในกำรเทียบเคียงส ำหรับกำรส่งเสริมและก ำกับ
ดูแลกำรตรวจสอบกำรประเมินผลและกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ 

7. การประกันคุณภาพภายใน หมำยถึง กำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบและกำรประเมินผล
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยบุคลำกรของมหำวิทยำลัยหรือโดย
หน่วยงำนต้นสังกัดที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลมหำวิทยำลัย 

8. การประกันคุณภาพภายนอก หมำยถึง กำรติดตำมตรวจสอบและกำรประเมินผลคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยจำกภำยนอก โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำหรือบุคลำกร หรือหน่วยงำนภำยนอกที่ส ำนักงำนดังกล่ำวรับรอง เพ่ือเป็นกำรประกันคุณภำพและให้
มีกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้ภำรกิจในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหลักด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร จึงได้ก ำหนดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำขึ้นดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมำยถึง ระบบกำรควบคุมคุณภำพของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะประกันว่ำมีกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมีกำร
ควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่ำง ๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภำพ จัดท ำเกณฑ์มำตรฐำน ตัวชี้วัด ควำมส ำเร็จของปัจจัย 
คุณภำพดังกล่ำวเน้นที่ระบบกำรก ำกับดูแลตนเอง (Self-regulation system) 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมำยถึง กำรตรวจสอบในระดับส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งกำรตรวจสอบด้วยตนเองและกำรตรวจสอบจำกภำยนอก เน้นที่กระบวนกำรประกัน
คุณภำพ ซึ่งได้แก ่กำรก ำหนดนโยบำย กฎระเบียบ กำรสนับสนุนช่วยเหลือและหลักฐำนต่ำง ๆ วิธีกำรที่ใช้ คือ 
กำรตรวจสอบหลักฐำนหรือรำยงำน กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร อำจำรย์ ผู้ปฏิบัติงำนและนักศึกษำ 
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3. การประเมินคุณภาพ  (Quality Assessment) หมำยถึง กำรประเมินค่ำระดับคุณภำพของ
กิจกรรมเฉพำะอย่ำงในหน่วยงำน เช่น คุณภำพกำรให้บริกำร คุณภำพของงำนวิจัย คุณภำพของบุคลำกร เป็น
ต้น กำรประเมินจะใช้วิธีกำรศึกษำตนเอง (Self-Study) กำรประเมินจำกกัลยำณมิตรทำงวิชำกำรจำกภำยนอก 
(External peer review) และกำรใช้ตัวชี้วัดพฤติกรรม (Performance indicators) ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ใช้ทฤษฎีระบบในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยน ำปัจจัยน ำเข้ำ  (Input) 
กระบวนกำร (Process) และผลลัพธ์ (Output) มำอธิบำยกระบวนกำรผลิตบัณฑิตและก ำหนดมำตรฐำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มีผลต่อกำรผลติบัณฑิตส ำหรับมหำวิทยำลัยส ำนัก  ศูนย์ จะเน้นมำตรฐำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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จากแผนภูมิข้างต้นแสดงว่า ถ้าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบจะส่งผลกระทบให้สังคมได้รับประโยชน์จากกระบวนการผลิตของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นส านักวิทยบริการ ฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิตเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ คือ การบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าวงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA 
มาใช้เป็นหลักการบริหารงานเพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพ  ซึ่ง PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ
ประกอบด้วย 

 
P = Plan  คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น 
D = Do  คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 
C = Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไร

เกิดข้ึนจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 
A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการ

ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไปและเมื่อพิจารณา
กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและ
แนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน ดังนี้ 
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

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

ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report = SSR) และรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report = SAR) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับหลักสูตร มี 7 
องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. องค์ประกอบตัวชี้วัด ก.พ.ร. 
องค์ประกอบ ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. การผลิตบัณฑิต 
2. การวิจัย 
3. การบริการวิชาการ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การบริหารจัดการ 
องค์ประกอบทั้ง 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 12 องค์ประกอบนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ จัดท าเพียง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบระดับหลักสูตร ข้อ 6 และองค์ประกอบระดับคณะ 
ข้อ 5  

5) กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

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

แนวปฏิบัติของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

กำรเตรียมกำรของคณะและหน่วยงำนเทียบเท่ำก่อนกำรตรวจเยี่ยม 
1. การเตรียมเอกสาร 

ก. จัดท ำเอกสำรประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ทั้งนี้รูปแบบกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ควรมีหัวข้อหลักดังนี้ 
1. ค ำน ำ สำรบัญ สำรบัญเรื่อง สำรบัญตำรำงหรือสำรบัญภำพ (ถ้ำมี) 
2. ข้อมูลเบื้องต้นของคณะและหน่วยงำนเทียบเท่ำประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร ระบบและกลไกประกันคุณภำพของคณะและหน่วยงำน
เทียบเท่ำ สรุปผลกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินในรอบปีที่ผ่ำนมำ และเป้ำหมำยส ำคัญในปี
ปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตำรำง) 

3. ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพเทียบกับเกณฑ์และเป้ำหมำยในรอบปีปัจจุบัน
ตำมตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภำพได้แก่ 
1) องค์ประกอบที่ 1 ภำรกิจด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 
2) องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3) องค์ประกอบที ่3 ภำรกิจด้ำนกำรบริกำรห้องสมุดและวิทยบริกำร 
4) องค์ประกอบที่ 4 ภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
5) องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
6) องค์ประกอบที่ 6 กำรก ำกับติดตำม 

4. สรุปผลกำรประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลกำรประเมินในภำพรวมของแต่ละองค์ประกอบ
คุณภำพและแต่ละมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ แผนและ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำในปีต่อไป 

ข. จัดเตรียมเอกสำรอ้ำงอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภำพ 
1. เอกสำรอ้ำงอิง ควรเป็นข้อมูลในช่วงเวลำเดียวกับท่ีน ำเสนอรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ตลอดจนสำระในเอกสำรต้องตรงกับชื่อหมำยเลขและสำระที่ระบุในรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง 

2. หำกเอกสำรที่อ้ำงอิงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรชุดใหญ่ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในกำรระบุว่ำเอกสำร
หรือข้อควำมที่กล่ำวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้ำ ที่อ้ำงอิง ท ำแถบกระดำษสีแยกหน้ำกระดำษ
หรือระบำยสีเน้นข้อควำม เป็นต้น 

3. ส ำหรับเอกสำรที่เป็นแผ่นปลิวหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบำง ๆ ไว้หรือใส่แฟ้มไว้กันกำร
สูญหำยหรือหลงอยู่กับเอกสำรชุดอ่ืน 

4. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และกำรต่อเชื่อมเครือข่ำยที่สมบูรณ์หำกเอกสำรอ้ำงอิงอยู่ในเว็บไซต์
หรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอ่ืน ๆ 
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5. กำรน ำเสนอเอกสำรในช่วงเวลำตรวจเยี่ยมอำจท ำได้ในสองแนวทำงคือ 
5.1 จัดเอกสำรให้อยู่ในที่อยู่ปกติตำมหน่วยงำน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำจะเรียกดู

เอกสำรได้จำกผู้ใด หน่วยงำนไหน ชื่อหรือหมำยเลขเอกสำรอะไร 
5.2 น ำเสนอเอกสำรมำรวมไว้ที่เดียวกันในห้องท ำงำนของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็น

ระบบที่สะดวกต่อกำรเรียกใช้ กำรน ำเสนอเอกสำรในแนวทำงนี้เป็นที่นิยมกว่ำแนวทำง
แรกเพรำะสำมำรถเรียกหำเอกสำรได้เร็วและดูควำมเชื่อมโยงในเอกสำรฉบับต่ำง ๆ ได้
ในครำวเดียว 

2. การเตรียมบุคลากร 
ก. กำรเตรียมบุคลำกรทุกระดับ ควรมีควำมครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพในประเด็นที่ส ำคัญ ๆ อำทิกำรประเมินคุณภำพ
คืออะไร มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำอย่ำง ไร ขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพเป็นเช่นไร 

2. เน้นย้ ำกับบุคลำกรในกำรให้ควำมร่วมมือกำรตอบค ำถำมหรือกำรสัมภำษณ์โดยยึดหลักว่ำ 
ตอบตำมสิ่งที่ปฏิบัติจริง และผลที่เกิดขึ้นจริง 

3. เปิดโอกำสให้มีกำรอภิปรำยในทุกประเด็น เพ่ือควำมเข้ำใจที่ถูกต้องของบุคลำกร 
4. เน้นย้ ำให้บุคลำกรทุกคนตระหนักว่ำกำรประกันคุณภำพ คือภำรกิจประจ ำของทุกคนที่ต้อง

ร่วมมือกันท ำอย่ำงต่อเนื่อง 
ข. กำรเตรียมบุคลำกร เพ่ือท ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนในระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยมจ ำเป็นต้องมีบุคลำกร 

1-3 คน ท ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ผู้
ประสำนงำนควรเตรียมตัวดังนี้ 
1. ท ำควำมเข้ำใจทุกกิจกรรมของแผนกำรประเมินอย่ำงถ่องแท้ 
2. ท ำควำมเข้ำใจอย่ำงดีกับภำรกิจของคณะวิชำและหน่วยงำนเทียบเท่ำ เพ่ือสำมำรถให้ข้อมูล

ต่อผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่ำจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงำนใด หำกผู้ประเมินต้องกำร
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนเองไม่สำมำรถตอบได้ 

3. มีรำยชื่อ สถำนที่ หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมกำรกำรประเมิน จะเชิญมำให้ข้อมูล
อย่ำงครบถ้วน 

4. ประสำนงำนล่วงหน้ำกับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลำกรภำยในและภำยนอกว่ำจะเชิญมำเวลำ
ใด ห้องใด หรือพบกับใคร 

5. เมื่อมีปัญหำในกำรกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสำมำรถประสำนงำนแก้ไขได้
ทันที 

3. การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 
ก. ห้องท ำงำนของคณะผู้ประเมิน 

1. จัดเตรียมห้องท ำงำนและโต๊ะที่กว้ำงพอส ำหรับวำงเอกสำรจ ำนวนมำก โดยเป็นห้องที่
ปรำศจำกกำรรบกวนขณะท ำงำน เพ่ือควำมเป็นส่วนตัวของคณะกรรมกำร 

2. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท ำงำนและอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ให้คณะผู้
ประเมินพร้อมใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำร 

3. จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมำยเลขท่ีจ ำเป็นไว้ในห้องท ำงำนหรือบริเวณใกล้เคียง 
4. ห้องท ำงำนควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวันตลอดจนบริกำร

สำธำรณูปโภคอ่ืน ๆ 



20 

 

5. ควรประสำนงำนกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทรำบควำมต้องกำรพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
ข. ห้องท่ีใช้สัมภำษณ์ผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร นิสิตนักศึกษำ ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นกำรเฉพำะให้

เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
4. การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 

ก. มหำวิทยำลัยจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมกำรประเมินภำยในทรำบทั้งนี้แนวทำงกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประเมิน เป็นดังนี้ : 
1. คณะกรรมกำรประเมินระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 

1.1 ควรมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของภำควิชำหรือหน่วยงำน
เทียบเท่ำ 

1.2 เป็นผู้ประเมินจำกภำยในมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
หรือมหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้ 

1.3 ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ ต้องไม่เป็นบุคลำกรในภำควิชำที่รับกำรประเมิน 
2. คณะกรรมกำรประเมินระดับคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 

2.1 ควรมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
2.2 เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ. อย่ำงน้อย 1 คน ส่วนผู้ประเมินจำกภำยในมหำวิทยำลัยต้องผ่ำนกำรฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้ 

2.3 ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

3. คณะกรรมกำรประเมินระดับมหำวิทยำลัย 
3.1 ควรมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของมหำวิทยำลัย 
3.2 เป็นผู้ประเมินของ สกอ. อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจำกภำยในมหำวิทยำลัย

ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้ 
3.3 ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำร

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
ข. จัดส่งรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน และเอกสำรที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

(ถ้ำมี) ให้คณะผู้ประเมินก่อนวันรับกำรตรวจเยี่ยมอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ พร้อมทั้งแจ้งรำยชื่อผู้ท ำ
หน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงมหำวิทยำลัย คณะวิชำ หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำกับคณะผู้ประเมินให้
คณะผู้ประเมินทรำบ รวมทั้งหมำยเลขโทรศัพท์และ e-mail address ส ำหรับติดต่อ 

ค. ประสำนงำนกับประธำนหรือตัวแทนของคณะผู้ประเมิน เพ่ือร่วมเตรียมแผนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน อำท ิกำรจัดตำรำงเวลำเข้ำตรวจเยี่ยม กำรให้ข้อมูลที่คณะผู้ประเมินต้องกำรเพ่ิมเติม
ก่อนกำรตรวจเยี่ยม กำรนัดหมำยต่ำง ๆ เป็นต้น 

5. การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 
1. เปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดับได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจ้งวัตถุประสงค์และวิธีกำรประเมิน

ในวันแรกของกำรตรวจเยี่ยม 
2. บุคลำกรพึงปฏิบัติงำนตำมปกติระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส ำหรับกำรน ำเยี่ยมชม

หรือตอบค ำถำมหรือรับกำรสัมภำษณ์จำกคณะผู้ประเมิน 
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3. จัดให้มีผู้ประสำนงำนท ำหน้ำที่ตลอดช่วงกำรตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพ่ือประสำนงำนกับบุคคลหรือ
หน่วยงำนที่คณะผู้ประเมินต้องกำรข้อมูลและเพ่ือน ำกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนภำยใน ตลอดจน
อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ 

4. ในกรณีที่คณะผู้ประเมินท ำงำนต่อหลังเวลำรำชกำร ควรมีผู้ประสำนงำนส่วนหนึ่งอยู่อ ำนวย
ควำมสะดวก 

5. บุคลำกรทั้งหมดควรได้มีโอกำสรับฟังกำรให้ข้อมูลป้อนกลับจำกคณะผู้ประเมินเมื่อสิ้นสุดกำร
ตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกำสให้ซักถำม หรือขอควำมเห็นเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 

6. การด าเนินการและหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 
1. ผู้บริหำรภำควิชำ คณะวิชำและหน่วยงำนเทียบเท่ำ และผู้เกี่ยวข้อง น ำผลกำรประเมินเข้ำสู่กำร

ประชุมหรือสัมมนำระดับต่ำง ๆ เพ่ือวำงแผนพัฒนำหรือปรับปรุงกำรด ำ เนินภำรกิจอย่ำงเป็น
รูปธรรมต่อไป โดยอำจจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรในกำรแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำร ก ำหนดเวลำเริ่มต้นจนถึงเวลำสิ้นสุดกิจกรรม 
งบประมำณส ำหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่ำนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้สำมำรถ
ติดตำม ตรวจสอบผลกำรพัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่อง 

2. พิจำรณำกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรภำควิชำคณะวิชำ
และหน่วยงำนเทียบเท่ำชื่นชมผลส ำเร็จที่เกิดข้ึน และตระหนักว่ำทั้งหมดมำจำกควำมร่วมมือร่วม
ใจของทุกฝ่ำย 

3. ภำควิชำ คณะและหน่วยงำนเทียบเท่ำอำจพิจำรณำให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมิน เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้ประเมินคุณภำพภำยในต่อไป 
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บทที่ 4 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report = SAR) เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการรายงาน เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยแสดงจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน และมีการประเมินเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของวิธีการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยจะมีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย แต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
1 คน อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่าง ๆ 2-3 คน และมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนดวันที่จะให้หน่วยงาน
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งได้จัดท าเป็นประจ าทุกปี 
 
ขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1. บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน 
2. ส ารวจและรวบรวมผลการด าเนินงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
3. เขียนผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
4. พิจารณาตัดสินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 1 
5. วิเคราะห์จุดอ่อนและแนวทางแก้ไข / จุดแข็งและแนวทางเสริม 
6. สรุปผลการประเมินตนเองและรายงานเอกสารอ้างอิง 
7. น า SAR มาใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยงานและน าเสนอต่อ

ผู้บริหารระดับสูงกว่า เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับส านัก 
 
ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีส่วนประกอบส าคัญ ดังนี้ 

1. หน้าปก ควรมีข้อความดังนี้ 
รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของ (ชื่อหน่วยงาน) ช่วงเวลาของผลการ
ด าเนินงานและระบุวัน/เดือน/ปีที่รายงาน 

2. ค าน า ควรคลุมประเด็นดังนี้ 
(ก) ช่วงระยะเวลาของผลด าเนินงาน 
(ข) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน 

3. สารบัญ 
4. ส่วนน า เกี่ยวกับหน่วยงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของตน โดยเฉพาะจ านวนคนงบประมาณ วัสดุ 

ครุภัณฑ ์ตลอดจนแผนภูมิองค์กรและข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
5. ส่วนส าคัญ องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และจุดแข็ง / 

อ่อนตามเกณฑ์ตัดสินแนวทางด าเนินงานต่อ 
6. ส่วนสรุป เป็นการสรุปผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตลอดจนสรุปจุดอ่อน / จุดแข็ง

และแนวทางแก้ไข / แนวทางเสริม เพ่ือประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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7. ภาคผนวก รวบรวมรายชื่อเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามหมายเลขเอกสารที่อ้างอิงไว้เรียงตามล าดับแต่ละ
ตัวชี้วัดและองค์ประกอบ 

 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันสภำพจริงในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมกรอบแนวทำงและวิธีกำร
ทีก่ ำหนด เพ่ือให้ ทรำบระดับคุณภำพกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเทียบเคียงระดับคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตำมภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ 

3. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินกำร กำร
บริกำร และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรอันจะส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพ
และประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 

4. เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให ้เห็นจุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำเงื่อนไขของ
ควำมส ำเร็จ และสำเหตุของปัญหำ รวมทั้งนวัตกรรมและกำรปฏิบัติที่ดีของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5. เพ่ือรำยงำนสถำนภำพและพัฒนำกำรในด้ำนคุณภำพส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อ
มหำวิทยำลัยต้นสังกัด เครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร หมำยถึง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภำพที่พึงประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรเทียบเคียง
ส ำหรับกำรส่งเสริม กำรก ำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และกำรพัฒนำคุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้  

 

องค์ประกอบที่ 1   สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้  
องค์ประกอบที่ 2   กำรก ำกับติดตำม  

 
 
 
 
 



24 

 

 
องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 1 ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ 

องค์ประกอบที่ 2  กำรก ำกับติดตำม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กำรพัฒนำแผน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 กำรจัดกำรควำมรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 กำรพัฒนำบุคลำกร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 กำรประกันคุณภำพ 
 
เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้คุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้กำรประเมิน คุณภำพตำมคุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีแนวทำงกำรตัดสิน 
ผลกำรประเมินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมจ ำนวนทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน และ
ค ำนวณผลกำรประเมินจำกคะแนนรวมของตัวบ่งชี้ทั้งหมดหำรด้วยจ ำนวนตัวบ่งชี้ ส่วนเกณฑ์กำรประเมินผล
พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมิน 5 ช่วงคะแนน ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน  ผลกำรประเมิน  

4.51-5.00  ระดับดีมำก  
3.51-4.50  ระดับด ี 
2.51-3.50  ระดับพอใช้  
1.51-2.50  ระดับควรปรับปรุง  
1.00-1.50  ระดับต้องปรับปรุง  

  
รอบของกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2557 หมำยถึง ตั้งแต่ 1 สิงหำคม 2557 ถึง 31 กรกฎำคม 2558 และ

ปีงบประมำณ หมำยถึง ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2558 
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ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

 1 ประเด็น 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ประเด็น 
มีกำรด ำเนินกำร 

 3 ประเด็น 
มีกำรด ำเนินกำร 

 4 ประเด็น 
มีกำรด ำเนินกำร 

 5 ประเด็น 

 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

ประเด็นที่ 1 มีระบบ และกลไก กำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
ประเด็นที่ 2 มีกำรน ำระบบและกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน กำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ควำมเร็วสูง  
ประเด็นที่ 3 มีกำรประเมินกระบวนกำร และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมินกำร

บริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง  
ประเด็นที่ 4 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ควำมเร็วสูง  
ประเด็นที่ 5 มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน ด้ำนกำรให้กำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ  

ค ำอธิบำย เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร สภำพแวดล้อมด้ำนกำรเรียนรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น 
และเหมำะสม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด ำเนินกำรครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ด ำเนินกำรครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ด ำเนินกำรครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ด ำเนินกำรครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ด ำเนินกำรครบถ้วน  
5 ประเด็น 

 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

ประเด็นที่ 1 มีระบบ และกลไก ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ 
ประเด็นที ่2 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ      
ประเด็นที่ 3 มีกำรประเมินกระบวนกำร และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมินกำร

เตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ  
ประเด็นที่ 4 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ  
ประเด็นที่ 5 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน 

สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ  
ค ำอธิบำย เช่น ห้องสมุด ฐำนข้อมูลทรัพยำกรกำรเรียนรู้ วำรสำรวิชำกำรเพ่ือกำรสืบค้น ฯลฯ เพียงพอและทันสมัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ด ำเนินกำรครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ด ำเนินกำรครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ด ำเนินกำรครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ด ำเนินกำรครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ด ำเนินกำรครบถ้วน  
5 ประเด็น 

 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

ประเด็นที่ 1 มีระบบ และกลไก ด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นที ่2 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่ง

สนับสนุนทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นที่ 3 มีกำรประเมินกระบวนกำร และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรจัดสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นที่ 4 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่ง

สนับสนุนทำงกำรศึกษำ 
ประเด็นที่ 5 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ โดยมี

หลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล  
ค ำอธิบำย  ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ระบบกำรเรียนรู้แบบทำงไกลมีประสิทธิภำพ อำจำรย์และนักศึกษำ
สำมำรถติดต่อสื่อสำรได้ใกล้ชิด เช่น ระบบอีเลิร์นนิ่ง ระบบวีดีโอสื่อกำรสอน กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร  
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

 

เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 มีระบบ และกลไก ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
ประเด็นที ่2 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
ประเด็นที่ 3 มีกำรประเมินกระบวนกำร และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรเรียน

กำรสอนทำงไกล 
ประเด็นที่ 4 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
ประเด็นที่ 5 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรกำรเรียนกำรสอนทำงไกล โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน 

สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ 

ค ำอธิบำย   สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือท ำงำนร่วมกัน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร  
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

 

เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 มีระบบ และกลไก ด้ำนกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ 
สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือท ำงำนร่วมกัน 

ประเด็นที ่2 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ด้ำนกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับ
นักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือท ำงำนร่วมกัน 

ประเด็นที่ 3 มีกำรประเมินกระบวนกำร และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรจัด
พ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือ
ท ำงำนร่วมกัน 

ประเด็นที่ 4 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับ
นักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือท ำงำนร่วมกัน 

ประเด็นที่ 5 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ 
สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือท ำงำนร่วมกัน โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน 
สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 2 การก ากับติดตาม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 กำรพัฒนำแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 มีกำรจัดพัฒนำแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มจำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของกลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนของส ำนัก โดยมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในกลุ่ม โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน เป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำนของส ำนัก 

ประเด็นที ่2 มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับกลุ่มไปสู่บุคลำกรภำยในกลุ่ม 
ประเด็นที่ 3 มีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของกลุ่มตำมกรอบเวลำปีกำรศึกษำ  
ประเด็นที่ 4 มีกำรก ำหนดตัวชี ้ว ัดควำมส ำเร็จแผนกำรด ำเน ินงำน เพื ่อให ้บรรลุผลตำม

เป้ำหมำยแผนกลยุทธ์ 
ประเด็นที่ 5 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกำรด ำเนินงำน และรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผู้บริหำรทรำบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงภำยใน โดยมีผู้บริหำรระดับกลุ่มงำนและรอง
ผู้อ ำนวยกำรเป็นประธำนกำรด ำเนินงำน 

ประเด็นที ่2 มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ตำมบริบทของ
ส ำนักสอดคล้องสนองตอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 

ประเด็นที่ 3 มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์ในข้อ 2 

ประเด็นที่ 4 มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
ประเด็นที่ 5 มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนต่อ

ผู้บริหำรส ำนัก ปีละ 1 ครั้ง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  การจัดการความรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

 
เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง  
(tacit  knowledge) เกี่ยวกับงำนที่ปฏิบัติตำมภำรกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรในกลุ่ม 

ประเด็นที ่2 มีกำรรวบรวมควำมรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำ
พัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (มีทะเบียน
ควำมรู้อย่ำงน้อย 10 เรื่องต่อปี) 

ประเด็นที่ 3 มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง มำท ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) น ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของ
กลุ่ม อย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง 

ประเด็นที่ 4 มีกำรเผยแพร่ทะเบียนควำมรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่ำนระบบ ICT หน้ำเว็ปไซต์ของ
กลุ่มอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

ประเด็นที่ 5 มีกำรประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ ที่แสดงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน  
ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  กำรพัฒนำบุคลำกร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่ำ  

ร้อยละ 50 
ร้อยละ 
50-59 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 80 

 

ค ำอธิบำย : 

ภำรกิจที่ ได้รับมอบหมำย  หมำยถึง หน้ำที่ที่หน่วยงำนมอบหมำยตำมรำยละเอียดภำระงำน  (Job 
Description) หรือ  รำยละเอียดภำระงำนเฉพำะต ำแหน่ ง  (Position Description) บุคลำกร  หมำยถึ ง 
ผู้ปฏิบัติงำนทั้งหมดทุกประเภท 

กำรพัฒนำบุคลำกร หมำยถึง กำรศึกษำต่อ กำรเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำนทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ 
 

สูตรในกำรค ำนวณ : 
จ ำนวนบคุลำกรทีไ่ดรั้บกำรพัฒนำ

จ ำนวนบคุลำกรทัง้หมดของกลุม่
∗ 100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  กำรประกันคุณภำพภำยใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

1 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ประเด็น 

 

เกณฑ์มำตรฐำน : 

ประเด็นที่ 1 มีกำรก ำหนดมำตรฐำน และตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนภำรกิจหลักของกลุ่มตำม
ยุทธศำสตร์หรือของส ำนักและของมหำวิทยำลัย 

ประเด็นที่ 2 มีกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพที่สมบูรณ์ของกลุ่ม และส ำนัก ประกอบด้วย กำร
พัฒนำคุณภำพของงำนในกลุ่ม กำรตรวจติดตำมคุณภำพภำยในกลุ่มงำน และกำรประเมิน
คุณภำพของกลุ่มงำน 

ประเด็นที่ 3 มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกอบด้วยหัวหน้ำกลุ่ม หัวหน้ำงำน และผู้ปฏิบัติงำน โดย
ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพของกลุ่ม และส ำนัก  

ประเด็นที่ 4 มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมำพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลัก
ของกลุ่มงำน 

ประเด็นที่ 5 มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในของกลุ่มงำนแล้วเสร็จตำม
เวลำที่ก ำหนด สอดคล้องกับของส ำนักและมหำวิทยำลัย 
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บทที่ 5 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มี

ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนมีหน้าที่พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับประเมินให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก ก ากับดูแล 
ก าหนดมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภายนอก จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ หรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมและ
จัดท า รายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสาธารณชน 

การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ดีขึ้น การประเมินคุณภาพภายนอกจะช่วยเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนและสังคมมีความมั่นใจว่าจะ
ได้รับบริการจากสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด และเป็นการช่วยให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้น
อย่างสม่ าเสมอ 

การประเมินคุณภาพนอกจะเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน  เพราะเป็นการยืนยันผลการประเมิน
คุณภาพภายในว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด หรือ
ที่เรียกว่า มาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือให้เป็นหลักในการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริม ก ากับดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ สมศ.มีจ านวน 8 มาตรฐาน 
28 ตัวบ่งชี้ ซึ่งจะพิจารณาจากรายงานประจ าปีของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งควบคู่ไปกับการสังเกต  การ
สัมภาษณ์ โดยอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น และในการประเมินต้องค านึงถึงปรัชญา พันธกิจ และ
ลักษณะการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย 

ในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. จะท าหน้าที่จัดหาผู้ประเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประเมิน ผู้ประเมินภายนอกอาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงานก็ได้แต่ต้องมี
คุณภาพตามท่ีก าหนดและได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ท าการประเมินคุณภาพภายนอกได ้
 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สมศ. ได้ก ำหนดมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ส ำหรับกำร
ประเมินคุณภำพกำรภำยนอกระดับอุดมศึกษำประกอบด้วย 7 มำตรฐำน  ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 
มาตรฐานที ่1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตมีคุณภำพ คิดเป็น ท ำเป็น มีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ รวมทั้งสำมำรถประกอบอำชีพ
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
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ตัวบ่งชี ้1.1 ร้อยละของกำรได้งำนภำยใน 1 ปี รวมทั้งกำรประกอบอำชีพอิสระ และร้อยละของกำรเรียน
ต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 

ตัวบ่งชี ้1.2 ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง/ผู้ประกอบกำร/ผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้1.3 จ ำนวนบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอกท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรที่มีผู้ประเมินอิสระต่อจ ำนวน

วิทยำนิพนธ์ปริญญำเอกท้ังหมด 
ตัวบ่งชี ้1.4 จ ำนวนบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์ปริญญำโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ ำนวนวิทยำนิพนธ์ปริญญำโท

ทั้งหมด 
มาตรฐานที ่2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้ 

กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรเรียนรู้ที่จัดตำมควำมสนใจของผู้เรียนกำรพัฒนำผู้เรียนตำม
ควำมสำมำรถและตำมควำมถนัด กำรฝึกปฏิบัติ กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
สำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ 

ตัวบ่งชี ้2.1 มีกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและส่งเสริมกำรสร้ำงประสบกำรณ์จริง 
ตัวบ่งชี ้2.2 ควำมเห็นของนักศึกษำต่อประสิทธิภำพกำรสอนของคณำจำรย์ 
ตัวบ่งชี ้2.3 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรของงำนกิจกำรนักศึกษำต่อจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
ตัวบ่งชี ้2.4 มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ 
การระดมทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที ่และสิ่งอ านวยการความสะดวก รวมทั้งร่วมมือ
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ตัวบ่งชี ้3.1 อาจารย์ประจ าทุกระดับต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าปีที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรืออัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ าปีที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.4 จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเรียนการสอนต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

มาตรฐานที ่4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ 

เพ่ือพัฒนาองค์กรความรู้ให้หลากหลาย ทันสมัย สามารถน าไปพัฒนาสังคมและประเทศได้ 
ตัวบ่งชี ้4.1 จ านวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.2 จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจ าทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.3 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจ าทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจ าทุกระดับ 

มาตรฐานที ่5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
การให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ตัวบ่งชี ้5.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการแหก่งสังคมและชุมชน 
ตัวบ่งชี ้5.2 จ านวนการเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์

ประจ าทั้งหมด 
มาตรฐานที ่6 มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาที่มีการบูรณาการ
ตามความเหมาะสม 

ตัวบ่งชี ้6.1 จ านวนกิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี ้6.2 มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานที ่7 มาตรฐานด้านการบริหารการจัดการ 
หมายเหตุ 

1. ในกรณีที่สถาบันมีการบริหารการเงินจากส่วนกลาง ไม่ต้องรายงานข้อมูลการเงินในระดับคณะวิชา หรือ
กลุ่มสาขาวิชา 

2. ในการรายงานข้อมูลการเงิน ให้ตรวจสอบบัญชีตามปีการศึกษา (Academic year) โดยให้แปลง
ปีงบประมาณมาเป็นปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี ้7.1 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในการ
บริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.2 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือจ านวนบุลากรใน
การบริหารจัดการ (Non-academic) ต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในการ
จัดการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายการบริหารของส่วนกลางค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินในการบริหาร
จัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.4 ค่าเสื่อมราคาต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้7.5 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อรายรับจริงทั้งหมด 

มาตรฐานที ่8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้ 
ตัวบ่งชี ้8.1 มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี ้8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

มาตรฐานที ่3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
มาตรฐานที ่6 มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มาตรฐานที ่8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ส่วนมาตรฐานอื่น ๆ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้าง ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.) จะเป็นผู้ก าหนดว่าเมื่อใดมหาวิทยาลัยจะมีการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
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นโยบำย/ตัวบ่งชี้เฉพำะ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ปีกำรศึกษำ 2557 
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องค์ประกอบที ่1 ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้ 15       
 1.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 15 4      
1.2 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ 15 4      
1.3 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
   และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 

15 4      

1.4 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล  15 4      
1.5 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและ 
   อำจำรย์ 

15 4      

องค์ประกอบที ่2 การก ากับติดตาม 25       

2.1 กำรพัฒนำแผน 5 4      

2.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 5 4      

2.3 กำรจัดกำรควำมรู้ 5 4      

2.4 กำรพัฒนำบุคลำกร 5 4      

2.5 กำรประกันคุณภำพภำยใน 5 4      

รวม 100       

http://qa.arit.rmutp.ac.th/?page_id=466
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                     ................................................................... 
                         (นำยธนำวุฒ ิ นิลมณี) 
              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
    .........................................................       ..................................................................... 
      (นำงสำวเพชรำภรณ์ เพ็ชรแก้ว)                 (นำยนพชัย  ทิพย์ไกรลำศ) 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ          รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำนวัตกรรม 
            และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

 

............................................................... 
(นำงสำวอ้อยจริยำ พลับจีน) 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
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คณะท างานจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2557 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิวัตร  จำรุวำระกูล  ที่ปรึกษำ 
2. นำยธนำวุฒิ  นิลมณี    ประธานกรรมการ 
3. นำงสำวเพชรำภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รองประธานกรรมการ 
4. นำยนพชัย  ทิพย์ไกรลำศ  กรรมการ 
5. นำงสำวอ้อยจริยำ พลับจีน   กรรมกำร 
6. นำงสำยธำร  สุเมธอธิคม  กรรมกำร 
7. นำยปำโมกข์  รัตนตรัยำภิบำล  กรรมการ 
8. นำยเชำวลิต  สมบูรณ์พัฒนำกิจ กรรมกำร 
9. นำยสมโภชน ์  กุลธำรำรมณ์  กรรมการ 
10. น.ส.รักอนงค์  ชมปรีดา   กรรมการ    
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