


 

 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ตระหนักใน
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 โดยได้ยึดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเป็นหลัก และปรับตัวชี้วัดให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนและบริกำรวิชำกำร เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป 

ตัวบ่งชี้คุณภำพด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องสมุด และกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร หมำยถึง 
ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภำพที่พึงประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรเทียบเคียงส ำหรับกำรส่งเสริม    
กำรก ำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และกำรพัฒนำคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ และ 10 ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
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1. บทน ำ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เป็น
สถำบันอุดมศึกษำ กลุ่ม ค2 เน้นกำรผลิตบัณฑิตเฉพำะทำงหรือเฉพำะกลุ่มสำขำวิชำ ที่เน้นระดับปริญญำตรี ซึ่งมี
จัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 มีภำระกิจหลัก 4 กลุ่ม และภำรกิจสนับสนุนภำยในส ำนัก 1 งำน จ ำแนกเป็น กลุ่มระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลุ่มพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ กลุ่มวิทยบริกำร และงำน
บริหำรทั่วไป 
 โดยมีวิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กรสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล มีเป้ำหมำยสูงสุด คือ มุ่งมั่นเป็น
มหำวิทยำลัยชั้นน ำแห่งโลกอำชีพในระดับสำกล 
 ในปีกำรศึกษำ 2558 มีจ ำนวนบุคลำกรรวมทั้งหมด 63 คน จ ำแนกเป็น ข้ำรำชกำร 5 คน พนักงำน
มหำวิทยำลัย 31 คน พนักงำนรำชกำร 2 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว 25 คน 
 
2. ผลกำรประเมินคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปีกำรศึกษำ 2558 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้ด ำเนินกำรตำม
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 2 องค์ประกอบ จ ำนวน 10 ตัวบ่งชี้ 
ซึ่งปรำกฏผผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก ที่ 4.80 โดยองค์ประกอบที่  1 มี
ผลรวมในระดับดีมำก ที่ 4.60 และองค์ประกอบที่ 2 มีภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก ที่ 5.00  (รำยละเอียดตำมตำรำง
สรุปผลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุปผู้บริหำร จำกรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ปีกำรศึกษำ 2558 
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ตำรำงสรุปผลและวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส ำนัก 
 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
 

หมำยเหตุ 

I P O รวม 
 
 

1. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้   - 5.00 - 5.00 
ดีมำก  

2. กำรก ำกับติดตำม - 5.00 5.00 5.00 ดีมำก  

เฉลี่ย  5.00 5.00 5.00 ดีมำก  
ผลกำรประเมิน - ดีมำก ดีมำก ดีมำก   

 

สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ (ภำพรวม) 

จุดเด่น 
1. มีระบบบริหำรจัดกำรบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ 

2. บุคลำกรมีสมรรถนะสูง 

3. บุคลำกรด้ำน IT มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลจำกกำรได้รับ Certificate 100% 
จุดที่ควรพัฒนำ 

ให้หน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  เชิงประจักษ์  และ
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะ 

พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรให้สอดคล้องกับกำรเป็น  Digital University ของมหำวิทยำลัย 
 

 

 

 

 

 

0.0 0.00 – 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 



สารบัญ 

   หน้า 
ค าน า 
บทสรุปผู้บริหารจากการประเมินตนเอง 

  
  ก 

ส่วนที่ 1  บริบทของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 - ประวัติความเป็นมาของส านัก 1 
 - แผนภูมิโครงสร้างส านัก / สถานที่ตั้ง 2 
 - วิสัยทัศน์ / ปณิธาน / พันธกิจ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ 3 
 - การวิเคราะห์สถานภาพ 4 
 - ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

- บุคลากร 
- อาคารสถานที่ 

6 
8 
9 

ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา  
 - นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 10 
 - แผนการด าเนินงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน 12 
 - แนวทางด าเนินการประกันคุณภาพ 14 
 - การบริการจัดการประกันคุณภาพ 16 
 - กระบวนการปฏิบัติงาน 17 
 - ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 18 
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  
 - องค์ประกอบที่ 1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 19 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ 
    อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

19 
 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ 22 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่ง
สนับสนุนทางการศึกษา 

26 
 

- ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล  30 

  - ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา
และอาจารย์ 

34 
 

  
 
 
 
 
 

  



  สารบัญ  
หน้า 
 

  - องค์ประกอบที่ 2 การก ากับติดตาม 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  การพัฒนาแผน สวส. 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  การบริหารความเสี่ยง สวส. 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  การจัดการความรู้ สวส. 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  การพัฒนาบุคลากร สวส. 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  การประกันคุณภาพภายใน สวส. 

  
 

 

 37 
37 
41 
45 
52 
54 

ส่วนที่ 4  สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สวส.  
 - สรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน  

ตามเกณฑ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 
58 

 - ตารางสรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2558 (ส.1) 

58 

 - ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ส.2) 59 
 - สรุปผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา  

2558  โดยรวม 
- องค์ประกอบที่ 1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- องค์ประกอบที่ 2 การก ากับติดตาม 

60 
 

60 
61 

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก  
 - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  63 
 - ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

- วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย / ยุทธศาสตร์ 
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  - กลยุทธ์ 68 
 - รายชื่ออักษรย่อของหน่วยงาน 69 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ส่วนที ่1 
 

บริบทของหน่วยงาน/สถานภาพปัจจุบัน 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2558 
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ส่วนที่ 1 

บริบทของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ประวัติความเป็นมาของส านกั 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขตโชติเวช, วิทยา
เขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ  ข้อมูลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เดิม แต่ละวิทยาเขต ได้ใช้เทคโนโลยี ของ Cisco System โดยใช้ Router เป็นอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
เชื่อมต่อผ่าน Leased Line มี Bandwidth ขนาด 2 Mb ต่อไปที่ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการ จดโดเมนใหม่ เป็น rmutp.ac.th ในวันที่ 8 
กันยายน พ.ศ. 2548 เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร ดังนี้ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ให้เป็นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแผนภูมิ โดยมีส านักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ อาคาร 1  ชั้น 
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ และมีศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 4 แห่ง 
ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร สาขาชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และสาขาพระนครเหนือ   

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Domain Name : rmutp.ac.th 
2. วิทยาเขตเทเวศร์ Domain Name : thewes.rmutp.ac.th 
3. วิทยาเขตโชติเวช Domain Name : chtwc.rmutp.ac.th 
4. วิทยาเขตพณิชยการพระนคร Domain Name : bcc.rmutp.ac.th 
5. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Domain Name : ckus.rmutp.ac.th 
6. วิทยาเขตพระนครเหนือ Domain Name : nbk.rmutp.ac.th 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information Technology) 
เริ่มด าเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
โดยมีนายนิวัตร จารุวาระกูล เป็นประธานโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน
ตั้งอยู่ที ่อาคาร 1 (ตึกบ่อปลา) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ 

ในวันที่  15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ได้มีการด าเนินการ เรื่อง โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มทร.พระนคร [RMUTP Net] ซึ่งประกอบไปด้วย วิทยาเขตเทเวศร์ , วิทยาเขตโชติเวช, วิทยาเขต
พณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ 

ในวันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2549 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. พระนคร  ได้ด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนวงจรสื่อสาร จากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี  ไปเชื่อมต่อกับทาง ส านักงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยใช้วงจรการสื่อสารของ CAT Telecom. เพ่ือเชื่อมต่อกับ 

http://arit.rmutp.ac.th/about/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2/
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(UniNet) ด้วยช่องสัญญาณของมหาวิทยาลัยมีขนาด 20Mb และวงจรเชื่อมต่อของวิทยาเขตพณิชยการพระนคร
และวิทยาเขตพระนครเหนือ มีช่องสัญญาณขนาด 10Mb เชื่อมต่อกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มทร.พระนคร เทเวศร์ 

 แผนภูมิโครงสร้างส านัก 

 

 สถานที่ตั้ง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งอยู่เลขที่ 399 
ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 นอกจากนั้นยังมีศูนย์สาขาอีก 3 แห่งคือ 

1. ศูนยว์ิทยบริการสาขาโชติเวช สถานที่ตั้ง 168 ถนนศรีอยุธยา (ข้างห้องสมุดแห่งชาติ) แขวงวชิรพยา
บาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

2. ศูนยว์ิทยบริการสาขาพณิชยการพระนคร สถานที่ตั้ง 86 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
3. ศูนยว์ิทยบริการสาขาพระนครเหนือ สถานที่ตั้ง  1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซ่ือ 

กรุงเทพฯ 10800 
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 วิสัยทัศน์   

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรมและมี
สมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล 

 ปณิธาน 

มุ่งม่ันเป็นผู้น ำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณำกำร พัฒนำก ำลังคน
ให้มีคุณภำพ คู่คุณธรรม สู่มำตรฐำนสำกล 

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

 เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการที่ใช้ ICT เป็นฐาน 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทาง ICT ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
4. ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 

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 เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 

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

(ICT-Based Management) 
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10. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT (e-Student) 
11. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower) 
12. พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification) 
 
 การวิเคราะห์สถานภาพ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม สภาวการณ์ปัจจุบันของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ 
SWOT ANALYSIS โดยเป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ น าข้อมูลและปัจจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา ICT จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ ของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ ข้อแตกต่างจะเกิดจากลักษณะ
โครงสร้างการบริหารงานและวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคาม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีระบบสื่อสารเครือข่ายภายนอกได้มากกว่า 1 ช่องทาง 
2. บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
3. มีการน า ICT มาใช้ในการประกอบการเรียนการสอน 
4. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย 
5. มีหน่วยงานพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  
6. มีศูนย์บริการความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ ICT 
7. มีระบบบริการอินเตอร์เน็ตแก่นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ ได้อย่างทั่วถึง  
8. ระบบอินทราเน็ตที่มีประสิทธิภาพ 
9. มีระบบ ICT เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
10. มีการกระจายการบริหารจัดการระบบเครือข่ายลงสู่คณะและภาควิชา 
11. มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ที่ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ 
12. สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบห้องสมุด ThaiLIS ได ้
13. สามารถเข้าใช้ Reference Database และ e-Book ของเครือข่ายห้องสมุดระดับอุดมศึกษา 
14. บุคลากรมีความต้องการในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
15. มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT โดยเฉพาะระบบเครือข่าย 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. งบประมาณสนับสนุนด้าน ICT มีจ ากัด 
2. การพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษายังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
3. ขาดบุคลากรประจ าในหน่วยงานด้าน ICT  
4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
5. ขาดงบประมาณในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขลิทธิ์ 
6. ขาดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ICT  

http://www.thailis.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=76&Itemid=47
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7. ขาดข้อมูล ระบบงาน ฐานข้อมูล ดัชนีชี้วัด และการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
8. โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนยังไม่เอ้ือต่อการน า ICT มาใช้งาน 
9. การใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการจัดการยังเป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพ 

โอกาส (Opportunities) 
1. มีนโยบาย ICT ระดับชาติที่ชัดเจน 
2. ความตื่นตัวในการใช้ ICT ของคนไทยเพ่ิม 
3. การเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไร้สาย และ Broadband เปิดโอกาสให้เข้าถึงระบบ ICT 

ได้มากข้ึน 
4. มีการขยายตัวการให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมากขึ้น 
5. มีการยอมรับวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ในวงกว้าง 
6. การร่วมมือกันเป็นระบบเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศท าให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กัน 
7. ความต้องการในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการมีเพ่ิมข้ึน 
8. เริ่มมีการผ่านกฎหมายด้าน ICT 
9. ภาครัฐและเอกชนไทยได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเป็นอย่างมาก 
10. มีหน่วยงานระดับชาติด าเนินการและสนับสนุนนวัตกรรมด้าน ICT 
11. วิสัยทัศน์ของผู้น าและผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับ ICT มากขึ้น 
12. มีการพัฒนาประเทศไปสู่ เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society/Economy) 
13. การมีมาตรฐานเปิดจ านวนมากและการเปิดเผยรหัสการเขียนโปรแกรมท่ัวไป 
14. การยอมรับการเรียนรู้ผ่าน e-Learning และการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต 
15. มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนา ICT จากต่างประเทศ 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. มีการแข่งขันการพัฒนาด้าน ICT ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
2. มีการโจมตีและบุกรุกต่อระบบสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ขาดจิตส านึกในการใช้ ICT ให้คุ้มค่า 
4. นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และความคุ้นเคยต่อ ICT 
5. มีการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ 
6. การจัดท าแผนงบประมาณระยะปานกลางและระยะยาวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว 
7. เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
8. มีมหาวิทยาลัยออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เลือกศึกษาได้มากข้ึน 
9. ขาดแคลนบุคลากรทางด้าน ICT แทบทุกประเภทในภาพรวมของประเทศ 
10. ขาดเอกภาพการพัฒนาและการใช้ ICT ในสาขาต่างๆ ในภาพรวม 
11. สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมีความก้าวหน้าและความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี และการตลาด ท าให้เกิด

ความเสียเปรียบในการแข่งขัน 
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 ข้อมูลทั่วไปหน่วยงาน 
การจัดการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งานบริหารทั่วไป 

1. งานธุรการและสารบรรณ 
2. งานบัญชีการเงิน 
3. งานบุคลากร 
4. งานนโยบายและแผน 
5. งานพัสดุและอาคารสถานที่ 
6. งานฝึกอบรม 
7. งานสถิติและประเมินผล 
8. งานประชาสัมพันธ์ 
9. งานประกันคุณภาพ 

 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. งานวานแผนด้านระบบสารสนเทศของส านักงานมหาวิทยาลัย 
2. งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ 
3. งานพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศให้กับส านักงานมหาวิทยาลัย 
4. งานก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. งานพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ 
6. งานดูแลด้านระบบสารสนเทศการบริหาร 
7. งานให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
8. งานดูแลด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในส านักงานมหาวิทยาลัย 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

1. งานวางแผนระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
3. งานบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
4. งานระบบการประกันคุณภาพ 
5. งานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

 งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

1. งานวางแผนงานด้านเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยและการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
2. งานวางแผนการเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. งานดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก 
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4. งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย 
5. งานดูแลเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยด้านเทคนิค 
6. งานให้บริการต่าง ๆ ด้านอินเตอร์เน็ต 
7. งานให้ค าปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
8. งานให้ค าปรึกษา ตอบค าถามผู้ใช้ทั่วไป 

งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

1. งานดูแลคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
2. งานดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ 
4. งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช 
5. งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร 
6. งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ 

งานวิทยบริการ  

1. งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 
2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ 
3. งานวารสารและเอกสาร 
4. งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
5. งานเทคโนโลยีสารนิเทศ 

งานห้องสมุด 

1. งานบริการสารนิเทศและห้องสมุดเทเวศร์ 
2. งานบริการสารนิเทศและห้องสมุดโชติเวช 
3. งานบริการสารนิเทศคณะแห้องสมุดพณิชยการพระนคร 
4. งานบริการสารนิเทศและห้องสมุดพระนครเหนือ 

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

1. งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา 
2. งานผลิตสื่อโสตทัศน์ 
3. งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ 
4. งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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 บุคลากร (64 คน) 
ตารางแสดงอัตราก าลัง ปี 2558 

 

หน่วยงาน 

ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

ราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราวเงิน
ผลประโยชน์ 

รวม 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ต าแหน่ง 
สนับสนุน 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มวิทยบริการ 

กลุ่มนวัตกรรมการศึกษา 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร 

1* 

- 

     - 

- 

- 

 

2 

1 

1 

1 

- 

 

1 

- 

1 

- 

- 

 

2 

8 

9 

6 

6 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3 

7 

5 

- 

10 

 

9 

16 

16 

7 

16 

รวม 1 5 2 31 - 25 64 

* ข้าราชการช่วยราชการ 

 
-  อาจารย์ช่วยราชการ จ านวนทั้งสิ้น 1 คน (ปฏิบัติงานจริง 1 คน) 
-  ข้าราชการ 5 คน    

 -  พนักงานมหาวิทยาลัย  31  คน         

 -  พนักงานราชการ  2  คน          

 -  ลูกจ้างชั่วคราว  25  คน          

 
อัตราส่วนวุฒิ  ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี : ต่ ากว่าปริญญาตรี  
                        (บุคลากรสายสนับสนุน)  
      เป็น    -   :  9   :   53  :   1         

บุคลากรสายสนับสนุน  (63 คน) 
               1.  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งสนับสนุน  5   คน 
               2.  พนักงานมหาวิทยาลัย  31  คน   

               3.  พนักงานราชการ   2  คน   

               4.  ลูกจ้างชั่วคราว  25  คน    

                              รวมทั้งสิ้น  63  คน     
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ตารางสรุปแสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย และประสบการณ์ในการท างานเฉลี่ย 
 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา (คน) 

อายุเฉลี่ย 
(ปี) ต่ ากว่า 

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ - 3 2 - 51 
พนักงานมหาวิทยาลัย - 25 6 - 35 
พนักงานราชการ 1 1 - - 41 
ลูกจ้างประจ า - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว - 24 1 - 34 

รวม 1 53 9 - 40.25 
 

 อาคารสถานที่ 
 

1. ห้องสมุด จ านวน 4 แห่ง ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์โชติเวช ศูนย์เทเวศร์    
2. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จ านวน 4 แห่ง ศูนย์พระนครเหนือ ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์โชติเวช    
   ศูนย์เทเวศร์ 
3. ห้องสตูดิโอ จ านวน 1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ศูนย์พณิชยการพระนคร 

 4. ห้อง Network  1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ 
 5. ห้องส านักงาน 2 ห้อง ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ และพณิชยการพระนคร 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2558 
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ส่วนที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนและบริกำรทำงวิชำกำรและมีควำม

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

 

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

                    (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  เพ่ือ

ท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบคุณภำพเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ขั้นตอนที่ 5.  วิเครำะห์ควำมต้องกำรของนักศึกษำสถำนประกอบกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  

- ถือว่ำกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้เป็นผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรที่ทรำบควำมต้องกำรจะท ำให้
สถำนศึกษำได้ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง  

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

ของสถำนศึกษำ 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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 แผนการด าเนนิงานขั้นตอนในการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีแผนกำรด 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 และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต ์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 เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ม ี2 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. การก ากับติดตาม 

5) กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ด าเนินการให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

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

1. เตรียมควำมพร้อมของ
บุคลำกร 

 สร้ำงควำมตระหนัก 

 พัฒนำควำมรู้และ
ทักษะ 

2. แต่งตั้งกรรมกำรผูร้ับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

1. วำงแผนกำรปฏิบัติงำน  (P) 
 ก ำหนดเป้ำหมำย  หรือมำตรฐำน

กำรศึกษำ 

 จัดล ำดับควำมส ำคัญของเป้ำหมำย 

 ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 ก ำหนดระยะเวลำ 

 ก ำหนดงบประมำณ 

 ก ำหนดผูร้ับผดิชอบ 

จัดท ำรำยงำนประเมินตนเองหรือ
รำยงำนประจ ำปี 

 รวบรวมผลกำร 

ด ำเนินงำนและผลกำร
ประเมิน 

 วิเครำะห์ตำมมำตรฐำน 
 เขียนรำยงำน 

การรายงาน 

2. ด ำเนินกำรตำมแผน  (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 

 จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสนับสนนุทรัพยำกร 

 ก ำกับ  ติดตำม 

 ให้กำรนิเทศ 

3. กำรตรวจประเมินผล  (C) 
 วำงกรอบกำรประเมิน 

 จัดหำหรือจัดท ำเครื่องมือ 

 เก็บข้อมูล 

 วิเครำะห์ข้อมูล 

 แปลควำมหมำย 

 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภำพกำรประเมิน 

4. น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงงำน  (A) 
 ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 วำงแผนในระยะต่อไป 

 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
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 แนวทางด าเนินการประกันคุณภาพ 

 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  โดยกำรบริหำรจัดกำรที่ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ  บนพ้ืนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
คือ  พอประมำณ  มีเหตุผลและภูมิกันที่ดี  ภำยใต้เงื่อนไข  2 เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขควำมรู้ (รอบรู้  รอบคอบ  
ระมัดระวัง) และเงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  แบ่งปัน) สร้ำงระบบประกันคุณภำพ  ดังนี้ 

 

 ส ำนักได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องด้วยระบบและกลไก  ซึ่งประกอบด้วย 

  การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  มหำวิทยำลัยได้พัฒนำคุณภำพโดย  ก ำหนดมำตรฐำน  ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน  สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  และองค์ประกอบคุณภำพ  10 องค์ประกอบ               
ซึ่งมทร.พระนคร  ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพเป็น  10 องค์ประกอบ  80 ตัวบ่งชี้  ครอบคลุมมำตรฐำน  สกอ.       
9  องค์ประกอบ  46 ตัวบ่งชี้ (เลือก  42 ตัวบ่งชี้)  มำตรฐำน สมศ.  7 มำตรฐำน  48 ตัวบ่งชี้ (เลือก  42 ตัว
บ่งชี้)  และตัวชี้วัด ก.พ.ร.  4 มิติ  18 ตัวชี้วัด  ด ำเนินกำรควบคุมคุณภำพ ด้วยกำรจัดท ำแผน และวำง
แผนพัฒนำหน่วยงำนและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และแผนงำนต่ำงๆ  เพ่ือก ำกับกำรด ำเนินตำมเป้ำหมำย
คุณภำพที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  ถ่ำยทอดสู่ผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงำน และน ำผลลัพธ์มำพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรของมหำวิทยำลัยให้สมดุลภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง 

การพฒันาคณุภาพ 

(QC) 

การประกนัคณุภาพ 

(QA) 

การตรวจติดตาม

คณุภาพ 

การประเมินคณุภาพ 

-ภายใน (IQA)  

กระบวนการปรับปรุง

คณุภาพ 

กระบวนการพฒันา 

สูค่ณุภาพ 

กระบวนการตรวจสอบ

คณุภาพ 
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การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดและ
มหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำมมำตรฐำน มทร.พระนคร ที่ก ำหนด  พร้อมทั้งแสดงผลงำนของกำรตรวจสอบด้วยกำร
เขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำส่ง
รำยงำนกำรประเมินตนเองให้ต้นสังกัดตรวจสอบ  ภำยในวันที่  30  กันยำยน ของทุกปี( 120 วัน หลังจำกสิ้นปี
กำรศึกษำ)  นอกจำกนี้สถำนศึกษำจะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในโครงกำร  
กิจกรรมต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ(Audit)  เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงให้เกิดคุณภำพและประสิทธภำพมำก
ขึ้นในปีต่อไป 

  การประเมินคุณภาพ  เป็นกำรประเมินคุณภำพโดยหน่วยงำนต้นสังกัด  และประเมินคุณภำพ
โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) หรือ สมศ.  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2 
ประเภท คือ 

- กำรประเมินคุณภำพภำยใน  เป็นกำรประเมินคุณภำพโดยหน่วยงำนภำยใน  3 ระดับ คือ  ระดับ
สำขำวิชำ,  ระดับคณะ,  และระดับมหำวิทยำลัย 

- กำรประเมินคุณภำพภำยนอก  โดยส ำนักรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำร
มหำชน) (สมศ.)  จะจัดด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยนอก  โดยสถำนศึกษำควรให้
ควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ  ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ  ตลอดจน
บุคลำกร  คณะกรรมกำรของสถำนศึกษำ  รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจำรณำเห็นว่ำเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติภำรกิจของสถำนศึกษำตำมค ำร้อง
ขอของ สมศ.  ซึ่งกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำทุกแห่งจะต้องได้รับกำรประเมินอย่ำง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกๆห้ำปีนับตั้งแต่กำรประเมินครั้งสุดท้ำย  และเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องและสำธำรณชนทรำบ 

 สรุปได้ว่ำกำรตรวจประเมินสถำนศึกษำ  เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญขั้นตอนหนึ่งของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ทั้งนี้รูปแบบกำรตรวจประเมิน  ตลอดจนเนื้อหำสำระรำยละเอียดของกำรตรวจประเมินสถำนศึกษำ  
จะเป็นกลไกในกำรวัดคุณภำพและควำมถูกต้องของผลกำรประเมิน  ซึ่งจะน ำไปสู่ กำรยอมรับของผู้ถูกประเมิน 
และเป็นผลให้สถำนศึกษำได้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงแท้จริง 

 เพ่ือให้หน่วยงำนน ำระบบประกันคุณภำพและแนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพไปถ่ำยทอดสู่
ผู้ปฎิบัติได้ชัดเจน  ส ำนักประกันคุณภำพ  ส ำนักได้ก ำหนดเป็นแผนภำพ/แผนผัง 4 เรื่อง ดังนี้ 

- กำรบริหำรจัดกำรที่ประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
- มำตรฐำนและจ ำนวนตัวบ่งชี้คุณภำพตำมเกณฑ์ มทร.พระนคร และ สกอ. ปีกำรศึกษำ  2558 
- ผังกระบวนกำร Business Flow  มทร.พระนคร 
- เป้ำหมำยคุณภำพปีกำรศึกษำ 2558 
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การบริการจัดการประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน 

วางแผน 
เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน 

ระหว่างการจดัการเรียนการสอน การจบการศึกษา 

 แผนยุทธศำสตร์ชำต ิ
 แผนกระทรวง 
    ศึกษำธิกำร 
 แผนส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) 

 แผน มทร.พระนคร 
 แผนคณะฯ  
 แผนหน่วยงำนย่อย 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบัติงำนประจ ำป ี
 แผนงำน/โครงกำร 

 จัดท ำแผนกำรเรียน 
 ก ำหนดผู้สอน  
 จัดท ำตำรำงสอน- ตำรำงสอบ***กรรมกำร   
 ประเมิน/ พิจำรณำหลักสูตร*** กว. และคณะ 
 จัดท ำโครงกำรสอน***ผู้สอน/สำขำวิชำ 
 เตรียมห้อง/อุปกรณ์กำรสอน***ผู้สอน/สำขำวิชำ 

 งำนทะเบียนนักศึกษำ 
 เพิ่ม เปลี่ยน ถอน 
 ออกหนังสือรับรอง 
 ตรวจสอบวุฒ ิ
 ตรวจสอบผลกำรเรียน 
 ปฏิทินกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปฐมนิเทศ 
 พัฒนำวินัย คุณธรรม/ จริยธรรม 
 ศิลปวัฒนธรรม 
 กำรจัดกิจกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, กฬีำ) 
 สวัสดิกำร รด. กยศ. 

 งำนวิจัยและพัฒนำ 
 งำนส่งเสริมและบริกำรวิชำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 กำรเรียนกำรสอน 
 บันทึกผลกำรสอน 
 วัดและประเมินผล 
 ประเมินผู้สอน 
 บ ำรุงรักษำเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 ให้ค ำปรึกษำ (อ.ที่ปรึกษำ) 

 ห้องสมุด 
 ศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ศูนย์นวัตกรรม/ 

พัฒนำสื่อ(เทคโนโลยี
กำรศึกษำ) 

 

  
 ปัจฉิมนิเทศ ***      

งำน กิจกำรนศ. 
  ออกเอกสำรจบ

กำรศึกษำ***สสท. 
  ติดตำมผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ ***          
งำนกิจกำรนศ. 

 ชมรม/ สมำคม/ ศิษย์
เก่ำ /ผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 วิเครำะห์ควำมต้องกำร 
 แผนรับนักศึกษำ 
 รับสมัคร/สอบคัดเลือก***สสท/ มทร. 
 ขึ้นทะเบียนนักศึกษำใหม*่**สสท/ กองคลัง 

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

PM 11 

แผนงาน/งปม.
แลตดิตาม
ประเมินผล 

 

PM 22 

การปฏบิัต ิ

การแก้ไขและ
การป้องกัน 

PM 21 

การทบทวน
ของฝ่าย

บริหารด้าน
คุณภาพ 

PM 20 

การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

ประเมินผล 

PM 19 

การควบคุม
เอกสารคุณภาพ
และบันทึกข้อมูล 

PM 18 

งานวิเทศ
สัมพันธ์ 

PM 17 

งาน
บริการ 

PM 16 
งานคลัง
และพัสด ุ

 

PM 15 
งาน 

บุคลากร 

PM 12 

งาน
สารสนเทศ 

 

PM 13 

งาน
ประชาสัมพันธ ์

 

PM 14 
งาน 

สารบรรณ 

PM 03 
การรับนักศึกษาใหม ่

***งำนแผน 

PM 10 

การจบ
การศึกษา 

***งำนหลักสูตรและ
สำขำวิชำ 

 

PM 02 
การบริหารหลักสูตร 

PM 01 
การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์/

แม่บท 

PM 04 

การจัดการเรียนการสอน 

PM 05 
งานทะเบียน 

และประเมินผล 

PM 06 
งานพัฒนา 

นักศึกษา 

PM 07 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม PM 08 

งานวิทยบริการ 

PM 09 
งานสหกิจศกึษา/

ฝึกงาน 
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 ผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ของบุคลากร 

1. มีรูปแบบกำรจัดองค์กร กำรบริหำรงำนที่เปน็
ระบบมปีระสิทธิภำพ 

1. บุคลำกรทุกคนมีสว่นร่วมในกำรด ำเนินงำนระบบ 
คุณภำพ 

2. มีโครงสร้ำงองค์กร  กรอบภำระหน้ำที ่ ควำม
รับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลำกรในแต่ละ
ต ำแหน่งชัดเจน 

2. ทุกคนรู้กรอบกำรปฏิบัติหน้ำที่และสำมำรถปฏิบตัิงำน
บรรลุเป้ำหมำยได ้

3. ลดขั้นตอนควำมยุ่งยำกของกำรสื่อสำรและ
กำรปฏิบัติงำนมีคุณภำพยิ่งขึ้น 

3. บุคลำกรในองค์กรมีจิตส ำนึกและมีควำมร่วมมือ     
       ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อคุณภำพมำกข้ึน 

4. สำมำรถก ำหนดแผนกำรปฏิบัตงิำนทีช่ัดเจน
ท ำให้กำรจัดหำเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อ
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสมและตรงเวลำ 

4. กำรปฏิบัติงำนมีระบบ  ชัดเจน   และระบุขอบเขต       
ได้ชัดแจ้ง 

5. มีกำรก ำหนดภำรกิจของผู้ปฏิบตัิ กรอบกำร
ด ำเนินงำนชัดเจน   ท ำให้ลดควำมขัดแย้งใน
กำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร 

5. บุคลำกรทุกคนสำมำรถเสนอแนวทำงพฒันำตนเองให้
สอดคล้องกับงำนที่ตนเองปฏิบตัิได ้

6. องค์กรสำมำรถพัฒนำระบบคุณภำพทั้งระบบ
และไปในทิศทำงเดียวกัน 

6. บุคลำกรทุกคนมีควำมเข้ำใจตรงกัน  และพฒันำกำร
ท ำงำนเปน็ทีมหรือเป็นกลุ่มได้ดขีึ้น 

7. ชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยฯ เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงำนทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

7. บุคลำกรทุกคนมีควำมภูมิใจในองค์กรและมีควำม          
รู้สึกที่ดีต่อองค์กร 

 

 ประโยชน์ของผู้รับบริการ 

1. มีควำมม่ันใจว่ำได้รับกำรบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพท้ังระบบทุกข้ันตอนของกำรปฏิบัติงำน 
  2. มีควำมสะดวก  ประหยัดเวลำในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนนั้น 
  3. ไม่เสียเวลำในกำรค้นหำและต้องประเมินว่ำหน่วยงำนนั้นมีคุณภำพหรือไม่หำกจะต้องติดต่อหรือบริกำร 
  4. สำมำรถวัดและประเมินคุณภำพจำกงำนบริกำรตำมมำตรฐำนที่ได้ก ำหนดไว้ 
  5. มีควำมภูมิใจและมั่นใจที่ได้ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนที่มีระบบคุณภำพชัดเจน ตรวจสอบได้  

 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 
 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา  2558 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2558 
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องค์ประกอบท่ี 1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
 1 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 
 2 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 
 3 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 
 4 ประเด็น 

มีการด าเนินการ 
 5 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. มีระบบ และกลไก การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

โดย มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (คกส.) เพ่ือด าเนินงานการ
บริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย
การด าเนินงานของส านัก 
 2. มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

โดย มีการจัดท าแบบส ารวจความต้องการ ประเมินผล วางแผน และจัดท าข้อเสนอการแก้ปัญหาหรือ
จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหาร มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ และรายงานผลการให้บริการ 
 3. มีการประเมินผลการด าเนินงาน และมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมินการบริการคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

โดย มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
รวมทั้งการก าหนดเกณฑ์ค่าบรรทัดฐานส าหรับการให้บริการ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ และน าผลที่ได้จากการประเมินทั้ง 2 วิธี มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 
 4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

โดย มีการจัดท ารายงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และรายงานการติดตามประเมินผลหลัง
การปรับปรุง 
 5. มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน ด้านการให้การบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

โดยมีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (คกส.) เพ่ือทบทวน
กระบวนการและจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่สู่สาธารณะชน 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 5 5 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.1.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

สวส.1.1-1-2 ระบบเเละกลไกการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

สวส.1.1-2-3 แบบส ารวจความต้องการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพ่ือก าหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงเครือข่าย 

สวส.1.1-2-4 ผลส ารวจความต้องการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพ่ือก าหนดแผนการ
พัฒนาปรับปรุงเครือข่าย 

สวส.1.1-2-5 รายงานผลการด าเนินงานบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทางด้านกายภาพ 
สวส.1.1-2-6 ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2558 

สวส.1.1-2-7 แผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย 

สวส.1.1-2-8 รายงานปริมาณการใช้งานระบบเครือข่าย 
สวส.1.1-2-9 รายงานการบริการห้องคอมพิวเตอร์ 

สวส.1.1-2-10 รายงานบริการระบบรักษาความปลอดภัย โทรทัศน์วงจรปิด 

สวส.1.1-2-11 รายงานด้านบัญชีผู้ใช้งานเครือข่าย 
สวส.1.1-3-12 หนังสือบันทึกข้อความแจ้งประชุมเรื่องการประกันคุณภาพในกลุ่มงาน  

สวส.1.1-3-13 ข้อตกลงระดับการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

สวส.1.1-3-14 ผลการประเมินตนเองเทียบกับข้อตกลงระดับการบริการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง 

สวส.1.1-3-15 ผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

สวส.1.1-3-16 ผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
สวส.1.1-3-17 รายงานการปรับปรุงคุณภาพเครือข่าย และรายงานผลการด าเนินงาน  

สวส.1.1-4-18 รายงานการปรับปรุงคุณภาพเครือข่าย และรายงานผลการด าเนินงาน  

สวส.1.1-5-19 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการติดตั้งระบบคลังปัญญา DSpace บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 
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จุดเด่น 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างดี  
2. มีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. บุคลากรมีความสามารถเฉพาะบุคคล และไม่สามารถปรับเปลี่ยนการท างานแทนกันได้  
2. ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและการให้บริการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ หัวหน้ากลุ่มงานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายเชวงศักดิ์  คงเกิด หัวหน้างานพัฒนาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ  

ค าอธิบาย เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่
จ าเป็น และเหมาะสม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการ
ครบถ้วน  
1 ประเด็น 

ด าเนินการ
ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ด าเนินการ
ครบถ้วน  

3 ประเด็น 

ด าเนินการ
ครบถ้วน  

4 ประเด็น 

ด าเนินการ
ครบถ้วน  

5 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน :  ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.มีระบบ และกลไก ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ 

โดย มีระบบและกลไกโดยเริ่มจากระยะก่อนเปิดภาคเรียนจะมีการก าหนดเป้าหมายความพร้อมทาง
กายภาพ ด้วยการประชุมคณบดีและผู้บริหาร เพ่ือรวบรวมและจัดสรรโครงการและก าหนดเป็นเป้าหมาย แล้ว
จึงท าการวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลในแต่ละโครงการ และด าเนินการเตรียม
ความพร้อมตามที่วางแผนไว้ ต่อมาในช่วงระหว่างภาคเรียนจะมีการติดตามประเมินผลแต่ละโครงการตาม
ตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ หากพบปัญหาก็จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาก็จะมีการประเมิน
กระบวนการ และสรุปบทเรียนเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ 
 2.มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ด้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ 

 โดย มีการด าเนินงานตามระบบ และกลไก ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยมีการติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์
โดยการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงการออกรายงานการประเมินผล
ตามตัวชี้วัด การออกรายงานต่าง ๆ เช่น จ านวนห้องเรียน จ าแนกตามประเภทการใช้งาน การเข้าใช้ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือติดตามความพร้อมทางกายภาพ การใช้ห้องเรียนอย่างคุ้มค่า และให้การด าเนินการเป็นไป
ตามตัวชี้วัด จ านวนความพร้อมด้านกายภาพ  มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่ให้บริการนักศึกษาทั้งสิ้น 131 ,455.28 ตร.
ม. จ านวน 1,743 ห้อง จ าแนกเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 497 ห้อง , ห้องบริการนักศึกษา 388 ห้อง,
ระเบียงทางเดิน 227 พ้ืนที่, ห้องส าหรับงานบริหาร 603 ห้อง, พ้ืนที่บริการทั่วไป 16 พ้ืนที่ และร้านค้า 12 
พ้ืนที่รายละเอียดดูได้ท่ีระบบสารสนเทศการบริหารอาคาร มทร.พระนคร 
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 3.มีการประเมินผลการด าเนินงาน  และมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
ทางกายภาพ 

โดย มีการประเมินกระบวนการโดยการใช้แบบประเมินกระบวนการเพ่ือสอบถามต่อผู้เกี่ยวข้องทุก
คณะหน่วยงาน จากนั้นน าผลสรุปไปปรับปรุงพัฒนาให้ระบบ จากการประเมินกระบวนการพบว่ามีปัญหาใน
การด าเนินการอยู่ 2 ประเด็นประกอบด้วย ประเด็นแรกขาดการมีส่วนร่วมจากทางคณะ และสาขาวิชา 
ประเด็นที่สอง ขาดข้อมูลการใช้ห้อง ท าให้การใช้งานห้องเรียนห้องปฏิบัติการ รวมถึงการจัดตารางเรียนไม่ได้
ประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า ซึ่งได้มีการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด้วยการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา ในกลไกการก าหนดเป้าหมายและติดตามผล และน าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการอาคารและสถานที่ (BIM – Building Information Management) มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
งานห้องเรียนให้คุ้มค่า 
 4.มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ 

โดย มีการด าเนินการปรับปรุงตามที่ได้มีการร้องขอ รวมถึงการปรับปรุง ระบบ กลไก เพ่ือเพ่ิมการมี
ส่วนร่วมจากคณะ และสาขาวิชา โดยการให้สาขาวิชาประชุมเพ่ือรวบรวมความต้องการส่งต่อให้กับคณบดี
คณะเพ่ือน าความต้องการดังกล่าวเข้ามาที่ประชุมเพ่ือก าหนดเป้าหมาย รวมทั้งการให้หัวหน้ าสาขาวิชามีส่วน
รับผิดชอบในการ การจัดซื้อครุภัณฑ์ การติดตามตัวชี้วัด 
 5.มีแนวปฏิบัติที่ดดี้านการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ) โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคาร มีการน าตารางสอนจากระบบทะเบียน  การบันทึกข้อมูลห้องจากเจ้าของ
พ้ืนที่จริงตามแปลนอาคารมาใส่ในระบบ  ข้อมูลที่ได้จากระบบน ามาวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน และ
ประสิทธิภาพการใช้ห้อง ท าให้ทราบความต้องการห้องที่แท้จริง จ านวนห้องที่มีอยู่ จ านวนห้องที่ใช้ไป เพ่ือ
เตรียมห้องให้เพียงพอต่อนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เป็นแนวปฎิบัติที่ดีซึ่งไม่มี ใครท ามาก่อนที่พัฒนา
โปรแกรมให้สามารถค านวณประสิทธิภาพการใช้ห้อง ให้เชื่อมโยงกับตารางสอนที่ใช้จริงของระบบทะเบียน 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 5 5 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.1.2-1-1 ระบบ และกลไก การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ 

สวส.1.2-2-2 จ านวนพ้ืนที่ห้องทั้งหมด, ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการและห้องบริการนักศึกษา 
สวส.1.2-2-3 ภาพห้องปฎิบัติการมัลติมีเดีย 

สวส.1.2-2-4 ภาพห้อง e-classroom ศูนย์พณิชยการพระนครศูนย์พระนครเหนือ 

สวส.1.2-2-5 ภาพห้องเรียนภาพห้องปฎิบัติการห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

สวส.1.2-2-6 จ านวนห้องเรียนห้องปฎิบัติการ มีเพียงพอต่อการใช้เรียนการสอน 
สวส.1.2-2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ วิเคราะห์รายละเอียด

งบประมาณรายจ่าย 
สวส.1.2-2-8 รายงานแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

สวส.1.2-2-9 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 

สวส.1.2-2-10 ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub) 
สวส.1.2-2-11 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานการออกแบบตามแบบจ าลองด้วย MATLAB 

สวส.1.2-2-12 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สวส.1.2-2-13 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
สวส.1.2-2-14 รายงานผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ ปีการศึกษา 

2558 
สวส.1.2-3-15 แบบประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ 

สวส.1.2-3-16 รายงานการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ 

สวส.1.2-3-17 ระบบ และกลไก การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (หลังจากประเมินกระบวนการ) 
สวส.1.2-4-18 ภาพห้องปฎิบัติการมัลติมีเดีย 

สวส.1.2-4-19 ภาพห้อง e-classroom ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ 
สวส.1.2-4-20 ภาพห้องเรียน 

สวส.1.2-4-21 ภาพห้องปฎิบัติการ ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

สวส.1.2-4-22 เปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์  กระดานอัจฉริยะ (Smart- 
classroom) 

สวส.1.2-5.23 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้านกายภาพ 

สวส.1.2-5-24 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคารและสถานที่ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.1.2-5-25 เข้าร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี เป็นที่ยอมรับในการประชุมเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สวส.1.2-5-26 ผลการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ได้รับรางวัลการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี เรื่องชุมชนนัก
ปฎิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

จุดเด่น 
1. คณะ และสาขาวิชา มีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการตั้งแต่ต้นของกระบวนการ  

2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการเรียนการสอน  

จุดที่ควรพัฒนา 

 พ้ืนที่ของมหาวิทยาัลที่มีจ ากัด ควรจะขยายพ้ืนที่การให้บริการของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา  
ค าอธิบาย เช่น ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น ฯลฯ เพียงพอและ
ทันสมัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด าเนินการ
ครบถ้วน  
1 ประเด็น 

ด าเนินการ
ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ด าเนินการ
ครบถ้วน  

3 ประเด็น 

ด าเนินการ
ครบถ้วน  

4 ประเด็น 

ด าเนินการ
ครบถ้วน  

5 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ห้องสมุด มทร.พระนคร ประกอบไปด้วยห้องสมุด 4 วิทยาเขต คือ เทเวศร์ โชติเวช พระนครเหนือ
และพณิชยการพระนคร โดยท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางการศึกษา ได้ด าเนินการคัดเลือกและจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้การบริการสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้เพียงพอและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะ สาขาวิชา 
ห้องสมุดเปิดกว้างให้ผู้ใช้ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก สามารถเสนอแนะ
ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาจัดซื้อไว้บริการ 
 1.มีระบบ และกลไก ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

โดย ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกในการให้บริการที่เหมาะสมและชัดเจน 
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มวิทยบริการ เพ่ือด าเนินงานการบริการทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล 
รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายที่สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานของส านักฯ 
 2.มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา 

โดย ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งได้จัดท าแบบส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูล ประเมินผล สรุปผลการส ารวจ น ามาวางแผนการจัดซื้อ เพื่อให้บริการได้
อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการ 
 3.มีการประเมินผลการด าเนินงาน  และมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และ
สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

โดย หลังจากด าเนินงานตามกระบวนการให้บริการในด้านต่าง ๆ แล้ว ได้จัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจการใช้ห้องสมุดในด้านต่าง ๆ แล้วน าผลสรุปที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการห้องสมุดต่อไป 
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 4.มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา 

โดย ส านักวิทยบริการฯ ได้น าผลการประเมินที่ได้ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาสรุป พร้อมทั้งท าการ
ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป 
 5.มีแนวปฏิบัติที่ดดี้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

โดย กลุ่มห้องสมุด ส านักวิทยบริการฯ มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยปีการศึกษา 2558 
ห้องสมุดได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 2 เรื่อง คือ 

1. ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Wep OPAC ห้องสมุด มทร.พระนคร 

โดยแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เผยแพร่ให้กับผู้เข้า
อบรมทั้ง 9 มทร. ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานระบบคลังปัญญาของแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 5 5 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.1.3-1-1 แผนผังระบบกลไกการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล 

สวส.1.3.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มวิทยบริการ 

สวส.1.3.1-3 แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิทยบริการ 
สวส.1.3-2-4 บันทึกข้อความส ารวจการต่ออายุนิตยสาร และวารสารทางวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2559 
สวส.1.3-2-5 โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 

สวส.1.3-2-6 บันทึกข้อความแจ้งงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของแต่ละคณะ โดย
แบ่งตามค่า FTES 

สวส.1.3-2-7 ตัวอย่างบันทึกเชิญชวนคัดเลือกหนังสือ ณ ร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.1.3-2-8 การส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ 

สวส.1.3-2-9 ตัวอย่างรายงานจัดซื้อนิตยสาร และวารสารทางวิชาการในประเทศ 

สวส.1.3-2-10 ตัวอย่างรายงานจัดซื้อนิตยสาร และวารสารทางวิชาการต่างประเทศ 
สวส.1.3-2-11 ตัวอย่างรายงานการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด 

สวส.1.3-2-12 ฐานข้อมูลหนังสือใหม่ 
สวส.1.3-2-13 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

สวส.1.3-2-14 ฐานข้อมูล E-Book 

สวส.1.3-2-15 ระบบคลังปัญญา 
สวส.1.3-2-16 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

สวส.1.3-2-17 รายงานสถิติการยืม-คืน 

สวส.1.3-2-18 รายงานสถิติให้บริการฐานข้อมูล 
สวส.1.3-2-19 สรุปจ านวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ประจ าปีการศึกษา 2558 

สวส.1.3-3-20 แบบประเมินการใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา 
สวส.1.3-3-21 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด 

สวส.1-3-3-22 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด 

สวส.1-3-3-23 แบบประเมินความพึงพอใจระบบแนะน าหนังสือ 
สวส.1.3-3-24 แบบประเมินระบบฐานข้อมูลหนังสือใหม่ 

สวส.1.3-3-25 ผลประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลคลังปัญญา 

สวส.1.3-3-26 ผลประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด 
สวส.1.3-3-27 ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด 

สวส.1.3-3-28 ผลประเมินความพึงพอใจระบบแนะน าหนังสือ 

สวส.1.3-3-29 ผลประเมินความพึงพอใจระบบฐานข้อมูลหนังสือใหม่ 
สวส.1.3-4-30 สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ประจ าปีการศึกษา  

2558 
สวส.1.3-4-31 การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ จากปีการศึกษา 2557 

สวส.1.3-4-32 การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของห้องสมุด ประจ าปีการศึกษา 2558 

สวส.1.3-5-33 แนวปฏิบัติที่ดี ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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จุดเด่น 

1. มีหนังสือเวียนแจ้งถึงการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับทุกคณะ
ทราบอย่างชัดเจน และแจ้งถึงช่องทางต่าง ๆ ในการเสนอซื้อทรัพยากรเข้าห้องสมุด  

2. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับทุกคณะ 

3. มีกระบวนการด าเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน 

4. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีรถรับส่งให้อาจารย์ไปคัดเลือกหนังสือที่ร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย
โดยตรง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรเพ่ิมพ้ืนที่บริการ Notebook  โดยการจัดโซน Notebook และเพ่ิมรางไฟให้เพียงพอกับ
ผู้ใช้บริการ 

2. ควรมีการกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรมีห้องประชุมกลุ่มย่อย เนื่องจาก เป็นบริการห้องส าหรับประชุมท ารายงานหรือค้นคว้าวิจัย
เป็นกลุ่ม และป้องกันเสียงไม่ให้ไปรบกวนผู้ใช้บริการท่านอ่ืน ๆ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสายธาร สุเมธอธิคม หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางบัวระภา  กลยนีย์ 

น.ส.โสภา  ไทลา 
น.ส.รัตดา  พุทธศรีเมือง 
น.ส.กมร  สุประภารพงษ์ 
นางสุมาลี  พรเจริญ 

หัวหน้างานห้องสมุด 
หัวหน้างานวิทยบริการ 
บรรณารักษ์ 
บรรณารักษ์ 
นักเอกสารสนเทศ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล  
ค าอธิบาย  ระบบการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนักศึกษา
สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด เช่น ระบบอีเลิร์นนิ่ง ระบบวีดีโอสื่อการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
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 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1.มีระบบ และกลไก ด้านการเรียนการสอนทางไกล 

โดย ส านักวิทยบริการฯ ได้จัดท าระบบกลไกด้านการเรียนการสอนทางไกลขึ้น เพ่ือเป็นการก าหนด
เป้าหมาย ขอบเขต และวางแผนการด าเนินงานระบบการเรียนการสอนทางไกล มีการประเมินกระบวนการ 
เพ่ือน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ด้านการเรียนการสอนทางไกล 

โดย ส านักวิทยบริการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
ทางไกล เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพ มีการก าหนดแผนการ
ด าเนินการประจ าปีการศึกษา 2558 
 3.มีการประเมินผลการด าเนินงาน และมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการเรียนการสอนทางไกล 

โดย ส านักวิทยบริการ มีการส ารวจความต้องการ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ มีการประเมินกระบวนการการเรียนการสอนทางไกล และผลการ
ด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผล
การด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2558 มีดังนี้ 
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) มีรายวิชาที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 40 รายวิชา แบ่งตาม
คณะต่างๆ ได้ดังนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 20 วิชา 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จ านวน 1 วิชา 
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 7 วิชา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 วิชา 
คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 10 วิชา 

การเรียนการสอน Video on Demand มีรายวิชาที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ จ านวน 2 วิชา 
สนุกกับภาษา 1  จ านวน  17  ตอน 
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สนุกกับภาษา 2  จ านวน   8   ตอน 
ความพึงพอใจระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) มีค่าความเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับ มาก 
ความพึงพอใจระบบการเรียนการสอน Video on Demand มีค่าความเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับ มาก 
 4.มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการเรียนการสอนทางไกล 

โดย ส านักวิทยบริการฯ มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนทางไกลอย่างเป็นรูปธรรม 

มีการรายงานผลการปรับปรุง/แก้ไขอย่างชัดเจน มีการก าหนดระบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 5.มีแนวปฏิบัติที่ดดี้านการการเรียนการสอนทางไกล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 โดย ส านักวิทยบริการฯ จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนทางไกล เรื่องสมาร์ทคลาสรูม 
(Smart Classroom) เผยแพร่สู่สาธารณะชน 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 5 5 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.1.4-1-1 ระบบกลไกด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 

สวส.1.4-2-2 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล  
สวส.1.4-2-3 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2558 

สวส.1.4-2-4 รายงานการประชุมการวางแผนการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนทางไกล  

สวส.1.4-2-5 ภาพการประชุมการวางแผนการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนทางไกล  
สวส.1.4-2-6 หนังสือรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจัดท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.1.4-2-7 หลักเกณฑ์คุณสมบัติรายวิชาที่น ามาพัฒนาบทเรียน 
สวส.1.4-2-8 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจัดท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 

สวส.1.4-3-9 แบบส ารวจความต้องการ การพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

สวส.1.4-3-10 ผลส ารวจความต้องการ การพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
สวส.1.4-3-11 รายงานการประชุมผลส ารวจความต้องการ การพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา 
สวส.1.4-3-12 ภาพการประชุมส ารวจความต้องการ การพัฒนาผลิตสื่อนวัตกรรมฯ 

สวส.1.4-3-13 หนังสือประชาสัมพันธ์คณาจารย์เข้าใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ปี 
การศึกษา 2558 

สวส.1.4-3-14 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 

สวส.1.4-3-15 สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา  
2558 

สวส.1.4-3-16 สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย (e-Courseware) ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 
2558 

สวส.1.4-3-17 รายงานรายวิชาที่มีจ านวนกิจกรรมมากที่สุด 5 อันดับ 

สวส.1.4-3-18 รายงานจ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่อ e-Learning เพ่ือการเรียนการสอน 
สวส.1.4-3-19 รายงานรายวิชาที่มีจ านวนกิจกรรมมากที่สุด 5 อันดับ 

สวส.1.4-3-20 รายงานจ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 

สวส.1.4-3-21 สรุปการประเมินผลความพึงพอใจสี่อ Video on Demand 
สวส.1.4-3-22 รายงานจ านวนครั้งของการใช้สื่อ-Video-on-Demand-เพ่ือการเรียนการสอน 

สวส.1.4-3-23 แบบประเมินความพึงพอใจการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 
สวส.1.4-3-24 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) 

สวส.1.4-3-25 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

สวส.1.4-3-26 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ  
สวส.1.4-3-27 รายงานการประชุม การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่ง

สนับสนุนฯ 
สวส.1.4-3-28 ภาพการประชุมการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ฯ  

สวส.1.4-4-29 ผลการปรับปรุงและแก้ไขการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกล 2558  

สวส.1.4-4-30 รายงานการประชุมผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2558 
สวส.1.4-4-31 ภาพการประชุมผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2558 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.1.4-4-32 ระบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สวส.1.4-5-33 แนวปฎิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนทางไกล 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายธนาวุฒิ  นิลมณี ผอ.สวส. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ รอง ผอ.สวส. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 

ค าอธิบาย   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

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 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.มีระบบ และกลไก ด้านการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยน
สนทนา หรือท างานร่วมกัน 

โดย ส านักวิทยบริการได้จัดท าระบบกลไก ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ / และอาจารย์ได้พบป่ะกัน 
สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน โดยใช้ระบบการใช้บริการห้องห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
Self Access และมีการจัดตั้งคณะกรรมการในด้านการจัดพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง เพ่ือความสะดวกใน
การให้บริการกับหน่อยงานที่มาติดต่อ 
 2.มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้
พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

โดย ส านักวิทยบริการฯ ได้ใช้ระบบการใช้บริการห้องห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Access 
เพ่ือให้บริการสถานที่แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร และอาจารย์ 
 3.มีการประเมินผลการด าเนินงาน  และมีการปรับปรุง/พัฒนาจากผลการจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับ
นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

โดย มีแบบสอบประเมินถามความพึงพอใจต่อการรับบริการ 
 4.มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้
พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

โดย มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์การเรียนรู้ให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยี และ
รองรับการใช้งานในปัจจุบัน 
 5.มีแนวปฏิบัติที่ดดี้านการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยน
สนทนา หรือท างานร่วมกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

โดย ส านักงานผู้อ านวยการได้จัดท าแนวทางปฏิบัติที่ดีการใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ประเด็น) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 5 5 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.1.5-1-1 ระบบการใช้บริการห้องห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self-Access 
สวส.1.5-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดพ้ืนที่/ส าหรับนักศึกษา

และอาจารย์ 
สวส.1.5-2-3 ระบบการใช้บริการห้องห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self-Access เพ่ือให้บริการ

สถานที่แก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร และอาจารย์ 
สวส.1.5-3-4 แบบประเมินความพึงพอใจห้อง self 

สวส.1.5-3-5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

สวส.1.5-4-6 เปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์  กระดานอัจฉริยะ ภายในห้องศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สวส.1.5-4-7 มีบริการ Printer ให้แก่นักศึกษาเพ่ือพิมพ์เอกสารส าคัญ/ที่เก็บกระเป๋าส าหรับ
นักศึกษา 

สวส.1.5-4-8 มีห้องประชุมแลกเปลียนเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 

สวส.1.5-5-9 แนวทางปฏิบัติที่ดีการใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

จุดเด่น 
1. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2. มีห้องเพียงพอส าหรับผู้ใช้บริการทุกศูนย์ 

3. มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องให้มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้บริการห้องศูนย์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. ปรับปรุงวัสดุ/อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นางสาวอ้อยจริยา พลับจีน 
นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาวรัชนี ต่อเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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องค์ประกอบท่ี 2 : การก ากับติดตาม 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : การพัฒนาแผน สวส. 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
ส านัก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส านัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2551-2554) 

โดย มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการวิเคราะห์ SWOT และมี
วิสัยทัศน์ 
 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับส านักไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

โดย กลุ่มทุกกลุ่มได้รับนโยบายจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมชี้แจง
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การพัฒนางานบริหารทั่วไปสู่บุคลากรภายใน  ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและ
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน ตลอดจนร่วมก าหนดตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตามแผนการด าเนินงานประจ าปี และมอบหมายให้มีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฎิบัติการประจ าปี 

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนา เป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
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 5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดย มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ โดยผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผู้บริหาร 
 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

โดย มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฎิบัติการประจ าปี ผ่านระบบ  BPM ทุก
ครั้งที่มีกิจกรรมด าเนินงาน 
 7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

โดย มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ประจ าปีการศึกษา 2558 และ
รายงานผลต่อผู้บริหารทราบ 
 8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านักไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการประจ าปี 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 7 5 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.2.1-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

(พ.ศ.2554–2557) 
สวส.2.1-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มทร.พระนคร (พ.ศ.2557-25561) 

สวส.2.1-2-3 รายงานการประชุมทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวส.2.1-3-4 แผนการปฏิบัติราชการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวส.2.1-4-5 ตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
สวส.2.1-5-6 การด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจ าปี 2558 

สวส.2.1-5-7 แผนปฎิบัติการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.2.1-5-8 แผนปฎิบัติการ กลุ่มวิทยบริการ 
สวส.2.1-5-9 แผนปฎิบัติการ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

สวส.2.1-5-10 แผนปฎิบัติการ งานบริหารทั่วไป 

สวท.2.1-6-11 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจ าปี 
สวส.2.1-6-12 ผลการด าเนินงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบศิษย์เก่า มทร.พระนคร ,  

พัฒนาระบบติดตามงบประมาณ , พัฒนาระบบทุน มทร.พระนคร , ปรับปรุงระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) , ปรับปรุงระบบรายงานยอดรายได้ ยอดค้าง
จ่ายของนักศึกษา , ปรับปรุงระบบทรานสคริปต์กิจกรรม , ปรับปรุงระบบสหกิจ
ศึกษา , ปรับปร ุงระบบบริหารงบประมาณ ส าน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ , ปรับปรุงระบบ Pay slip เชื่อมต่อระบบบัญชี 3 มิติ 

สวส.2.1-6-13 ผลการด าเนินงาน กลุ่มวิทยบริการ  ผลงานการลงฐานข้อมูล ThaiLis และ ระบบ
คลังปัญญาของ มทร.พระนคร , โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล ็กทรอนิกส์สู ่การตีพ ิมพ์งานวิจ ัยระดับนานาชาติ ( Scopus) , ภาพกิจกรรม
โครงการ “สลิปนี ้มีโชค” และ “คุณคือสุดยอดนักอ่าน” , ปรับปรุงระบบแนะน า
หนังสือ , ปรับปรุงฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด , การอัพโหลดไฟล์รูปภาพหน้าปก
หนังสือลงฐานข้อมูลห้องสมุด มทร.พระนคร ด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
WaLai AutoLib 

สวส.2.1-6-14 ผลการด าเนินงานกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
สวส.2.1-6-15 ผลการด าเนินงาน งานบริหารทั่วไป 

สวท.2.1-7-16 รายงานผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามแผนกลยุทธ์ 
ปีการศึกษา 2558 

สวท.2.1-7-17 บันทึกส่งรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ เสนอผู้บริหาร  

สวส.2.1-7-18 บันทึกข้อความรายงานผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

สวส.2.1-7-19 บันทึกเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลุ่ม เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ประจ าปี 2558 

สวส.2.1-7-20 บันทึกรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มวิทยบริการ  ปีการศึกษา 2558 เสนอผู้บริหาร 
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จุดเด่น 

 มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรมีการจัดประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายธนาวุฒิ นิลมณี ผอ.สวส. 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 :  การบริหารความเสี่ยง สวส. 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารระดับกลุ่มงานและรองผู้อ านวยการ
เป็นประธานการด าเนินงาน 

โดย ส านักวิทยบริการฯ มีการตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงภายในแต่ละกลุ่มงาน โดยมีหัวหน้า
กลุ่มงาน เป็นประธานคณะท างาน 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของส านักสอดคล้อง
สนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

โดย มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 
 4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

โดย มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหารส านัก 
ปีละ 1 ครั้ง 

โดย มีการติดตาม และประเมินการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ และรายงานต่อผู้บริหารส านัก 
 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 5 5 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.2.2.-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวส.2.2-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สวส.2.2-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวส.2.2-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
สวส.2.2-1-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง กลุ่มวิทยบริการ 

สวส.2.2-1-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สวส.2.2-2-7 ความมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์)  

สวส.2.2-2-8 มีการวิเคราะห์และรบุความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของ
หน่วยงานภายใน มทร.พระนคร 

สวส.2.2-2-9 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบคลัสเตอร์เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

สวส.2.2-2-10 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จาก
ภายนอก 

สวส.2.2-2-11 การวิเคราห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สวส.2.2-3-12 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง ครุภัณฑ์
เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) 

สวส.2.2-3-13 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง การบริหาร
จัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร  

สวส.2.2-3-14 ประเมินโอกาศและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โครงการพัฒนา
ระบบคลัสเตอร์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

สวส.2.2-3-15 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โครงการเข้าถึง
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก 

สวส.2.2-3-16 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวส.2.2-4-17 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน ความเสี่ยง 
ครุภัณฑ์เครื่องเช่า (คอมพิวเตอร์) 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.2.2-4-18 แผนบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน  

มทร.พระนคร 
สวส.2.2-4-19 แผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบคลัสเตอร์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงใน

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
สวส.2.2-4-20 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงโครงการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

จากภายนอก 

สวส.2.2-4-21 แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวส.2.2-5-22 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ครุภัณฑ์เครื่อง
เช่า (คอมพิวเตอร์) 

สวส.2.2-5-23 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การบริหาร
จัดการและการดูแลเว็บไชต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร 

สวส.2.2-5-24 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการพัฒนา
ระบบคลัสเตอร์เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

สวส.2.2-5-25 การติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการ
เข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอก 

สวส.2.2-5-26 การติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จุดเด่น 

1. มีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา และปรับปรุงกลยุทธ์ 
2. มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการฝึกอบรมและชี้แจง ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการ  
2. ท าความเข้าใจกับทุกคนให้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงในองค์กร  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายธนาวุฒิ  นิลมณี ผอ.สวส. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 :  การจัดการความรู้ สวส. 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติตามภารกิจ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในกลุ่ม 

จัดการประชุมเพ่ือให้บุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ ได้น าเสนอองค์ความรู้ (KM) ตามประเด็นที่
ก าหนดไว้และตามภารกิจที่ก าหนดเพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ที่ได้น าเสนอของและล่ะคน
ภายในส านักวิทยบริการฯ เพ่ือน าความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาและปรับใช้ในภารกิจของหน่วยงานต่อไป 
 2. มีการรวบรวมความรู้ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (มีทะเบียนความรู้อย่างน้อย 10 เรื่องต่อปี) 

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ตามภารกิจเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในส านักวิทยบริการฯ และเผยแพร่ออกเป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งหมด 77 เรื่อง 
 3. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาท าเป็น 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) น าไปสู่การปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง มาท าเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี มีการคัดเลือกความรู้ที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรและบุคคลภายนอกเอามาเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ที่ด ี

 4. มีการเผยแพร่ทะเบียนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่านระบบ ICT หน้าเว็ปไซต์ของกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

มีการรวบรวมความรู้เป็นทะเบียนความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์งานที่ท าจากบุคคล และมีแนวปฏิบัติที่
ดีเผยแผร่ทางเว็ปไซต์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาหรือหาความรู้เพ่ิมเติมได้ 
 5. มีการประเมินผลการจัดการความรู้ ที่แสดงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง  

มีการประเมินผลการจัดการความรู้จากบุคลากรในส านักวิทยบริการ ฯ พร้อมกับรายงานปัญหา 
อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพผ่านทางเว็ปไซต์
ของหน่วยงาน 
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 5 5 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.2.3-1-1 แผนการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวส.2.3-1-2 บันทึกข้อความแจ้งให้บุคคลากรเข้าร่วมอบรมการอบรมการดูแลรักษาและซ่อม
คอมพิวเตอร์ส านักงาน โดยมีบุคลากรของส านักวิทยฯ ทีมีประสบการณ์ตรง มา
ถ่ายทอดและแบ่งบันความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

สวส.2.3-1-3 รูปภาพกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สวส.2.3-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในกลุ่มวิทยบริการ 
สวส.2.3-1-5 ภาพกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีทักษะและประสบการณ์ตรง

ภายในกลุ่มวิทยบริการ 
สวส.2.3-1-6 ภาพกิจการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส ารวจทรัพยากรสารสนเทศ แบบ 

Offline (Inventory Module) 
สวส. 2.3-1-7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร (KM) ในส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวส.2.3-2-8 การท าแผ่นพับในโปรแกรม Microsoft Word 2010/2013 
สวส.2.3-2-9 ตั้งค่า Folder (Default local File Location) บันทึกไฟล์ Word 2013 

สวส.2.3-2-10 การท าภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
สวส.2.3-2-11 วิธีใส่เลขหน้า Microsoft Word แบบก าหนดหน้าที่เริ่มต้นเอง 

สวส.2.3-2-12 การใช้ปุ่มลัดโปรแกรม Microsoft Word 

สวส.2.3-2-13 การส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สวส.2.3-2-14 ขั้นตอนการท าบัตรประกันสังคม 

สวส.2.3-2-15 การจัดซื้อพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

สวส.2.3-2-16 การใช้งานแชร์โฟล์เดอร์ใน Dropbox 
สวส.2.3-2-17 e-bidding 
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รหัสหลักฐาน รายการ 
สวส.2.3-2-18 วิธีการเช็คและก าจัด virus malware ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม 

windows malicious 
สวส.2.3-2-19 แก้ปัญหาปุ่ม Start menu, Search Windows, Speakers หรืออ่ืนๆ ใน 

Windows 10 ไม่ท างาน 
สวส.2.3-2-20 วิธีตั้งค่าใช้งานโปรแกรม Pulse secure ส าหรับลงชื่อเข้าใช้งาน Internet 

สวส.2.3-2-21 วิธีเปิดการใช้งาน Administrator Account บน Windows 10 

สวส.2.3-2-22 How to install snare agent for linux 
สวส.2.3-2-23 วิธีการติดตั้ง Ubuntu Server 14.04.1 LTS เพ่ือน าไปพัฒนาในงานสารสนเทศ 

ภายในองค์กรของท่าน 
สวส.2.3-2-24 วิธีการแปลงไฟล์จาก CD/DVD ไปเป็น ISO ด้วยโปรแกรม Fotmat factory 

สวส.2.3-2-25 วิธีการสร้าง User และ Password ส าหรับ Login เข้าไปบริหารจัดการ ESXi 
ผ่านโปรแกรม Sphere Client 

สวส.2.3-2-26 ท าทีมวิวให้เชื่อมต่อแบบ local ภายใน 

สวส.2.3-2-27 Use xRDP access Ubuntu desktop from Windows 
สวส.2.3-2-28 เครื่องคอมพิวเตอร์ Restart ตลอด 

สวส.2.3-2-29 วิธีการท า UEFI USB bootable flashdrive ส าหรับลง windows ด้วยโปรแกรม 
Rufus 2.9 

สวส.2.3-2-30 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม CPU-Z 

สวส.2.3-2-31 วิธีการใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัส windows defender บน win10 
สวส.2.3-2-32 Clear stack Alcatel OmniStack LS 6224 

สวส.2.3-2-33 วิธีลบโปรแกรม Line PC และเทคนิคเมื่อไม่สามารถลบโปรแกรมได้ 

สวส.2.3-2-34 วิธีการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยมากขึ้นใน Flash Drive หรือ Removable  
Disk 

สวส.2.3-2-35 วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อคีย์บอร์ดเกิดอาการตอบสนองช้ากว่าปกติ (หน่วง ,ดีเลย์) 
สวส.2.3-2-36 วิธีต่ออายุ Certification Authority (CA) ของ Let’s Encrypt 

สวส.2.3-2-37 การก าหนดค่า default app (ค่าเริ่มต้นในการเปิดโปรแกรมต่างๆ) Windows 10 

สวส.2.3-2-38 วิธีการใช้เครื่องฟูจิตสึสแกนเนอร์ 
สวส.2.3-2-39 ท้องถิ่นศึกษา : จากปูมสู่ภูมิ 

สวส.2.3-2-40 โบว์ชัวร์การยืมต่อ Renew Online 

สวส.2.3-2-41 วิธีสืบค้นฐานข้อมูล Scopus 

http://lib.arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/KM-Scopus-7-%E0%B8%95.%E0%B8%84.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.2.3-2-42 วิธียืมต่อด้วยตนเองในระบบออนไลน์ 
สวส.2.3-2-43 แนะน า link ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

สวส.2.3-2-44 การใช้โปรแกรม Microsoft Publisher ในการพิมพ์รูปที่มีขนาดใหญ่ 

สวส.2.3-2-45 วิธีสร้าง QR-Code เว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
สวส.2.3-2-46 สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย 

สวส.2.3-2-47 การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost 

สวส.2.3-2-48 การเย็บเล่มวารสารในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
สวส.2.3-2-49 เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

สวส.2.3-2-50 รายงานทรัพยากรแยกตามกลุ่มเลขเรียก 
สวส.2.3-2-51 วิธีการยืมทรัพยากรห้องสมุดข้ามสาขา 

สวส.2.3-2-52 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ 

สวส.2.3-2-53 การน าวิดีโอไปใช้ และลักษณะการท างานของวิดีโอ 
สวส.2.3-2-54 มาตรฐานการเผยแพร่ภาพวิดีโอ 

สวส.2.3-2-55 การผสมผสานระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ 

สวส.2.3-2-56 การผลิตวิดีโอ 
สวส.2.3-2-57 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย 

สวส.2.3-2-58 คุณภาพของระบบโทรทัศน์สีในระบบต่างๆ 

สวส.2.3-2-59 Digital Television 
สวส.2.3-2-60 คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ และภาพยนตร์ 

สวส.2.3-2-61 องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (1) 
สวส.2.3-2-62 องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (2) 

สวส.2.3-2-63 องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (3) 

สวส.2.3-2-64 องค์ประกอบของโปรแกรม – Menu Bar (4) 
สวส.2.3-2-65 องค์ประกอบของโปรแกรม – Step Panel 

สวส.2.3-2-66 องค์ประกอบของโปรแกรม – Player Panel 

สวส.2.3-2-67 องค์ประกอบของโปรแกรม – Library Panel 
สวส.2.3-2-68 องค์ประกอบของโปรแกรม – Timeline Panel 

สวส.2.3-2-69 การน าไฟล์เข้าสู่โปรแกรม 

สวส.2.3-2-70 การตัดต่อวิดีโอ 
สวส.2.3-2-71 การตัดต่อวิดีโอ (ต่อ) 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.2.3-2-72 การตัดต่อวิดีโอ (ต่อ) 
สวส.2.3-2-73 การตัดต่อวิดีโอ (ต่อ) 

สวส.2.3-2-74 การใส่และลบ Transition 

สวส.2.3-2-75 แนะน า JQUERY PLUGIN THAILAND PROVINCE SET V.1.0 
สวส.2.3-2-76 CSS : MARGIN AND PADDING 

สวส.2.3-2-77 วิธีลบข้อมูลซ้ าอย่างรวดเร็วภายใน EXCEL 

สวส.2.3-2-78 PHOTOSHOP : การลบพ้ืนหลังออกจากภาพให้เป็นธรรมชาติ 
สวส.2.3-2-79 การใช้ CSS3 @FONT-FACE RULE เพ่ือน าฟอนต์ประจ ามหาวิทยาลัยมาแสดงบน 

เว็บไซต์ 
สวส.2.3-2-80 การสร้าง STORE PROCEDURE ใน MS SQL SERVER และเขียนโค้ดใช้งานด้วย 

ASP.NET C# 
สวส.2.3-2-81 วิธีการใช้ NODE.JS และ GIT เพ่ือท าการติดตั้ง BOWER, TYPESCRIPT, TSD 

และใช้ BOWER ติดตั้ง BOOTSTRAP, ANGULARJS 

สวส.2.3-2-82 ขั้นตอนการน า ANDROID APPLICATION ที่พัฒนาขึ้นบน PLAY STORE 
สวส.2.3-2-83 BEST PRACTICE 2558 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารอาคารสถานที่ ผู้น าเสนอ 

ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว และนายสมโภชน์ กุลธารารมณ์  
สวส.2.3-2-84 ATOM/EMMET BUG 

สวส.2.3-3-85 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการใช้ระบบปฏิทินการประชุม/สัมมนา 

สวส.2.3-3-86 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบบริหารชมรม 
สวส.2.3-3-87 แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการติดตั้งระบบคลังปัญญา DSpace บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 

สวส.2.3-3-88 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สวส.2.3-3-89 ภาพประกอบการเป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้ พร้อมภาพแสดงความ  

ต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม 

สวส.2.3-3-90 แนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ  
(Smart Classroom) 

สวส.2.3-4-91 เว็บไซต์การจัดการความรู้ ส านักงานผู้อ านวยการ 
สวส.2.3-4-92 เว็บไซต์การจัดการความรู้ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวส.2.3-4-93 เว็ปไซต์การจัดการความรู้ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  

สวส.2.3-4-94 เว็ปไซต์การจัดการความรู้ กลุ่มวิทยบริการ 
สวส.2.3-4-95 เว็ปไซต์การจัดการความรู้ กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.2.3-5-96 สรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร  ปัญหา อุปสรรคในการ  
ด าเนินงานและข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุง ปี 2558 

สวส.2.3-5-97 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2558 

สวส.2.3-5-98 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2558 ส านักงาน 
ผู้อ านวยการ 

สวส.2.3-5-99 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2558 กลุ่มเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

สวส.2.3-5-100 สรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2558 กลุ่มเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

สวส.2.3-5-101 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2558 กลุ่มวิทย 
บริการ 

สวส.2.3-5-102 รายงานสรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร ปี 2558 กลุ่มวิทยบริการ 

สวส.2.3-5-103 สรุปผลการประเมินประสิทธิผลแผนการจัดการความรู้ ปี 2558 กลุ่มเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

สวส.2.3-5-104 การประเมินผลกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง การใช้โปรแกรมตัดต่อ 
วิดีโอ Corel Video Studio Pro X5 เบื้องต้น 

 
จุดเด่น 

1. มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฎิบัติพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้  

2. มีระบบ ICT สนับสนุนการจัดเก็บทะเบียนความรู้ของตนเอง 
3. มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอๆ 

4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
2. แรงจูงใจภายในส านักการจัดท า KM 

3. ทักษะทางด้านภาษาของบุคลากร 

4. ทักษะทางด้านการประสานงานและติดต่อสื่อสาร 
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ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายธนาวุฒิ นิลมณี ผอ.สวส. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 :  การพัฒนาบุคลากร สวส. 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
สูตรการค านวณ 

         จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  X 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมดของกลุ่ม 

 
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 

ผลการด าเนินงาน : 
โดยบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ได้เข้าอบรมร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดอบรมให้กับบุคลากรของส านัก พร้อมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย หลังจาก
ฝึกอบรมบุคลากรน าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 รายการ 

ตัวตั้ง จ านวนบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี 2558 จ านวน 63 
คน 

ตัวหาร จ านวนบุคลากรทั้งหมดของส านักวิทยบริการฯ ปี 2558 จ านวน  63 คน  

ผล ร้อยละของจ านวนบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ที่ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 
เป้าหมาย ร้อยละของจ านวนบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจ คิดเป็น

ร้อยละ 80 
 
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

80 100 5 
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รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.2.4-1-1 รายชื่อบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 จ านวน 63 คน 

สวส.2.4-1-2 รายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป จ านวน 8 คน 

สวส.2.4-1-3 รายละเอียดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 7 คน 

สวส.2.4-1-4   โครงการฝึกอบรมปี 2558 จ าแนกตามรายชื่อผู้เข้าอบรม กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร จ านวน 15 คน 

สวส.2.4-1-5 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรปี 2558 กลุ่มวิทยบริการ จ านวน 16 คน 

สวท.2.4-1-6 รายละเอียดการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากร กลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 17 คน 

 
จุดเด่น 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ประจ าปี 2558 

2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร 

จุดที่ควรพัฒนา 

 บุคลากรควรน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมมาปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายธนาวุฒิ  นิลมณี ผอ.สวส. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส. 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 : การประกันคุณภาพภายใน สวส. 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ และ
พัฒนาการของส านัก ตั้งแต่ระดับกลุ่ม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ส านักวิทยบริการฯ มีคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ที่แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ
ส านัก 

 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของส านัก 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศมีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ โดยมีการตั้งคณะกรรมการในระดับ
ส านักโดยผู้อ านวยการส านักเป็นประธาน และมอบหมายนโยบายการด าเนินงานไปยังกลุ่มโดยมีหั วหน้า
กลุ่มเป็นประธานคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับกลุ่ม  

 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของส านัก 
มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มที่เป็นภารกิจหลักของส านักครบทุกกลุ่ม  

 4. มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในส านักมีการด าเนินการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพภายในตามระบบ และกลไกที่ส านักก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

มีการประชุมก ากับติดตาม ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มด าเนินงานประกันคุณภาพ อาทิเช่น เปิดโอกาสให้
ให้ทุกกลุ่มก าหนดตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพตามอัตลักษณ์ของกลุ่ม มีการประชุมควบคุมการด าเนินงาน
เป็นไปตามคุณภาพ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  

 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงการท างาน จากผลการประเมินของคณะกรรมการจากปีที่
ผ่านมา 

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ส านักวิทยบริการฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของ

ส านัก คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และระบบรายงานการประกันคุณภาพของส านัก  
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 6 5 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.2.5-1-1 คู่มือประกันคุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 
สวส.2.5-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สวส.2.5-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สวส.2.5-2-4  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ส านักงานผู้อ านวยการ  

สวส.2.5-2-5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร 

สวส.2.5-2-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

สวส.2.5-2-7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพภายใน กลุ่มวิทยบริการ  
สวส.2.5-3-8 การก าหนมาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สวส.2.5-3-9 การก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ส านักงานผู้อ านวยการ  

สวส.2.5-3-10 ตัวบ่งชี้เฉพาะและเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  
สวส.2.5-3-11 มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพกลุ่มวิทยบริการ 

สวส.2.5-3-12 ตัวบ่งชี้เฉพาะและเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

สวส.2.5-4-13   ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
สวส.2.5-4-14  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

สวส.2.5-4-15   ผลการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2558 
สวส.2.5-4-16   รายงานการประชุมตรวจติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1 

สวส.2.5-4-17   รายงานการประชุมตรวจติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 

สวส.2.5-4-18 หนังสือบันทึกขอแจ้งส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 
2558 

สวส.2.5-4-19 ผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่ม 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.2.5-4-20   รายงานการประชุมการติดตามการประกันคุณภาพภายใน (KPI) ส านักงาน 
ผู้อ านวยการ ครั้งที่1 

สวส.2.5-4-21   รายงานการประชุมการติดตามการประกันคุณภาพภายใน (KPI) ส านักงาน 
ผู้อ านวยการ ครั้งที่2 

สวส.2.5-4-22 หนังสือบันทึกขอแจ้งส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงาน  
ผู้อ านวยการ 

สวส.2.5-4-23 การประกันคุณภาพ การตรวจติดตาม การด าเนินงานด้าน และผลการด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ของกลุ่มเครือข่าย 

สวส.2.5-4-24 การประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร  

สวส.2.5-4-25 แผนปฏิบัติงานกลุ่มวิทยบริการ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกลุ่มวิทย  
บริการ และ ระบบกลไกการให้บริการห้องสมุดและฐานข้อมูล 

สวส.2.5-4-26 รายงานการประขุมกลุ่มวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2558 

สวส.2.5-4-27 รายงานการประขุมกลุ่มวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2559 
สวส.2.5-4-28 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด (แยกตามคณะ) ปีการศึกษา  

2558 
สวส.2.5-4-29 บันทึกรายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของกลุ่มวิทยบริการ 

สวส.2.5-4-30 รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทค  
โนโลยีการศึกาษา ครั้งที่ 1 

สวส.2.5-4-31 รายงานการประชุมตรวจติดตามผลตัวบ่งชี้เฉพาะ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทค 
โนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 2 

สวส.2-5-5-32   แนวทางแก้ไข ปรับปรุง สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากข้อเสนอแนะ  
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวส.2-5-5-33   รายงานจ านวนผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

สวส.2.5-5-34   ผลการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ได้รับรางวัลการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี เรื่องชุมชนนัก  
ปฎิบัติ สู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 

สวส.2.5-5-35 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ  
ส านักงานผู้อ านวยการ 

สวส.2.5-5-36 บันทึกข้อความประชุมเรื่องการประกันคุณภาพในกลุ่มงาน 

สวส.2.5-5-37 
 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์เเละการสื่อสาร  
หลังการปรับปรุง 
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รหัสหลักฐาน รายการ 

สวส.2.5-5-38 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ  
กลุ่มวิทยบริการ 

สวส.2.5-5-39 รายงานสรุปยอดการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 
สวส.2.5-5-40 มุมแสดงวารสารต่างประเทศ  และ ฐานข้อมูลวารสารต่างปะเทศ  

สวส.2.5-5-41 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอ  
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

สวท.2.5-6-42 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภายใน (IQA) 

สวท.2.5-6-43 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 

จุดเด่น 

 มีการน าผลการประเมินมาท าการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนา 

 จัดให้มีการอบรมบุคลากรในการจัดท าประกันคุณภาพเพ่ือให้เข้าใจกระบวนการวิธีการและ
ได้รับความรู้มากขึ้น 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต าแหน่ง 

ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ นายธนาวุฒิ  นิลมณี ผอ.สวส. 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว รอง ผอ.สวส. 
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สรุปผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 

 
ตารางท่ี 4 - 1   สรุปผลการด าเนินงาน  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้และค่าเฉลี่ยรายมาตรฐาน 
                     ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2558 (ส.1)  

 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

 
ค่าน้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน1 คะแนน/ 
ผล

ประเมิน 

บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
 ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 :  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

1.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการ
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   

5 
ประเด็น 

15 - 5  
 ประเด็น 

5  
 

1.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเตรียม
ความพร้อมทางกายภาพ 

5 
ประเด็น 

15  5   
ประเด็น 

5  
 

1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา 

5 
ประเด็น 

15  5   
ประเด็น 

5  
 

1.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียน
การสอนทางไกล 

5 
ประเด็น 

15  5   
ประเด็น 

5  
 

1.5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัด
พื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 

5 
ประเด็น 

15  5   
ประเด็น 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1  75 -  5.0  

องค์ประกอบท่ี 2 :  การก ากับติดตาม 

2.1 การพัฒนาแผน 5 
ประเด็น 

5 - 5  
 ประเด็น 

5  
 

2.2 การบริหารความเสี่ยง 5 
ประเด็น 

5 - 5  
ประเด็น 

5  
 

2.3 การจัดการความรู้ 5    
ประเด็น 

5 - 5 
ประเด็น 

5  
 

2.4 การพัฒนาบุคลากร 5    
ประเด็น 

5 - 5  
 ประเด็น 

5  
 

2.5 การประกันคุณภาพภายใน 5    
ประเด็น 

5 - 5 
ประเด็น 

5  
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2  25   5.0  

เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ  100   5.0  

 
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน      ต้องปรับปรุง           พอใช้         ดี        ดีมาก 

              00.00 - 1.50                   1.51 - 2.50                       2.51 - 3.50                 3.51 - 4.50  4.51 – 5.00 
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ตาราง ส. 2  ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 
หมายเหตุ 

I P O รวม 
 
 

1. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้   - 5.00 - 5.00 
ดีมาก  

2. การก ากับติดตาม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

รวม  5.00 5.00 5.00 ดมีาก  
ผลการประเมิน - ดีมาก ดีมาก ดมีาก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

0.0 0.00 – 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา  2558 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ปีการศึกษา  2558 
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สรุปผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา  2558  โดยรวม 
(ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 องค์ประกอบ : คะแนนเต็ม 5) 

ในรอบปีการศึกษา  2558 ผลการประเมินการด าเนินงานทุกภารกิจทั้ง 2 องค์ประกอบตามมีดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบท่ี  1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีฐานข้อมูลในการน ามาใช้สนับสนุนการวางแผน พัฒนาการ

บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการและตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ โดยระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามแบบมาตรฐานกลาง เพ่ือให้สามารถ
แลกเปลี่ยนสื่อสารและเชื่อมโยงกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านักให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกคณะ/หน่วยงาน  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์
กระบวนการสร้างคุณค่า การปรับปรุงระบบงานครอบคลุมภารกิจครบทุกด้านของมหาวิทยาลัย น าเทคโนโลยีมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความรู้แก่บุคลากร และนักศึกษาในด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ  ในการให้บริการ
สารสนเทศมีคุณภาพนั้น มาจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอทั้งในเชิงปริ มาณและ
คุณภาพ รวมทั้งต้องจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้นหาและการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการ อันจะน าไปสู่การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าและพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ มีผลการด าเนินงานตามการประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยเป็น 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
จุดแข็ง 

1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างดี 
2. มีการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพมีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน 
3. คณะ และสาขาวิชา มีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการตั้งแต่ต้นของกระบวนการ 
4. คณะ และสาขาวิชา มีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการตั้งแต่ต้นของกระบวนการ 
5. มีหนังสือเวียนแจ้งถึงการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับทุกคณะทราบอย่าง

ชัดเจน และแจ้งถึงช่องทางต่าง ๆ ในการเสนอซ้ือทรัพยากรเข้าห้องสมุด 
6. มีกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับทุกคณะ 
7. มีกระบวนการด าเนินงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
8. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีรถรับส่งให้อาจารย์ไปคัดเลือกหนังสือที่ร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายโดยตรง 
9. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
10. มีห้องเพียงพอส าหรับผู้ใช้บริการทุกศูนย์ 
11. มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ห้องสมุดต้องมีหลักฐานการบริหารจัดการให้มีการร้องเรียนน้อยลง  เช่น  กระจายการใช้ฐานข้อมูหนังสือ

ในช่วงปลายเทอมเป็นต้นเทอม  และกลางเทอม 
2. ควรหาหลักฐานการน าไปใช้ประโยชน์  และศึกษาต่อไปว่าน าไปใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง  เพ่ือน ามาปรับปรุง

พัฒนาต่อไปในอนาคต 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน ปรับปรุงสื่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ ให้สะดวก  นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา พัฒนาโปรแกรมหรือระบบงาน
ใหม่ เพ่ือลดเวลา และข้ันตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
องค์ประกอบที่ 2  การก ากับติดตาม  

การบริหารจัดการองค์การที่มีคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น การได้รับงบประมาณที่
เพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ มีการจัดการความรู้ มีการวิจัย การจัดการการท างาน การพยากรณ์  การบริหารความ
เสี่ยง การวางแผนการ การจัดการ การมอบหมายงาน การก ากับติดตาม การควบคุมและการประเมินผลงาน รวมถึง
ประสิทธิภาพการท างาน และการใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักมี
ผลการด าเนินงานตามการประเมินตนเอง อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00 
 
จุดแข็ง 

1. มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา และปรับปรุงกลยุทธ์ 
3. มีการประชุมเพ่ือระดมความคิดในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
4. มีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ปฎิบัติพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ 
5. มีระบบ ICT สนับสนุนการจัดเก็บทะเบียนความรู้ของตนเอง 
6. มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอๆ 
7. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริม 
8. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

ประจ าปี 2557 
9. ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร 
10. มีการน าผลการประเมินมาท าการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับงบด าเนินการของหน่วยงาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรมีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานจากการน าการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์อยู่ในวาระการ
ประชุมด้วย  



 
 
 
 

 
ส่วนที ่5 

 

ภาคผนวก 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  นโยบายคุณภาพ  และค่านิยมองค์กร 

_______________ 

 เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีแนวทางในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  ไปใน
แนวทางเดียวกัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จึงประกาศนโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร  
ให้บุคลากรทุกท่านยึดถือและร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 นโยบายคุณภาพ 
 “มุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ  เพื่อพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม  ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ  สู่มาตรฐานสากล” 
 ค่านิยมองค์กร 
 “คิดอย่างสร้างสรรค์    ท าอย่างมืออาชีพ” 
  Think Creatively    Do Professionally 
  
 
 ประกาศ  ณ วันที่   ๘   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
                           

                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 

          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  ให้ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

__________________________________ 

 เนื่องจากปัจจุบันคณะรัฐบาลได้จัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่โปร่งใสตรวจสอบได้  โดยน าระบบบริหารคุณภาพ มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ  นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ   ตาม
มาตรฐานที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก าหนด  โดยมีหน่ วยงานต้น
สังกัดคือ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้ทบทวนสอบและ
ควบคุมดูแล 
 จากที่กล่าวมานี้  คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  จึงมีความตระหนักถึงการบริหาร
จัดการโดยหลักธรรมาภิบาล  และมีแนวบริหารงานตามรูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good  
Governance)  และเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพเป็นอย่าง
ยิ่ง  จึงขอประกาศให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกท่านทราบทั่วกันว่า  ให้ถือเป็นนโยบายส าคัญ   ในการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ  และมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพอย่าง
เคร่งครัด  เพื่อร่วมกันน าพามหาวิทยาลัยให้เป็นสถานศึกษาชั้นน าด้านคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย  และได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอกในระดับสากลต่อไป 
  
 
 ประกาศ  ณ วันที่    ๘    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    
 

    

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ               
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ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เรื่อง  ให้ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

___________________________________ 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้มีตัวบ่งชี้ตามอัต

ลักษณ์ของส านัก  ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ จ านวน  ๓  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ  คือ 

 ๑. ระบบและกลไกพัฒนาระบบห้องสมุดของมหาวิทยาลัยให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ 

 ๒. กระบวนการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นฐาน  (Technology Based 

Management) 

 ๓. มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับบุคลากร 

 เพ่ือเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังกล่าวจึงขอประกาศให้

บุคลากรในส านักทุกท่านทราบทั่วกันว่าให้ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ ตามตัว

บ่งชี้อัตลักษณ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด  เพ่ือร่วมกันน าพาส านักให้เป็น

หน่วยงาน  ชั้นน า  สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับจากองค์กร   ทั้งระดับชาติและ

นานาชาติต่อไป 

  

 ประกาศ  ณ วันที่   ๑๓  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                                  

                         
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร จารุวาระกูล) 

      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เรื่อง  นโยบายและแนวทางการด าเนินกิจกรรม ๕ส. 

_______________ 

 เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม ๕ส. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล บรรลุตามตัวชี้วัดของระบบประกันคุณภาพทุกระบบที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
ด าเนินการ มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่า 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายในการด าเนินงานกิจกรรม ๕ส. อย่าง
ต่อเนื่อง ตามขบวนการ PDCA เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยก าหนดแนวทางให้ทุกหน่วยงาน
เร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรม ๕ส. ทุกๆ ด้าน รวมทั้งการจัดเตรียมระบบปัจจัยพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน โดยให้ถือว่ากิจกรรม ๕ส. เป็นวิธีการหนึ่งในการก ากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและยึดถือเป็นนโยบาย เพ่ือแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือ
ปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ วันที่   ๘   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                                                                  

                                                                            

    

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวิัตร จารุวาระกูล) 

   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

ส านักวิทยบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นแหล่งสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม

และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 

 ใช้ ICT พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียนรู้ 

 ใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 

 ใช้ ICT เป็นกลไกในการสร้างหลักธรรมาภิบาล 

 ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสรรถนะทาง ICT 

 จัดหาทรัพยากร ICT โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เป้าหมาย 

 พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการที่ใช้ ICT เป็นฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ผลิตพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสรรถนะทาง ICT ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

 ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (e-Learning) การสร้างโอกาส เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการ

เรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (e-Management) การเป็นผู้น าในการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และการให้บริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (e-Manpower) การผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสรรถนะทาง ICT 

เพ่ือพัฒนาประเทศ 
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กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
2. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 
3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT- Based Knowledge) 
4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ(e-Resources) 
5. พัฒนาโครงนร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-

Management Infrastructure) 
6. พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture) 
7. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
8. พัฒนาระบบการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาโดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based 

Management) 
10. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT (e-Student) 
11. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower) 
12. พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT (IT Professional Certification) 
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รายช่ืออักษรย่อของหน่วยงาน 

 

สวส. = ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สผ. = ส านักงานผู้อ านวยการ 

ทส. = กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คส. = กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

นท. = กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

วบ.      =  กลุ่มวิทยบริการ 
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