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คาํนาํ 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักใน
ความสําคัญและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2557 โดยได้ยึดแนวทางในการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และปรบัตัวช้ีวัดให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและบรกิารวิชาการ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หมายถึง 
ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ ทีต้่องการให้เกิดขึ้นในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานและการเทยีบเคียงสําหรับการส่งเสริม 
การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ 10 ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

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

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

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

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

 
วิสัยทัศน ์

“เป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรมและมี
สมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล” 
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พันธกิจ 
1) ใช้ ICT พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียนรู้ 
2) ใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 
3) ใช้ ICT เป็นกลไก ในการสร้างหลักธรรมาภิบาล  
4) ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มสีมรรถนะทาง ICT 
5) จัดหาทรัพยากร ICT โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย  

เป้าหมาย 
1) พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการที่ใช้ ICT เป็นฐาน 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทาง ICT ทีม่ีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
4) ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเน่ือง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร ์
1) การสร้างโอกาส เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-

Learning) 
2) การเป็นผู้นําในการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-

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

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

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

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

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1: (e-Learning) 

1. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Library)  

2. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน  
(ICT-Based Learning) 

3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน  
(ICT-Based Knowledge)  

4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ  
(e-Resources)  

ยุทธศาสตร์ที ่2: (e-Management) 

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

6. พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT  
(ICT Architecture) 

7. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Security) 

8. พัฒนาระบบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce)  

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

ยุทธศาสตร์ที ่3: (e-Manpower) 

10. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT  
(e-Student) 

11. พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT  
(e-Manpower)  

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

ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร และสาขา
พระนครเหนือ 
 

 การบริหารจัดการทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําการบริหารจัดการโดยสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information Technology) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานในระดับสํานักทั้งน้ีเพ่ือความเป็นเอกภาพ และประสิทธิภาพในการดําเนินงานต้ังแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการโดยมีโครงสร้างดังน้ี 

 



 

แผนภูมิโครงสสร้างการแบง่สว่นร
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ราชการสํานักวิทยบบริการและเทคโนโโลยีสารสนเทศ 
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แผนภูมแิสดงจํานวนอตัรากาํลงัและตาํแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงาน ปีงบประมาณ 2555 – 2558

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

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

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

- เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไปชาํนาญการ (1)
- เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไปปฏิบตัิการ (6)

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

หมายเหตุ
ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อใหม่
ขออนุมัติเพิ่มใหม่

บรรณารักษ ์(1)
งานวทิยบริการ (4)

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

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

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศกลุ่มวทิยบริการ
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และการสื่อสาร
งานบริหารทัว่ไป

11 20

กลุ่มนวตักรรมการศึกษา
7 1720

สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการสาํนกั
76
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บทท่ี 2 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แนวคิดและหลักการ 

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

นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

จัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์

กําหนดนโยบายคุณภาพ

วิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นําระบบมาตรฐานคุณภาพ 5 ส มาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดระเบียบและสภาพแวดล้อม

นําระบบมาตรฐานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 
มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาท้ังระบบ

กําหนดมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  จัดทําเป้าหมายคุณภาพ

นําผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขียน SAR

เตรียมการเพ่ือรับตรวจประเมินคุณภาพภายใน

เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
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นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 11 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1.  การวิเคราะห์สถานการณ์  
- โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจยัภายใน  

ขั้นตอนที่ 2.  การจัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  
- เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทศิทางการดําเนินการของสถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3.  กําหนดนโยบายคุณภาพของสถานศึกษา 
- เพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่าสถานศึกษา ได้ให้ความสําคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่
ผู้รับบริการ 

ขั้นตอนที่ 4.  จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  
- ทําหน้าที่อํานวยการด้านการจัดทําระบบคุณภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้คําแนะนําฝึกอบรม  
เพ่ือทําให้การดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนที่ 5.  วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders)  
- ถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้รับบริการทางการศึกษา และการที่ทราบความต้องการจะทําให้
สถานศึกษาได้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างแท้จริง  

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

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

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

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

ขั้นตอนที่ 10. เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
- เมื่อสถานศึกษาได้จัดทําระบบคุณภาพและเขียน SAR ตามมาตรฐานทีส่ถานศึกษาได้กําหนด 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

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

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

2. แต่งต้ังกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ให้มีการประเมนิการทํางานของบุคลากร 
4. ให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนขอ้มูลและข้อคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหว่างสํานักวิทยบริการและหน่วยงานอ่ืน 
5. พัฒนาระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในรูปของแผนงานให้ชัดเจน 
6. กําหนดอัตรากําลังให้สอดคลอ้งกับภารกิจ 
7. ส่งเสริมใหม้ีการนําข้อมูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่สู่สังคม

และชุมชน 
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บทท่ี 3 
ระบบกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นิยามศพัท์การประกันคุณภาพการศึกษา 

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

2. ระบบ หมายถึง ระเบียบ หรือความเช่ือมโยงของขั้นตอน หรือปัจจัยในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
มีส่วนสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุผล 

3. กลไก หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ กิจกรรมและหน่วยงานซึ่งสนับสนุนให้การดําเนินงาน
ตามพันธกิจเป็นไปอย่างราบร่ืนตามขั้นตอนที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. องค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามภารกิจของสํานักด้านการบริการวิชาการ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 

5. ตัวชี้วัดคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยที่บ่งช้ีว่าการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพส่งผลต่อมาตรฐานของการศึกษาที่กําหนด 

6. มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริมและกํากับ
ดูแลการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

7. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
คุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย 

8. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคลากร หรือหน่วยงานภายนอกที่สํานักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้
มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้ภารกิจในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นดังน้ี 

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

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

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

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

4) การจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มนีโยบายให้

ทุกหน่วยงานจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report = SSR) และรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report = SAR) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับหลักสูตร มี 7 
องค์ประกอบ  ดังน้ี 

1. การกํากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7. องค์ประกอบตัวช้ีวัด ก.พ.ร. 
องค์ประกอบ ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
1. การผลิตบัณฑิต 
2. การวิจัย 
3. การบริการวิชาการ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การบริหารจัดการ 
องค์ประกอบทั้ง 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 12 องค์ประกอบน้ี สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ จัดทําเพียง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบระดับหลักสูตร ข้อ 6 และองค์ประกอบระดับคณะ 
ข้อ 5  

5) การตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดําเนินการให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

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

แนวปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

การเตรียมการของคณะและหน่วยงานเทยีบเท่าก่อนการตรวจเย่ียม 
1. การเตรียมเอกสาร 

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

โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะและหน่วยงาน
เทียบเท่า สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และเป้าหมายสําคัญในปี
ปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 

3. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายในรอบปีปัจจุบัน
ตามตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพได้แก่ 
1) องค์ประกอบที่ 1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2) องค์ประกอบที่ 2 การกํากับติดตาม 

4. สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แผนและ
เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 

ข. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
1. เอกสารอ้างอิง ควรเป็นข้อมลูในช่วงเวลาเดียวกับที่นําเสนอรายงานการประเมินตนเอง 

ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับช่ือหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการประเมิน
ตนเอง 

2. หากเอกสารที่อ้างอิงเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารชุดใหญ่ใหใ้ช้วิธีใดวิธีหน่ึงในการระบุว่าเอกสาร
หรือข้อความท่ีกล่าวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้า ที่อ้างอิง ทําแถบกระดาษสแียกหน้ากระดาษ
หรือระบายสีเน้นข้อความ เป็นต้น 

3. สําหรับเอกสารที่เป็นแผ่นปลวิหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบาง ๆ ไว้หรือใส่แฟ้มไว้กันการ
สูญหายหรือหลงอยู่กับเอกสารชุดอ่ืน 

4. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และการต่อเช่ือมเครือข่ายที่สมบูรณ์หากเอกสารอ้างอิงอยู่ในเว็บไซต์
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ 

5. การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเย่ียมอาจทําได้ในสองแนวทางคือ 
5.1 จัดเอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีน้ีต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดู

เอกสารได้จากผู้ใด หน่วยงานไหน ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร 
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5.2 นําเสนอเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็น
ระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทาง
แรกเพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้เร็วและดูความเช่ือมโยงในเอกสารฉบับต่าง ๆ ได้
ในคราวเดียว 

2. การเตรียมบุคลากร 
ก. การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ทําความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สาํคัญ ๆ อาทิการประเมินคุณภาพ
คืออะไร มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่าง ไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 

2. เน้นยํ้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลักว่า 
ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริง และผลท่ีเกิดขึ้นจริง 

3. เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
4. เน้นยํ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคนที่ต้อง

ร่วมมือกันทําอย่างต่อเน่ือง 
ข. การเตรียมบุคลากร เพ่ือทําหน้าที่ผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเย่ียมจําเป็นต้องมีบุคลากร 

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

ต่อผู้ประเมิน รวมท้ังต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ 

3. มีรายช่ือ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผูท้ี่คณะกรรมการการประเมิน จะเชิญมาให้ขอ้มูล
อย่างครบถ้วน 

4. ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกว่าจะเชิญมาเวลา
ใด ห้องใด หรือพบกับใคร 

5. เมื่อมีปัญหาในการการอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงานแก้ไขได้
ทันท ี

3. การเตรียมสถานทีส่าํหรบัคณะผูป้ระเมิน 
ก. ห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน 

1. จัดเตรียมห้องทํางานและโต๊ะที่กว้างพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเป็นห้องที่
ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 

2. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทํางานและอุปกรณ์เสรมิอ่ืน ๆ ให้คณะผู้
ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 

3. จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จําเป็นไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณใกล้เคียง 
4. ห้องทํางานควรอยู่ใกล้กับที่จดัเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 
5. ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้
เหมาะสมกับการใช้งาน 
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4. การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 
ก. มหาวิทยาลยัจัดทําคําสั่งแต่งต้ังและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินภายในทราบทั้งน้ีแนวทางการ

แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมิน เป็นดังน้ี : 
1. คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

1.1 ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 

1.2 เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
หรือมหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให ้

1.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ต้องไม่เป็นบุคลากรในภาควิชาที่รับการประเมิน 
2. คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2.1 ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2.2 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ. อย่างน้อย 1 คน ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ 

2.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

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

ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสตูรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ 
3.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการ

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
ข. จัดส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

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

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

5. การดําเนนิการระหว่างการตรวจเย่ียมเพื่อประเมินคณุภาพ 
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินช้ีแจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน

ในวันแรกของการตรวจเย่ียม 
2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเย่ียม แต่เตรียมพร้อมสาํหรับการนําเย่ียมชม

หรือตอบคําถามหรือรบัการสมัภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 
3. จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเย่ียม ทัง้น้ีเพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ

หน่วยงานที่คณะผู้ประเมินต้องการข้อมูลและเพ่ือนําการเย่ียมชมหน่วยงานภายใน ตลอดจน
อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 
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4. ในกรณีที่คณะผู้ประเมินทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วนหน่ึงอยู่อํานวย
ความสะดวก 

5. บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลบัจากคณะผู้ประเมินเมื่อสิ้นสุดการ
ตรวจเย่ียม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

6. การดําเนนิการและหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 
1. ผู้บริหารภาควิชา คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า และผู้เก่ียวข้อง นําผลการประเมนิเข้าสู่การ

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

2. พิจารณาการจัดกิจกรรมเสรมิสร้างขวัญกําลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารภาควิชาคณะวิชา
และหน่วยงานเทียบเท่าช่ืนชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วม
ใจของทุกฝ่าย 

3. ภาควิชา คณะและหน่วยงานเทียบเท่าอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมนิ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
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บทที ่4 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

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

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

ผู้บริหารระดับสูงกว่า เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับสํานัก 
 
ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีส่วนประกอบสําคัญ ดังน้ี 

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

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

3. สารบัญ 
4. ส่วนนํา เก่ียวกับหน่วยงานให้ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานของตน โดยเฉพาะจํานวนคนงบประมาณ วัสดุ 

ครุภัณฑ์ ตลอดจนแผนภูมิองค์กรและข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
5. ส่วนสาํคัญ องค์ประกอบและตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมิน ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและจุดแข็ง / 

อ่อนตามเกณฑ์ตัดสินแนวทางดําเนินงานต่อ 
6. ส่วนสรุป เป็นการสรุปผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบและตัวช้ีวัด ตลอดจนสรุปจุดอ่อน / จุดแข็ง

และแนวทางแก้ไข / แนวทางเสริม เพ่ือประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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7. ภาคผนวก รวบรวมรายชื่อเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามหมายเลขเอกสารที่อ้างอิงไว้เรียงตามลําดับแต่ละ
ตัวช้ีวัดและองค์ประกอบ 

 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้คณุภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางและวิธีการ
ท่ีกําหนด เพ่ือให้ ทราบระดบัคุณภาพการดําเนินภารกิจด้านต่าง ๆ ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเทียบเคียงระดับคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามภารกิจด้านต่าง ๆ 

3. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพการดําเนินการ การ
บริการ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
และประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง 

4. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะทอ้นให้ เห็นจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาเง่ือนไขของ
ความสําเร็จ และสาเหตุของปัญหา รวมทั้งนวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดีของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. เพ่ือรายงานสถานภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด เครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งชี้คณุภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร หมายถึง ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานและการเทียบเคียง
สําหรับการส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 10 ตัวบ่งช้ี  

 

องค์ประกอบที่ 1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ 2   การกํากับติดตาม 
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องค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบท่ี 1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดการพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ 

องค์ประกอบท่ี 2 การกํากับติดตาม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 การพัฒนาแผน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การบริหารความเสี่ยง 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การจัดการความรู้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การพัฒนาบุคลากร 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 การประกันคุณภาพ 
 
เกณฑ์ในการประเมินคณุภาพตามตัวบง่ชี้คุณภาพสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้การประเมิน คุณภาพตามคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการตัดสิน 
ผลการประเมนิได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมจํานวนท้ังหมด 6 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน และ
คํานวณผลการประเมินจากคะแนนรวมของตัวบ่งช้ีทั้งหมดหารด้วยจํานวนตัวบ่งช้ี ส่วนเกณฑ์การประเมินผล
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 5 ช่วงคะแนน ดังน้ี 
 

ช่วงคะแนน  ผลการประเมนิ  

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

  
รอบของการประเมินปีการศึกษา 2557 หมายถึง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 และ

ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 
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ตัวบ่งชี ้/ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 1 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ชนิดตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

 2 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

 3 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

 4 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

 5 ประเด็น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีระบบ และกลไก การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ประเด็นที่ 2 มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง  
ประเด็นที่ 3 มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินการ

บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ประเด็นที่ 4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง  
ประเด็นที่ 5 มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน ด้านการให้การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ  

คําอธิบาย เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ อุปกรณ์และเคร่ืองมือพ้ืนฐานที่จําเป็น 
และเหมาะสม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการครบถ้วน  

1 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

2 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

3 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

4 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

5 ประเด็น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีระบบ และกลไก ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ 
ประเด็นที่ 2 มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ      
ประเด็นที่ 3 มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมินการ

เตรียมความพร้อมทางกายภาพ  
ประเด็นที่ 4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ  
ประเด็นที่ 5 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา  
คําอธิบาย เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอและทันสมัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ดําเนินการครบถ้วน  

1 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

2 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

3 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

4 ประเด็น 
ดําเนินการครบถ้วน  

5 ประเด็น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีระบบ และกลไก ด้านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
ประเด็นที่ 2 มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน ด้านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่ง

สนับสนุนทางการศึกษา 
ประเด็นที่ 3 มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการจัดสิ่ง

อํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
ประเด็นที่ 4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่ง

สนับสนุนทางการศึกษา 
ประเด็นที่ 5 มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล  
คําอธิบาย  ระบบการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษา
สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด เช่น ระบบอีเลิร์นน่ิง ระบบวีดีโอสื่อการสอน การผลิตสือ่การเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 มีระบบ และกลไก ด้านการเรียนการสอนทางไกล 
ประเด็นที่ 2 มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน ด้านการเรียนการสอนทางไกล 
ประเด็นที่ 3 มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการเรียน

การสอนทางไกล 
ประเด็นที่ 4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการเรียนการสอนทางไกล 
ประเด็นที่ 5 มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการการเรียนการสอนทางไกล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ 

คําอธิบาย   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 มีระบบ และกลไก ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ 
สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกัน 

ประเด็นที่ 2 มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับ
นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกัน 

ประเด็นที่ 3 มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการจัด
พ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ
ทํางานร่วมกัน 

ประเด็นที่ 4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับ
นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกัน 

ประเด็นที่ 5 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ 
สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานร่วมกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 2 การกํากับติดตาม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การพัฒนาแผนของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

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

ครบถ้วน  
2-3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4-5 ประเด็น 

ครบถ้วน  
6-7 ประเด็น 

ครบถ้วน  
8 ประเด็น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสํานัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสํานัก โดยเป็นแผน
ท่ีเช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

ประเด็นที่ 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสํานักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
ประเด็นที่ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฎิบัติการประจําปีครบ 5 พันธกิจ คือ การ

บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การพัฒนาระบบสารสนเทศ การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การบริการวิทยบริการห้องสมุด และการบริหารจัดการ 

ประเด็นที่ 4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ประเด็นที่ 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 5 พันธกิจ 
ประเด็นที่ 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฎิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
ประเด็นที่ 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือพิจารณา 
ประเด็นที่ 8 มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานัก

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการประจําปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

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

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 มีการแต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของ สวท.  
ประเด็นที่ 2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของ

สํานัก 
ประเด็นที่ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2 
ประเด็นที่ 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ประเด็นที่ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ

ผู้บริหารสํานัก ปีละ 1 คร้ัง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  การจัดการความรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

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

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(tacit  knowledge) เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรใน
สํานัก 

ประเด็นที่ 2 มีการรวบรวมความรู้ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  

ประเด็นที่ 3 มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผูม้ีประสบการณ์
ตรง มาทําเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) นําไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สํานัก อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

ประเด็นที่ 4 มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของ
สํานักอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

ประเด็นที่ 5 มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  การพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  

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

ร้อยละ 
50-59 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

คําอธิบาย : 

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

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 

สูตรในการคํานวณ : 
จํานวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนา

จํานวนบคุลากรทัง้หมดของสํานัก
∗ 100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  การประกันคณุภาพภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
2 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
3 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
4 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
5-6 ประเด็น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 

ประเด็นที่ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ 
และพัฒนาการของสํานัก ตั้งแต่ระดับกลุ่ม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

ประเด็นที่ 2 มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของสํานัก 

ประเด็นที่ 3 มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสํานัก 

ประเด็นที่ 4 มีการกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสํานักมีการดําเนินการดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพภายในตามระบบ และกลไกที่สํานักกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ประเด็นที่ 5  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

ประเด็นที่ 6 มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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บทที ่5 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายนอก 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให้มี

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

การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ดีขึ้น การประเมินคุณภาพภายนอกจะช่วยเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนและสังคมมีความมั่นใจว่าจะ
ได้รับบริการจากสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด และเป็นการช่วยให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพท่ีดีขึ้น
อย่างสมํ่าเสมอ 

การประเมินคุณภาพนอกจะเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน เพราะเป็นการยืนยันผลการประเมิน
คุณภาพภายในว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอย่างไรเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด หรือ
ที่เรียกว่า มาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการ
ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือให้เป็นหลักในการเทียบเคียง สําหรับการส่งเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ สมศ.มีจํานวน 8 มาตรฐาน 
28 ตัวบ่งช้ี ซึ่งจะพิจารณาจากรายงานประจําปีของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งควบคู่ไปกับการสังเกต การ
สัมภาษณ์ โดยอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติมตามความจําเป็น และในการประเมินต้องคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และ
ลักษณะการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย 

ในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. จะทําหน้าที่จัดหาผู้ประเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประเมิน ผู้ประเมินภายนอกอาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงานก็ได้แต่ต้องมี
คุณภาพตามที่กําหนดและได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ทําการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามกรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอก 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ได้กําหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีสําหรับการ
ประเมินคุณภาพการภายนอกระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 7 มาตรฐาน  ตัวบ่งช้ีดังน้ี 
 
มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต 

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

ตัวบ่งชี ้1.2 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้1.3 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ประเมินอิสระต่อจํานวน

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด 
ตัวบ่งชี ้1.4 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีตี่พิมพ์เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

ทั้งหมด 
มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนรู้ที่จัดตามความสนใจของผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียนตาม
ความสามารถและตามความถนัด การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

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

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

ตัวบ่งชี ้3.1 อาจารย์ประจําทุกระดับต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําปีที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรืออัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจําปีที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.4 จํานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเรียนการสอนต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและงานสร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ 

เพ่ือพัฒนาองค์กรความรู้ให้หลากหลาย ทันสมัย สามารถนําไปพัฒนาสังคมและประเทศได้ 
ตัวบ่งชี ้4.1 จํานวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.2 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจําทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจําทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจําทุกระดับ 

มาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานด้านการบริการวชิาการ 
การให้บริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ตัวบ่งชี ้5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบ้ริการวิชาการแหก่งสังคมและชุมชน 
ตัวบ่งชี ้5.2 จํานวนการเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์

ประจําทั้งหมด 
มาตรฐานท่ี 6 มาตรฐานด้านการทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท่ีมีการบูรณาการ
ตามความเหมาะสม 

ตัวบ่งชี ้6.1 จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี ้6.2 มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานด้านการบริหารการจัดการ 
หมายเหตุ 

1. ในกรณีท่ีสถาบันมีการบริหารการเงินจากส่วนกลาง ไมต้่องรายงานข้อมูลการเงินในระดับคณะวิชา หรือ
กลุ่มสาขาวิชา 

2. ในการรายงานข้อมูลการเงิน ให้ตรวจสอบบัญชีตามปีการศึกษา (Academic year) โดยให้แปลง
ปีงบประมาณมาเป็นปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี ้7.1 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในการ
บริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.2 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือจํานวนบุลากรใน
การบริหารจัดการ (Non-academic) ต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในการ
จัดการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายการบริหารของส่วนกลางค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินในการบริหาร
จัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.4 ค่าเสื่อมราคาต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้7.5 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อรายรับจริงทั้งหมด 

มาตรฐานท่ี 8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคณุภาพภายใน 
ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้ 
ตัวบ่งชี ้8.1 มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ตัวบ่งชี ้8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

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

ส่วนมาตรฐานอ่ืน ๆ อาจมีส่วนเก่ียวข้องอยู่บ้าง สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.) จะเป็นผู้กําหนดว่าเมื่อใดมหาวิทยาลัยจะมีการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
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