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1. บทน ำ 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เป็น
สถำบันอุดมศึกษำ กลุ่ม ค2 เน้นกำรผลิตบัณฑิตเฉพำะทำงหรือเฉพำะกลุ่มสำขำวิชำ ที่เน้นระดับปริญญำตรี 
ซึ่งมีจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 มีภำระกิจหลัก 4 กลุ่ม และภำรกิจสนับสนุนภำยในส ำนัก 1 งำน จ ำแนกเป็น กลุ่มระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลุ่มพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ กลุ่มวิทยบริกำร และ
งำนบริหำรทั่วไป 
 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 ำเนินกำร
ตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 2 องค์ประกอบ จ ำนวน 10 
ตัวบ่งชี้ ซึ่งปรำกฏผผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก ที่ 4.80 โดยองค์ประกอบที่  
1 มีผลรวมในระดับดีมำก ที่ 4.60 และองค์ประกอบที่ 2 มีภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก ที่ 5.00  (รำยละเอียด
ตำมตำรำงสรุปผลฯ) 
ตำรำงสรุปผลและวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับส ำนัก 
 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
 

หมำยเหตุ 

I P O รวม 
 
 

1. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้   - 4.60 - 4.60 
ดีมำก  

2. กำรก ำกับติดตำม - 5.00 5.00 5.00 ดีมำก  

เฉลี่ย  4.80 5.00 4.80 ดีมำก  
ผลกำรประเมิน - ดีมำก ดีมำก ดีมำก   

บทสรุปผู้บริหำร โดยคณะกรรมกำรประเมิน 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ปีกำรศึกษำ 2558 

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 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ (ภำพรวม) 

จุดเด่น 

1. มีระบบบริหำรจัดกำรบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ 

2. บุคลำกรมีสมรรถนะสูง 
3. บุคลำกรด้ำน IT มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลจำกกำรได้รับ Certificate 100% 

จุดที่ควรพัฒนำ 

ให้หน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี  เชิงประจักษ์  และ
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ข้อเสนอแนะ 
พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรให้สอดคล้องกับกำรเป็น  Digital University ของมหำวิทยำลัย 
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ระหว่ำงวันที่ 9 – 10 กันยำยน 2559 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรผู้ประเมิน 

ชื่อ – นำมสกลุ สังกัด กรรมกำร 

1.นำงแก้วตำ ขำวเหลือง  ประธำนคณะกรรมกำร 
2.นำยสุวุฒิ ตุ้มทอง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ กรรมกำร 

3.นำยนิลมิต นิลำศ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.พระนคร กรรมกำร 
4.นำยเกรียงไกร เหลืองอ ำพล คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.พระนคร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.รำยนำมคณะกรรมกำรผู้ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับส ำนัก ปีกำรศึกษำ 2558 
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5.1 ผลกำรประเมินคุณภำพรำยตัวบ่งชี้ (ป.1) 

ตัวบ่งช้ี
คุณภำพ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุ
เป้ำหมำย 

 

คะแนนประเมิน หมำยเหต ุ
ตัวตั้ง / 
ตัวหำร 

ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน 

SAR กรรมกำร 

ตัวบ่งช้ี 1.1 5 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งช้ี 1.2 5 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี 1.3 5 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งช้ี 1.4 5 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 4 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี 1.5 5 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 4 คะแนน  
ตัวบ่งช้ี 2.1 5 ประเด็น  7 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี 2.2 5 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งช้ี 2.3 5 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี 2.4 80% 63/63 100%  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งช้ี 2.5 5 ประเด็น  7 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  

 

 
 

 

 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

จ ำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน 

 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 
 

1. สิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้   5 - 4.60 - 4.60 

 

2. กำรก ำกับ
ติดตำม 

5 - 5.00 5.00 5.00  

เฉลี่ย   4.80 5.00 4.80  
ผลกำรประเมิน  - ดีมำก ดีมำก ดีมำก  

5. ผลกำรประเมิน 

5.2 ตำรำงสรุปผลและวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ (ป.2) 

1.0 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 
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5.3 จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง รำยองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

จุดเด่น แนวทำงกำรเสริมจุดเด่น 
1. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนที่ท ำ
เป็นอย่ำงด ี

1. อบรมบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

2. มีกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 2. ส ำรวจกำรใช้ครุภัณฑ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

3. มีครุภัณฑ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพียงพอต่อ
กำรใช้งำนของนักศึกษำ 

 

จุดที่ควรพัฒนำ  

1. พัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย
มำกขึ้น  เพื่อให้ท ำงำนแทนกันได้ 

 

2. พัฒนำทักษะในกำรแก้ปัญหำกำรให้บริกำรให้
รวดเร็วขึ้น 

3. บริหำรจัดกำร กำรใช้ครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้คุ้มค่ำ 

 

องค์ประกอบที่ 2 กำรก ำกับติดตำม 

จุดเด่น แนวทำงกำรเสริมจุดเด่น 

มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกภำระกิจของส ำนัก ส่งเสริมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกงำน
จริง 

จุดที่ควรพัฒนำ  
ให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงควำม
เสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและช่วยกันป้องกัน 
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6.1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับส ำนัก 

6.2 ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับส ำนัก 
6.3 รำยชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ 

6.4 บันทึกภำคสนำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

6. ภำคผนวก 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนผู้ตรวจประเมินภำยใน 
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ในวันที่ 9 -10 กันยำยน 2559 
วัน/เวลำ รำยละเอียด สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบของ

สถำนศึกษำ 
ผู้ตรวจประเมินท่ี

รับผิดชอบ 
วันที่ 9 กันยำยน 2559 
9.00 – 10.00 น. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรประเมินและกำรตรวจ

เยี่ยมพร้อมรับฟังกำรบรรยำยสรุปจำกผู้บรหิำร 
ห้องประชุม บุคลำกร คณะผู้ตรวจ 

10.00 – 12.00 น. สัมภำษณผ์ู้บริหำร ห้องประชุม เพชรำภรณ ์ ผศ.แก้วตำ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำร    
13.00 – 15.00 น. ศึกษำดูเอกสำรหลักฐำน ข้อมูลจำก SAR ของหน่วยงำนและ

เอกสำรเพิ่มเตมิที่หน่วยงำนจัดให้ (ถ้ำมี) 
ห้องประชุม บุคลำกรทุกคน คณะผู้ตรวจ 

15.00 – 16.30 น. คณะกรรมกำรผูต้รวจฯ ประชุม สรุปผล ห้องประชุม เพชรำภรณ ์  
วันที่ 10 กันยำยน 2559 
9.00 – 10.00 น. สัมภำษณ์ที่ปรึกษำส ำนัก ผูร้ับบรกิำร บุคลำกร ห้องประชุม เพชรำภรณ ์ ผศ.แก้วตำ 
10.00 – 12.00 น. ศึกษำเอกสำรหลักฐำน ข้อมลูจำก SAR ของหน่วยงำนและ

เอกสำรเพิ่มเตมิที่หน่วยงำนจัดให ้
ห้องประชุม บุคลำกรทุกคน คณะผู้ตรวจ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำร    
13.00 – 15.00 น. คณะผู้ตรวจประเมินประชุมวิเครำะห์ผลกำรตรวจเยี่ยม ห้องประชุม บุคลำกรทุกคน คณะผู้ตรวจ 
15.00 – 16.00 น. คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลกำรตรวจเยีย่มเตรียมรำยงำน

ผลโดยวำจำ 
ห้องประชุม บุคลำกรทุกคน คณะผู้ตรวจ 

16.00 – 17.30 น. ประชุมเพื่อช้ีแจงผลกำรตรวจเยีย่มโดยวำจำแก่ผู้บริหำร
หน่วยงำนและผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงำน 

ห้องประชุม บุคลำกรทุกคน คณะผู้ตรวจ 

* หมำยเหตุ  หำกมีปัญหำ/ข้อซักถำมติดต่อ ผศ.แก้วตำ ขำวเหลือง ประธำน หรือ 
  นำยเกรียงไกร เหลืองอ ำพน เลขำนุกำร โทรศัพท์ 02 281 0644 
คณะผู้ตรวจประเมินขอควำมอนุเครำะห์ ดังนี้ 

1. ห้องท ำงำนของคณะผู้ตรวจประเมิน 1 ห้อง พร้อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จ ำนวน 1 ชุด 
2. จัดเตรียมเอกสำรอ้ำงอิงเพ่ิมเติมแต่ละองค์ประกอบ ก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบและหน่วยงำนดูแลข้อมูล

ให้พร้อมพ้ืนที่หน่วยงำน และจัดเอกสำรอ้ำงอิงรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ไว้ในห้องท ำงำนของ
คณะผู้ตรวจฯ 

3. ผู้ประสำนงำนและน ำทำงระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 2 ท่ำน 
4. นัดหมำยผู้แทน ผู้มีส่วนได้เสียกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนตำมที่ได้แจ้งล่วงหน้ำ ผู้บริหำรส ำนัก 

ตัวแทนบุคลำกรของส ำนัก ผู้แทนกรรมกำรประจ ำส ำนัก ผู้แทนนักศึกษำ ผู้ใช้บริกำร เพ่ือเข้ ำรับกำร
สัมภำษณ์ตำมก ำหนดกำรข้ำงต้น 
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รำยชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ 

1. นำยเชำวลิต สมบูรณ์พัฒนกิจ 

2. นำงสำยธำร สุเมธอธิคม 

3. นำยปำโมกข์ รัตนตรัยำภิบำล 

4. น.ส.พัฒนำพร ดอกไม้ 

 

รำยชื่อนักศึกษำผู้ให้สัมภำษณ์ 

1. นำยจิรำยุส    ลออพงศ์พฤกษ์    

2. นำยฉัตรชัย   ทองศิลป์        

3. นำยพรรษชล   นำคฉ่ ำ  

นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  ชั้นปีที่ 4  
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หมายเหต ุ: ผู้ให้สมัภำษณ์เป็นนักศึกษำจำกคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  ช้ันปีท่ี 

4 

 

ผู้ให้สัมภำษณ ์ ข้อมูลที่ให้สัมภำษณ์ ข้อเสนอแนะ 
นำยจิรำยุส    ลออพงศ์

พฤกษ์ 
 ใช้บริกำรของส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศอะไรบ้ำง 
- แจ้งปัญหำ wifi , และเร่ืองของ Internet 
- ห้อง Self 
- แจ้งปัญหำระบบของมหำวิทยำลัยเมื่อมี

ปัญหำ 

คอมพิวเตอร์ใหม่ , ของคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี
เก้ำอ้ี ห้อง self พระนครเหนือควรเปลี่ยน 

  ระบบ wifi ควรปรับปรุงอะไรบำ้ง 
- ยังไม่เจอปัญหำในกำรใชง้ำน 

 

นำยฉัตรชัย   ทองศิลป์ 
 
 
 
 
 

 ใช้บริกำรของส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศอะไรบ้ำง 

- ห้อง  self  asscess 
- Wifi  Internet 
- ห้องสมุด 
- ฐำนข้อมูลห้อสมุดออนไลน ์

อัพเกรดคอมพิวเตอร์คณะวิทยำศำสตร ์
เปลี่ยนเก้ำอ้ีห้องคอมพิวเตอร์  
พระนครเหนือ 
เพิ่มรำยกำรส ำรวจโลก  ในช่อง U chanel 
เพิ่มห้องท ำกิจกรรมคณะวิทยำศำสตร ์

  ระบบ wifi ควรปรับปรุงอะไรบำ้ง  

 - กำรกระจำยสัญญำณไม่ครอบคลุมในบำงจุด  

นำยพรรษชล   นำคฉ่ ำ  ใช้บริกำรของส ำนักวทิยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศอะไรบ้ำง 

- บริกำรห้อง Self Access Learning Center 
- ห้องสมุด 
- wifi 
- ระบบ eLearning 

ห้อง Self Access Learning Center  
พระนครเหนือ  Space  com   เก้ำอ้ี 
คณะวิทยำศำสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  
space com ต่ ำ ไมส่ำมำรถใช้โปรแกรมได้
อย่ำงรวดเร็ว 

  ระบบ wifi ควรปรับปรุงอะไรบำ้ง  

 - กำรเข้ำถึงของสัญญำณ wifi  มีบำงจุดที่
สัญญำณเข้ำไปไม่ถึง 

 

   

ข้อมูลรำยละเอียดกำรให้สัมภำษณ์และข้อเสนอแนะของนักศึกษำ 
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รำยงำนตรวจประเมินภำคสนำม 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ปีกำรศึกษำ 2558 

ระหว่ำงวันที่ 9 – 10 กันยำยน 2559 

 

รำยช่ือคณะกรรมกำรผู้ประเมิน 

ชื่อ-นำมสกุล กรรมกำร ตรวจประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 

1. ผศ.แก้วตำ ขำวเหลือง ประธำนคณะกรรมกำร องค์ประกอบที่ 1,2 (10 ตัวบ่งชี้) 
2. นำยสุวุฒิ ตุ้มทอง กรรมกำร องค์ประกอบที่ 1,2 (10 ตัวบ่งชี้) 

3. นำยนิลมิต นิลำศ กรรมกำร องค์ประกอบที่ 1,2 (10 ตัวบ่งชี้) 

4. นำยเกรียงไกร เหลืองอ ำพล กรรมกำรและเลขำนุกำร องค์ประกอบที่ 1,2 (10 ตัวบ่งชี้) 
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องค์ประกอบท่ี 1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  :  สิ่งสนับสนนุกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ประเด็น 

เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  1. มีระบบ และกลไก กำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 

โดย มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรกลุ่มเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร (คกส.) เพ่ือด ำเนินงำน
กำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง และปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยที่
สอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนของส ำนัก 

  2. มีกำรน ำระบบและกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน กำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง 

  โดย มีกำรจัดท ำแบบส ำรวจควำมต้องกำร ประเมินผล วำงแผน และจัดท ำข้อเสนอกำรแก้ปัญหำ
หรือจัดท ำโครงกำรเสนอต่อผู้บริหำร มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร และรำยงำนผล
กำรให้บริกำร 

  3. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำจำกผลกำรประเมินกำรบริกำร
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 

  โดย มีกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรรับบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
รวมทั้งกำรก ำหนดเกณฑ์ค่ำบรรทัดฐำนส ำหรับกำรให้บริกำร เพ่ือน ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำร
ประเมินตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ และน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินทั้ง 2 วิธี มำปรับปรุงพัฒนำ
กระบวนกำร 

  4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง 

  โดย มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร และรำยงำนกำรติดตำมประเมินผล
หลังกำรปรับปรุง 

  5. มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน ด้ำนกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 

  โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำรกลุ่มเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร (คกส.) เพ่ือทบทวน
กระบวนกำรและจัดท ำแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่สู่สำธำรณะชน 
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กำรประเมินตนเอง 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 5 5 

กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 5 5 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ  

ค ำอธิบำย เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร สภำพแวดล้อมด้ำนกำรเรียนรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐำนที่
จ ำเป็น และเหมำะสม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด ำเนินกำร
ครบถ้วน  
1 ประเด็น 

ด ำเนินกำร
ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ด ำเนินกำร
ครบถ้วน  

3 ประเด็น 

ด ำเนินกำร
ครบถ้วน  

4 ประเด็น 

ด ำเนินกำร
ครบถ้วน  

5 ประเด็น 

เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  1. มีระบบ และกลไก ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ 

โดย มีระบบและกลไกโดยเริ่มจำกระยะก่อนเปิดภำคเรียนจะมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยควำม
พร้อมทำงกำยภำพ ด้วยกำรประชุมคณบดีและผู้บริหำร เพ่ือรวบรวมและจัดสรรโครงกำร
และก ำหนดเป็นเป้ำหมำย แล้วจึงท ำกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดตัวชี้วัดและกำร
ประเมินผลในแต่ละโครงกำร และด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมตำมที่วำงแผนไว้ ต่อมำ
ในช่วงระหว่ำงภำคเรียนจะมีกำรติดตำมประเมินผลแต่ละโครงกำรตำมตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนดไว้ 
หำกพบปัญหำก็จะด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำก็จะมีกำรประเมิน
กระบวนกำร และสรุปบทเรียนเพื่อหำแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำร 

  2. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ 

  โดย มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบ และกลไก ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยมีกำรติดตำมกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โดยกำรประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ รวมถึงกำรออก
รำยงำนกำรประเมินผลตำมตัวชี้วัด กำรออกรำยงำนต่ำง ๆ เช่น จ ำนวนห้องเรียน จ ำแนก
ตำมประเภทกำรใช้งำน กำรเข้ำใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร เพ่ือติดตำมควำมพร้อมทำง
กำยภำพ กำรใช้ห้องเรียนอย่ำงคุ้มค่ำ และให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมตัวชี้วัด จ ำนวนควำม
พร้อมด้ำนกำยภำพ  มหำวิทยำลัยมีพ้ืนที่ให้บริกำรนักศึกษำทั้งสิ้น 131 ,455.28 ตร.ม. 
จ ำนวน 1,743 ห้อง จ ำแนกเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 497 ห้อง, ห้องบริกำรนักศึกษำ 
388 ห้อง,ระเบียงทำงเดิน 227 พ้ืนที่, ห้องส ำหรับงำนบริหำร 603 ห้อง, พ้ืนที่บริกำรทั่วไป 
16 พ้ืนที่ และร้ำนค้ำ 12 พ้ืนที่รำยละเอียดดูได้ที่ระบบสำรสนเทศกำรบริหำรอำคำร มทร.พ
ระนคร 

  3. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน  และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำจำกผลกำรประเมินกำร
เตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ 
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  โดย มีกำรประเมินกระบวนกำรโดยกำรใช้แบบประเมินกระบวนกำรเพ่ือสอบถำมต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคณะหน่วยงำน จำกนั้นน ำผลสรุปไปปรับปรุงพัฒนำให้ระบบ จำกกำรประเมิน
กระบวนกำรพบว่ำมีปัญหำในกำรด ำเนินกำรอยู่ 2 ประเด็นประกอบด้วย ประเด็นแรกขำด
กำรมีส่วนร่วมจำกทำงคณะ และสำขำวิชำ ประเด็นที่สอง ขำดข้อมูลกำรใช้ห้อง ท ำให้กำรใช้
งำนห้องเรียนห้องปฏิบัติกำร รวมถึงกำรจัดตำรำงเรียนไม่ได้ประสิทธิภำพ ไม่คุ้มค่ำ ซึ่งได้มี
กำรด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรด้วยกำรเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์
หัวหน้ำสำขำวิชำ ในกลไกกำรก ำหนดเป้ำหมำยและติดตำมผล และน ำระบบสำรสนเทศเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรอำคำรและสถำนที่ (BIM – Building Information Management) มำ
ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำนห้องเรียนให้คุ้มค่ำ 

  4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ 

  โดย มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงตำมที่ได้มีกำรร้องขอ รวมถึงกำรปรับปรุง ระบบ กลไก เพ่ือ
เพ่ิมกำรมีส่วนร่วมจำกคณะ และสำขำวิชำ โดยกำรให้สำขำวิชำประชุมเพ่ือรวบรวมควำม
ต้องกำรส่งต่อให้กับคณบดีคณะเพ่ือน ำควำมต้องกำรดังกล่ำวเข้ำมำที่ประชุมเพ่ือก ำหนด
เป้ำหมำย รวมทั้งกำรให้หัวหน้ำสำขำวิชำมีส่วนรับผิดชอบในกำร กำรจัดซื้อครุภัณฑ์ กำร
ติดตำมตัวชี้วัด 

  5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมทำงกำยภำพ โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์
ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

  โดย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กำรรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำยภำพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ฯลฯ) 
โดยพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรอำคำร มีกำรน ำตำรำงสอนจำกระบบทะเบียน  
กำรบันทึกข้อมูลห้องจำกเจ้ำของพ้ืนที่จริงตำมแปลนอำคำรมำใส่ในระบบ  ข้อมูลที่ได้จำก
ระบบน ำมำวิเครำะห์ปริมำณกำรใช้งำน และประสิทธิภำพกำรใช้ห้อง ท ำให้ทรำบควำม
ต้องกำรห้องที่แท้จริง จ ำนวนห้องที่มีอยู่ จ ำนวนห้องที่ใช้ไป เพ่ือเตรียมห้องให้เพียงพอต่อ
นักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ เป็นแนวปฎิบัติที่ดีซึ่งไม่มีใครท ำมำก่อนที่พัฒนำโปรแกรมให้
สำมำรถค ำนวณประสิทธิภำพกำรใช้ห้อง ให้เชื่อมโยงกับตำรำงสอนที่ใช้จริงของระบบ
ทะเบียน 
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กำรประเมินตนเอง 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 5 5 

กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 5 5 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ  
ค ำอธิบำย เช่น ห้องสมุด ฐำนข้อมูลทรัพยำกรกำรเรียนรู้ วำรสำรวิชำกำรเพ่ือกำรสืบค้น ฯลฯ เพียงพอและ 
ทันสมัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด ำเนินกำร
ครบถ้วน  
1 ประเด็น 

ด ำเนินกำร
ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ด ำเนินกำร
ครบถ้วน  

3 ประเด็น 

ด ำเนินกำร
ครบถ้วน  

4 ประเด็น 

ด ำเนินกำร
ครบถ้วน  

5 ประเด็น 

เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 

กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  1. มีระบบ และกลไก ด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 

โดย ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกในกำรให้บริกำรที่เหมำะสม
และชัดเจน โดยมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรกลุ่มวิทยบริกำร เพ่ือด ำเนินงำนกำรบริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศและฐำนข้อมูล รวมถึงกำรปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยที่
สอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 

  2. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ
สิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 

  โดย ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งได้จัดท ำแบบส ำรวจควำม
ต้องกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและฐำนข้อมูล ประเมินผล สรุปผลกำรส ำรวจ น ำมำวำงแผน
กำรจัดซื้อ เพ่ือให้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ทันกับควำมต้องกำร 

  3. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน  และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำจำกผลกำรจัดสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 

  โดย หลังจำกด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ แล้ว ได้จัดท ำแบบส ำรวจ
ควำมพึงพอใจกำรใช้ห้องสมุดในด้ำนต่ำง ๆ แล้วน ำผลสรุปที่ได้มำปรับปรุงพัฒนำกำร
ให้บริกำรห้องสมุดต่อไป 

  4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่ง
สนับสนุนทำงกำรศึกษำ 

  โดย ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำผลกำรประเมินที่ได้ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำสรุป พร้อม
ทั้งท ำกำรทบทวนกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อหำแนวทำงป้องกันและแก้ไขต่อไป 

  5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ โดยมี
หลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  โดย กลุ่มห้องสมุด ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน โดยปี
กำรศึกษำ 2558 ห้องสมุดได้จัดท ำแนวปฏิบัติที่ดี 2 เรื่อง คือ 

1. ระบบคลังปัญญำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
2. กำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศผ่ำน Wep OPAC ห้องสมุด มทร.พระนคร 

โดยแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ระบบคลังปัญญำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้
เผยแพร่ให้กับผู้เข้ำอบรมทั้ง 9 มทร. ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ม.
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนระบบคลังปัญญำของแต่ละ
มหำวิทยำลัยต่อไป 

กำรประเมินตนเอง 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 5 5 

กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 5 5 

หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล  
ค ำอธิบำย  ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ระบบกำรเรียนรู้แบบทำงไกลมีประสิทธิภำพ อำจำรย์และ
นักศึกษำสำมำรถติดต่อสื่อสำรได้ใกล้ชิด เช่น ระบบอีเลิร์นนิ่ง ระบบวีดีโอสื่อกำรสอน กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำร
สอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร  
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ครบถ้วน  
1 ประเด็น 

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 

กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  1. มีระบบ และกลไก ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
โดย ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดท ำระบบกลไกด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกลขึ้น เพ่ือเป็นกำร
ก ำหนดเป้ำหมำย ขอบเขต และวำงแผนกำรด ำเนินงำนระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกล มี
กำรประเมินกระบวนกำร เพ่ือน ำผลมำพัฒนำและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

  2. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 

  โดย ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนกำร
สอนทำงไกล เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลให้มีประสิทธิภำพ มี
กำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

  3. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำจำกผลกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกล 

  โดย ส ำนักวิทยบริกำร มีกำรส ำรวจควำมต้องกำร กำรพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ เพ่ือให้ทรำบถึงควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร มีกำรประเมินกระบวนกำรกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล และผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงและ
พัฒนำให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 มี
ดังนี้ 
ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (e-Learning) มีรำยวิชำที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ จ ำนวน 40 
รำยวิชำ แบ่งตำมคณะต่ำงๆ ได้ดังนี้ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำนวน 20 วิชำ 
คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน จ ำนวน 1 วิชำ 
คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 7 วิชำ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 วิชำ 
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

คณะบริหำรธุรกิจ จ ำนวน 10 วิชำ 

กำรเรียนกำรสอน Video on Demand มีรำยวิชำที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ จ ำนวน 2 วิชำ 
สนุกกับภำษำ 1  จ ำนวน  17  ตอน 
สนุกกับภำษำ 2  จ ำนวน   8   ตอน 

ควำมพึงพอใจระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (e-Learning) มีค่ำควำมเฉลี่ย 4.49 อยู่ใน
ระดับ มำก 
ควำมพึงพอใจระบบกำรเรียนกำรสอน Video on Demand มีค่ำควำมเฉลี่ย 4.15 อยู่ใน
ระดับ มำก 

  4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
  โดย ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกลอย่ำงเป็น

รูปธรรม มีกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุง/แก้ไขอย่ำงชัดเจน มีกำรก ำหนดระบบกลไกกำรมี
ส่วนร่วมของผู้รับริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรกำรเรียนกำรสอนทำงไกล โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน 
สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

  โดย ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล เรื่องสมำร์ท
คลำสรูม (Smart Classroom) เผยแพร่สู่สำธำรณะชน 

กำรประเมินตนเอง 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 5 5 
กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 4 4 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ 

ค ำอธิบำย   สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ สังสรรค์

แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือท ำงำนร่วมกัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร  

เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถ้วน  

1 ประเด็น 

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

เกณฑ์มำตรฐำน : ประเด็น 

กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  1. มีระบบ และกลไก ด้ำนกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ 
สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือท ำงำนร่วมกัน 

โดย ส ำนักวิทยบริกำรได้จัดท ำระบบกลไก ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ / และอำจำรย์ได้
พบป่ะกัน สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือท ำงำนร่วมกัน โดยใช้ระบบกำรใช้บริกำรห้อง
ห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง Self Access และมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรในด้ำนกำรจัด
พ้ืนที่ และเจ้ำหน้ำที่ดูแลห้อง เพ่ือควำมสะดวกในกำรให้บริกำรกับหน่อยงำนที่มำติดต่อ 

  2. มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ
และอำจำรย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือท ำงำนร่วมกัน 

  โดย ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ใช้ระบบกำรใช้บริกำรห้องห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง Self 
Access เพ่ือให้บริกำรสถำนที่แก่นักศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกร และอำจำรย์ 

  3. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน  และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำจำกผลกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่
ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือท ำงำนร่วมกัน 

  โดย มีแบบสอบประเมินถำมควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำร 

  4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ
และอำจำรย์ได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือท ำงำนร่วมกัน 

  โดย มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ภำยในห้องศูนย์กำรเรียนรู้ให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยี 
และรองรับกำรใช้งำนในปัจจุบัน 

  5. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ สังสรรค์
แลกเปลี่ยนสนทนำ หรือท ำงำนร่วมกัน โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผล
อธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

  โดย ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้จัดท ำแนวทำงปฏิบัติที่ดีกำรใช้บริกำรห้องศูนย์กำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
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กำรประเมินตนเอง 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 5 5 

กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 4 4 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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องค์ประกอบท่ี 2 : กำรก ำกับติดตำม 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : กำรพัฒนำแผน สวส. 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 
กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของสภำสถำบัน โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในส ำนัก และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรส ำนัก โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญำหรือปณิธำนและพระรำชบัญญัติสถำบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

โดย มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
ประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีกำร
วิเครำะห์ SWOT และมีวิสัยทัศน์ 

  2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับส ำนักไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 

  โดย กลุ่มทุกกลุ่มได้รับนโยบำยจำกส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้มีกำร
ประชุมชี้แจงถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนบริหำรทั่วไปสู่บุคลำกรภำยใน  ทั้งนี้เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกันและก่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนร่วมก ำหนด
ตัวชี้วัดตำมค่ำเป้ำหมำย พร้อมทั้งมอบหมำยผู้รับผิดชอบตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
และมอบหมำยให้มีกำรก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 

  3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฎิบัติกำรประจ ำปี 

  โดย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ 
เป็นแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือ
วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

  โดย ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

  5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  โดย มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร โดยผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเพื่อรำยงำนผู้บริหำร 

  6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ 

  โดย มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้แผนปฎิบัติกำรประจ ำปี ผ่ำนระบบ  BPM ทุก
ครั้งที่มีกิจกรรมด ำเนินงำน 

  7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ 

  โดย มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรทรำบ 

  8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติกำรประจ ำปี 

  - 

กำรประเมินตนเอง 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 7 5 

กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 7 5 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 :  กำรบริหำรควำมเสี่ยง สวส. 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  1. มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงภำยใน โดยมีผู้บริหำรระดับกลุ่มงำนและรอง
ผู้อ ำนวยกำรเป็นประธำนกำรด ำเนินงำน 

โดย ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงภำยในแต่ละกลุ่มงำน โดยมี
หัวหน้ำกลุ่มงำน เป็นประธำนคณะท ำงำน 

  2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ตำมบริบทของส ำนัก
สอดคล้องสนองตอบต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัย 

  โดย มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ตำมบริบทของส ำนัก 

  3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์ในข้อ 2 

  โดย มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำร
วิเครำะห์ในข้อ 2 

  4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
  โดย มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

  5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนต่อ
ผู้บริหำรส ำนัก ปีละ 1 ครั้ง 

  โดย มีกำรติดตำม และประเมินกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่วำงไว้ และรำยงำนต่อผู้บริหำรส ำนัก 

กำรประเมินตนเอง 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 5 5 
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กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 5 5 

หมำยเหตุ/ข้อสังเกตุ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 :  กำรจัดกำรควำมรู้ สวส. 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  1. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้  ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
(tacit knowledge) 

จัดกำรประชุมเพ่ือให้บุคลำกรภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้น ำเสนอองค์ควำมรู้ (KM) ตำม
ประเด็นที่ก ำหนดไว้และตำมภำรกิจที่ก ำหนดเพ่ือแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ที่
ได้น ำเสนอของและล่ะคนภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนำและปรับ
ใช้ในภำรกิจของหน่วยงำนต่อไป 

  2. มีกำรรวบรวมควำมรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำ
พัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (มีทะเบียนควำมรู้
อย่ำงน้อย 10 เรื่องต่อปี) 

  มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรงเกี่ยวกับงำนที่
ปฏิบัติตำมภำรกิจเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ และ
เผยแพร่ออกเป็นลำยลักษณ์อักษร ทั้งหมด 77 เรื่อง 

  3. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์
ตรง มำท ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) น ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของส ำนัก 
อย่ำงน้อยปีละ 1 เรื่อง 

  โดยมีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง 
มำท ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มีกำรคัดเลือกควำมรู้ที่มีประโยชน์ต่อบุคลำกรและบุคคลภำยนอก
เอำมำเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี 

  4. มีกำรเผยแพร่ทะเบียนควำมรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ผ่ำนระบบ ICT หน้ำเว็ปไซต์ของกลุ่ม
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

  มีกำรรวบรวมควำมรู้เป็นทะเบียนควำมรู้เกี่ยวกับประสบกำรณ์งำนที่ท ำจำกบุคคล และมีแนว
ปฏิบัติที่ดีเผยแผร่ทำงเว็ปไซต์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำศึกษำหรือหำควำมรู้เพิ่มเติมได้ 
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กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  5. มีกำรประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ ที่แสดงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุง 

  มีกำรประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้จำกบุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำร ฯ พร้อมกับรำยงำน
ปัญหำ อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทำงปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มี
ประสิทธิภำพผ่ำนทำงเว็ปไซต์ของหน่วยงำน 

ประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่ำเป้ำหมำย 

(ข้อ) 

12 เดือน 

(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 5 5 

 

จุดเด่น 

1. มีผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับงำนที่ปฎิบัติพร้อมที่จะถ่ำยทอดควำมรู้  

2. มีระบบ ICT สนับสนุนกำรจัดเก็บทะเบียนควำมรู้ของตนเอง 

3. มีกำรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอๆ 

4. ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนและส่งเสริม 

 

จุดที่ควรพัฒนำ 

1. กำรผลักดันให้เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

2. แรงจูงใจภำยในส ำนักกำรจัดท ำ KM 

3. ทักษะทำงด้ำนภำษำของบุคลำกร 

4. ทักษะทำงด้ำนกำรประสำนงำนและติดต่อสื่อสำร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 :  กำรพัฒนำบุคลำกร สวส. 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
น้อยกว่ำ  

ร้อยละ 50 
ร้อยละ 
50-59 

ร้อยละ 
60-69 

ร้อยละ 
70-79 

มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
ร้อยละ 80 

 

 
สูตรกำรค ำนวณ 

         จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ  X 100 
จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดของกลุ่ม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
โดยบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้เข้ำอบรมร่วมกับหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก

มหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรจัดอบรมให้กับบุคลำกรของส ำนัก พร้อมทั้งบุคลำกรของมหำวิทยำลัย หลังจำก

ฝึกอบรมบุคลำกรน ำควำมรู้ที่ได้รับมำปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 รำยกำร 

ตัวตั้ง จ ำนวนบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่ได้รับกำรพัฒนำตำมภำรกิจปี 2558 จ ำนวน 63 
คน 

ตัวหำร จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมดของส ำนักวิทยบริกำรฯ ปี 2558 จ ำนวน  63 คน  

ผล ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่ได้รับกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละ 100 
เป้ำหมำย ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่ได้รับกำรพัฒนำตำมภำรกิจ คิดเป็น

ร้อยละ 80 

ประเมินตนเอง 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

80 100 5 
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กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ร้อยละ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

80 100 5 

หมำยเหตุ/ข้อสังเกตุ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 : กำรประกันคุณภำพภำยใน สวส. 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 

เกณฑ์กำรประเมิน :  

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

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

5 ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ 

กก. ตน เกณฑ์กำรประเมิน 

  มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ 
และพัฒนำกำรของส ำนัก ตั้งแต่ระดับกลุ่ม และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ที่แสดงระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพของส ำนัก 

  2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดย
คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของส ำนัก 

  ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญ โดยมีกำรตั้ง
คณะกรรมกำรในระดับส ำนักโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักเป็นประธำน และมอบหมำยนโยบำยกำร
ด ำเนินงำนไปยังกลุ่มโดยมีหัวหน้ำกลุ่มเป็นประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
ระดับกลุ่ม 

  3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ของส ำนัก 

  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ของกลุ่มท่ีเป็นภำรกิจหลักของส ำนักครบทุกกลุ่ม 

  4. มีกำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในส ำนักมีกำรด ำเนินกำรด ำเนินงำน
ด้ำนประกันคุณภำพภำยในตำมระบบ และกลไกที่ส ำนักก ำหนด ประกอบด้วย กำรควบคุม
คุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 

  มีกำรประชุมก ำกับติดตำม ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มด ำเนินงำนประกันคุณภำพ อำทิเช่น เปิดโอกำส
ให้ให้ทุกกลุ่มก ำหนดตัวบ่งชี้ประกันคุณภำพตำมอัตลักษณ์ของกลุ่ม มีกำรประชุมควบคุมกำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมคุณภำพ มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 

  5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำร
พัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

  มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงกำรท ำงำน จำกผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรจำก
ปีที่ผ่ำนมำ 
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  6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในของ

ส ำนัก คือ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร และระบบรำยงำนกำรประกันคุณภำพของส ำนัก 

กำรประเมินตนเอง 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 6 5 

กำรประเมินของคณะกรรมกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ข้อ) 

12 เดือน 
(1 ส.ค. 58-31 ก.ค. 59) 

กำรบรรลุเป้ำหมำย12 เดือน 

   

ผล คะแนน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย    เท่ำกับเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย   

5 6 5 

หมำยเหตุ/ข้อสังเกตุ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


