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คํานํา 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักใน
ความสําคัญและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2559 โดยไดยึดแนวทางในการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนหลัก และปรบัตัวชี้วัดใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนและบริการวิชาการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

ตัวบงชี้คุณภาพดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับ
คุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค ท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชเปน
แนวทางในการประเมินคณุภาพการดําเนินงานและการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ 
การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบงเปน 6 องคประกอบ 
22 ตัวบงชี้คุณภาพ 

 
 
 

         นายธนาวุฒิ  นิลมณี 
                                                          ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                       20  ธันวาคม  2559 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบดวยวิทยาเขต 5 แหงไดแก วิทยาเขตเทเวศร, วิทยาเขตโชติเวช, 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ตอมาเม่ือวันท่ี 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงไดมีกฎกระทรวงใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีสํานักงานอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร และมีศูนย
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 3 แหง ไดแก สาขาโชติเวช  สาขาพณิชยการ พระนคร และสาขาพระนคร
เหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ มี 
วัตถุประสงคเพ่ือผลิตนักเทคโนโลยี โดยการถายทอดจากแหลงผูรูและการคนควาความรูใหมที่สอดคลองกับบริบทของ
การพัฒนาประเทศ การสรางสมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนภารกิจสําคัญที่มหาวิทยาลัยจะตองเรง
ดําเนินการ เพ่ือปรับตนเองใหเปนฐานทางวิชาการ เพ่ือการอางอิงและการกระจายศักยภาพสูกําลังคนในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ังยืน 

ในบทนี้เปนการนําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ตลอดจนความสอดคลองของแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เพื่อการไปสูการ
เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่สมบูรณแบบ มีการใหบริการทางดานวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เปนกลไกสําคัญของการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับ 

แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร ประจําปการศึกษา 2557 – 2561 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือที่เพ่ือใชในการบริหารจัดการและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยแผนยุทธศาสตร ไดผานกระบวนการ
วิเคราะหความสอดคลอง และเชื่อมโยงกับบริบทตางๆ อาทิ การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของหนวยงาน  
ยุทธศาสตรประเทศ กรอบนโยบาย IT2020 (2554 – 2563) นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
นโยบายสภามหาวิทยาลัย  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําป
การศึกษา 2557 – 2561  มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) สูแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปการศึกษา 2557–2561  
ผลักดันเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานไอซีทีในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
การบริหารและการพัฒนาองคกร ดวยการบริหารจัดการขอมูล การจัดทําระบบสารสนเทศ และการพัฒนา
กระบวนการทํางาน การวางแผน การตัดสินใจ และการบริหารงาน ดานบุคลากร ดานนักศึกษา ดานทรัพยสินและ
การเงิน และสนับสนุนการสรางเครือขายการใหบริการวิชาการแบบบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ  ภายในและ
นอกมหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสูการเปน Digital University   
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ผังยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ความสัมพนัธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 

1. พัฒนาความ

เขมแข็งใน

การจัด

การศึกษาให

บัณฑิตมี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

พรอมเขาสู

ประชาคม

อาเซียน 

1.1 จัดการศึกษาดาน

วชิาชีพและ

เทคโนโลยีท่ี

สามารถแขงขันได

ในระดับอาเซยีน/

นานาชาติ 

1.2 ผลิตบัณฑิตใหเปน

คนดี คนเกง และมี

ทักษะในการ

ดํารงชีวิตท่ีดี 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา

ท่ีเนนความเปนเลิศทาง

วชิาการและความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

1. ยกระดับคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียน

การสอนของบัณฑิตมือ

อาชีพใหมีสมรรถนะ

วชิาชีพ ตามมาตรฐาน

อาเซียน/สากล 

2. พัฒนาทรัพยากรการ

เรียนรูดิจิทัลเพ่ือบูรณา

การเขากับการเรยีน

การสอนสมัยใหม 

(Digital Content) 

2.1 พัฒนาคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอน 

(Smart Learning)  

1) ปรับปรงุคุณภาพระบบการเรียนการสอนแบบ อีเลิรนน่ิง (e-
Learning) 

2) ปรับปรงุคุณภาพระบบการเรียนการสอนแบบโมบายเลิรนน่ิง (m-
Learning) 

3) ผลักดันใหเกิดการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
(e-Courseware) 

4) สนับสนุนการสรางหลักสูตรออนไลนระบบเปดท่ีรองรับผูเรียน
จํานวนมาก 
(Massive Open Online Course)  

2. พัฒนาระบบบริหารจัด

การศึกษาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนรู 

 

2. พัฒนาทรัพยากรการ

เรียนรูดิจิทัลเพ่ือบูรณา

การเขากับการเรยีน

การสอนสมัยใหม 

(Digital Content) 

2.2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู

ดิจิทัล (Smart Library) 

1) ปรับปรงุคุณภาพระบบหองสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) 
2) เพิ่มจํานวนทรพัยากรหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) 
3) ผลักดันใหเกิดการใชงานฐานขอมูลอางอิงการวจัิยเพ่ิมมากขึ้น 

(Reference Databases) 

3. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ท่ีสะทอนอัตลกัษณของ

มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนานักศึกษาใหมี

คุณลักษณะ  Soft Skill 

ตรงตามอัตลักษณ     

ของมหาวิทยาลัย 

1. เพิ่มศักยภาพและ

พัฒนาบุคลากรโดยใช

นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา (Digital 

Academic) 

1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

(Smart Student) 

 

1) สนันสนุนใหนักศึกษาผานการทดสอบมาตรฐานความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Professional Certification) 
2) สนันสนุนใหนักศึกษาผานการทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษ 
(English Language Competency) 
3) เพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการนักศึกษา 

(Computer Lab) 

4) สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของหองปฏิบัติการทางภาษา 

(Language Hub) 
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ความสัมพนัธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 

2. พัฒนาความ

เขมแข็งงานวิจัย

และงานสรางสรรค

ท่ีมีคุณภาพเพื่อ

เพิ่มขีด

ความสามารถใน

การแขงขันของ

ประเทศ 

2.1 จํานวผลงานวิจัย

และงาน

สรางสรรคท่ีได

มาตรฐาน มี

คุณภาพและ

นําไปตอยอดได 

4. พัฒนางานวิจัยเชิงสรางสรรค 2. พัฒนางานวิจัยท่ีมีคุณภาพ

ตอบสนองความตองการของ

สังคม 

4. สรางระบบนิเวศดิจิทัล

งานวจัิยเพื่อบูรณาการ

เขากับการบรหิาร

จัดการงานวิจัยและ

บริการวิชาการ (Digital 

Research)  

4.1 พัฒนาระบบบริหารและบริการ

งานวจัิย (e-Research) 

 

1) สนันสนุนการใหบริการวรสารวิจัย 

ฐานขอมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป 

และการอางอิง (e-Journals) 

2) สนันสนุนการใหบริการคลังขอมูลทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัย 

(Intellectual Repository) 

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหาร

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

(Research Management System) 

4) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

บริหารงานบริการของมหาวิทยาลัย 

(Academic Services Management 

System) 
3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

เพ่ือความเปนเลิศ 

1. เพ่ิมศักยภาพและ

พัฒนาบุคลากรโดยใช

นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา (Digital 

Academic) 

1.5 พัฒนาศูนยความเปนเลิศทาง

วิชาการ (Center of 

Excellence) 

 

1) สนันสนุนการใหบริการศูนยฝกอบรม

และทดสอบดานไอที (IT Traininig 

and Testing Center : ITTT) 

2) สนันสนุนการใหบริการศูนยบริการ

ทดสอบเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง  

   (Tx Lab) 

3) สนันสนุนการเรียนการสอนของ

หองปฏิบัติการระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร (Cisco Networking 

Academy Lab) 
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ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 

3. สรางความ

เขมแข็งของการ

บริหารจัดการ

และพัฒนา

คุณภาพ

การศึกษาสู

ความ เปนเลิศ 

3.1 มรีะบบบริหาร

จัดการท่ี

คลองตัว 

ยืดหยุนและมี

ประสิทธิภาพ 

 

5. พฒันาบุคลากรเพ่ือใหเปนทรัพยากร

บุคคลท่ีมีคุณภาพและมีคุณคาของ

มหาวิทยาลัย 

1. พฒันาระบบ

บริหารงานบุคคล 

 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร

จัดการและการพัฒนา

องคกรโดยใช

เทคโนโลยีการ

ประมวลผลขอมูล

ขนาดใหญ (Digital 

Analytics)  

5.2 พัฒนาระบบประมวลผลขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) 

2) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบงานการ

บริหารทรัพยากรมนุษย  

(Human Resource Management) 

2. พฒันาอาจารย

ทางดานวิชาการ/

วิชาชีพ 

1. เพิ่มศักยภาพและ

พฒันาบุคลากรโดยใช

นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา (Digital 

Academic) 

1.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสาย

วิชาการ (Smart Lecturer) 

 

1) จัดใหมีการฝกอบรมและทดสอบความชํานาญ

ดานไอซีทีแกบุคลากรสายวิชาการ (ICT 

Proficiency) 

2) สนันสนุนการฝกอบรมและทดสอบความชํานาญ

ดานภาษาอังกฤษแกบุคลากรสายวิชาการ 

(English Language Proficiency) 

3) สนันสนุนการเรียนการสอนของหองเรียนอัจฉริยะ 

(Smart Classroom) 

4) สนันสนุนการเรียนการสอนของหองเรียน

อิเล็กทรอนิกส (e-Classroom) 

3. พฒันาบุคลากรสาย

สนับสนุน 

1. เพิ่มศักยภาพและ

พฒันาบุคลากรโดยใช

นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา (Digital 

Academic) 

1.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสาย

สนับสนุน (Smart Personal) 

 

1) จัดใหมีการฝกอบรมและทดสอบทักษะดานไอซีที

แกบุคลากรสายสนับสนุน 

(ICT Competency) 

2) สนันสนุนการฝกอบรมและทดสอบทักษะดาน

ภาษาอังกฤษแกบุคลากรสายสนับสนุน 

(English Language Competency) 
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ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 

   4. นําการจัดการความรูมาใช

เปนเคร่ืองมือในการพฒันา

บุคลากร 

1. เพิ่มศักยภาพและพัฒนา

บุคลากรโดยใช

นวัตกรรมดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา (Digital 

Academic) 

1.4 พัฒนาคุณภาพระบบการจดัการ

ความรู (Smart Knowledge) 

 

1) สนันสนุนการใชงานเว็บล็อกการ
จัดการความรู (KM Blog) 

2) สนันสนุนการใชงานเว็บล็อกชุมชน
แลกเปล่ียนเรียนรู (KM CoP) 

3) สนันสนุนการสรางองคความรูใหอยูใน
รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส (e-Knowledge) 

4) สนันสนุนการสรางแผนท่ีความรู 
(Knowledge Mapping) 

  7. บริหารจัดการสูองคกรคุณภาพและมี       

ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนคร 

เพื่อมุงสูการเปนองคกรท่ีมี

คุณภาพและธรรมาภิบาล 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร

จัดการและการพัฒนา

องคกรโดยใชเทคโนโลยี

การประมวลผลขอมูล

ขนาดใหญ (Digital 

Analytics)  

5.1 พฒันาระบบบริหารจัดการเชิงกล

ยุทธ (e-Strategy) 

 

1) สรางระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการ
ตัดสินใจและการวางยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย 
(Business Intelligence) 

2) สรางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝา
ระวังการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัย 
(Strategic Monitoring System) 

4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการ

เรียนรู ท้ังทางกายภาพและ

ทางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใชในการ

บริหารจัดการและสนับสนุน

ภารกิจทุกดานของ มทร.พระ

นคร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. เพิ่มทรัพยากรและ

ชองทางการเขาถึง

โครงสรางพ้ืนฐานดาน 

ไอซีทีดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital 

Infrastructure) 

 

6.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

(e-Infrastructure) 

 

1) ปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยใหรองรับการนําอุปกรณ
ไอทีสวนตัวใชในการทํางาน 
(Bring Your Own Device) 

2) ปรับปรุงเครือขายคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยใหรองรับการใชงาน
อินเทอรเน็ตโพรโตคอลรุนท่ีหก (IPv6) 

3) จัดใหมีบริการระบบบัญชีผูใช
เครือขายคอมพิวเตอรขาม
มหาวิทยาลัย (Eduroam) 
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ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 

      4) จัดใหมีบริการระบบการนําเสนอการ

ประชุมแบบเสมือนจริง 

(TelePresence) 

5) จัดใหมีบริการระบบโทรศัพทผาน

เครือขายอนิเทอรเน็ต (IP Telephony) 

6) จัดใหมีบริการระบบกลองรักษาความ

ปลอดภัยผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

(IP Security Cameras) 

7) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย

ดานเทคโนโลยีสารสรเทศและการ

ส่ือสาร (ICT Security) 

8) ปรับปรุงการใหบริการศูนยเรียนรูดวย

ตนเอง (Self-Access Center) 

9) ปรับปรุงหองศูนยขอมูลใหลดการใช

พลังงาน (Green Data Center) 

10) สรางระบบเฝาระวังเครือขาย

คอมพิวเตอรอัจฉริยะ (Operational 

Intelligence Monitoring System) 

11) จัดใหมีระบบการบริการและการ

บํารุงรักษาอุปกรณเครือขาย

คอมพิวเตอร (Services & 

Maintenance) 
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ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 

 3.2 มีระบบประกัน

คุณภาพสูความเปน

เลิศทางการศึกษา 

7. บริหารจัดการสูองคกรคุณภาพและมี       

ธรรมาภิบาล 

7. ประกันคุณภาพการศึกษา

โดยใชเกณฑการประเมิน

พื้นฐานของ สกอ. สมศ และ 

กพร. 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร

จัดการและการพัฒนา

องคกรโดยใชเทคโนโลยี

การประมวลผลขอมูล

ขนาดใหญ (Digital 

Analytics)  

5.3 พัฒนาระบบการประกันคณุภาพ

การศึกษา (Quality Assurance) 

 

1) สนับสนุนและพัฒนาระบบติดตามการ

พัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 

2) สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูล

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

(CheQA) 

3) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการประเมิน (e-Assessment) 

 

8. บริหารการเงินของ มทร.พระ

นคร ใหเกิดความคุมคาและมี

ประสิทธิภาพ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร

จัดการและการพัฒนา

องคกรโดยใชเทคโนโลยี

การประมวลผลขอมูล

ขนาดใหญ (Digital 

Analytics)  

5.2 พัฒนาระบบประมวลผลขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) 

1) สนับสนุนและพัฒนาระบบงานการ

วางแผนทรัพยากรของมหาวิทยาลยั  

(Enterprise Resource Planning) 

3) สนับสนุนและพัฒนาระบบงานการ

วางแผนและการบริหารงบประมาณ  

(Budget Planning & 

Management) 

4) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารอาคารและสถานท่ี  

(Building Information 

Management) 

5) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร  

(Management Information 

System) 
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ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 

4. สงเสริมการ

ใหบริการวิชาการ

และการพัฒนา

อาชีพ 

4.1 เปนแหลง

ใหบริการ

วิชาการวิชาชีพ

ท่ีไดมาตรฐาน

เปนท่ียอมรับ

ของสังคม 

8. บริการวิชาการท่ีมีศักยภาพในการ

พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

1. พัฒนางานบริการวิชาการท่ี

สรางมูลคาเพิ่มและพัฒนา

สังคมอยางย่ังยืน 

3. พัฒนาวัฒนธรรมการ

ทํางานขององคกรไปสู

การเปนสังคมดิจิทัลท่ีมี

คุณภาพ (Digital 

Society) 

 

3.1 พัฒนาระบบงานการใหบริการ

อิเลก็ทรอนิกส 

(e-Services) 

1) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใชงานระบบบัญชีผูใชเครือขาย
คอมพิวเตอร (e-Passport) 

2) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใชงานระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) 

3) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส 
(e-Meeting) 

4) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใชงานเว็บโฮสติ้ง (e-Hosting) 

5) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใชงานเว็บล็อก (e-Weblog) 

6) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใชงานระบบขอสิทธิการใชซอฟตแวร
ของมหาวิทยาลัย (e-Licensing) 

7) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใชงานระบบปฏิทินการประชุม/
สัมมนา (e-Calendar) 

8) สนันสนุนการดําเนินงานสถานีวิทยุ
ออนไลนของมหาวิทยาลัย (e-Radio) 

9) สนันสนุนการใหบริการส่ือสังคม
ออนไลนของมหาวิทยาลัย (e-Social 
Media) 

10) สรางศูนยเชื่อมโยงบริการอัจฉริยะ  
     (Smart Service center) 
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ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 

   3. พฒันาระบบบริหารงาน

บริการวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการบริหาร

จัดการและการพัฒนา

องคกรโดยใชเทคโนโลยี

การประมวลผลขอมูล

ขนาดใหญ (Digital 

Analytics)  

5.2 พัฒนาระบบประมวลผลขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) 

6) สนับสนุนการพัฒนาระบบทะเบียน

นักศึกษา (e-Registration) 
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แผนผังโครงสรางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ มีสํานักงานอยูที่เทเวศรและมี
ศูนยวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 3 แหง ไดแก สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร และสาขา
พระนครเหนือ 
 

 การบริหารจัดการทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําการบริหารจัดการโดยสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information Technology)       

ซึ่งเปนหนวยงานในระดับสํานักทั้งนี้เพื่อความเปนเอกภาพ และประสิทธิภาพในการดําเนินงานตั้งแตระดับ

นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการโดยมีโครงสรางดังนี้ 
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แผนภูมแิสดงจาํนวนอัตรากําลังและตําแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงาน ปีงบประมาณ 2555 – 2558

นกัวิชาการโสตทศันศึกษา (1)

งานพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

- นกัวิชาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ (1)

- นกัวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบตัิการ (6)

- นกัวชิาการช่างศิลป์ (3)

- นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ (3)

- นกัเอกสารสารสนเทศ (3)

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)

งานพฒันาระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์และการสือสาร (4) 

- นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ (4)

งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (5) 

- นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ (5)

งานศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองเทเวศร์ (2) 

- นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ (2)

ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองโชติเวช (2) 

- นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ (2)

ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองพณิชยการพระนคร (3) 

- นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ (3)

ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเองพระนครเหนือ (3) 

- นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ (3)

- เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไปชาํนาญการ (1)

- เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไปปฏิบติัการ (6)
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ (1)

งานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (5) 

- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ (5)

งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ (5) 

- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ (5)

หมายเหตุ

ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อใหม

ขออนุมัติเพ่ิมใหม

บรรณารักษ ์(1)

งานวิทยบริการ (4)

- นกัวชิาการโสตทศันศึกษา (1)

- บรรณารักษ ์(2)

- นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ (1)

งานห้องสมุด

หอ้งสมุดเทเวศร์ (3) 

- บรรณารักษช์าํนาญการ (1)

- บรรณารักษป์ฏิบติัการ (1)

- นกัเอกสารสารสนเทศ (1)    

หอ้งสมุดโชติเวช (2) 

- บรรณารักษ ์(1)

- นกัเอกสารสารสนเทศ (1)

หอ้งสมุดพาณิชยการพระนคร (5) 

- บรรณารักษ ์(3)

- นกัเอกสารสารสนเทศ (2)

ห้องสมุดพระนครเหนือ (5) 

- บรรณารักษ ์(3)

- นกัเอกสารสารสนเทศ (2)

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศกลุ่มวิทยบริการ
กลุ่มเครือข่ายคอมพวิเตอร์

และการสือสาร
งานบริหารทวัไป

11 20

กลุ่มนวตักรรมการศกึษา
7 1720

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

หวัหนา้สาํนกังานผูอ้าํนวยการสาํนกั
76
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บทที่ 2 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แนวคดิและหลักการ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุนและบริการทางวิชาการและมีความ
ตระหนักดีวา การบริการทางดานวิชาการและเทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีจําเปน และมีความสําคัญย่ิงท่ีจะนาํพาให
คณาจารย นักศึกษา ตลอดจนผูใชบริการมีความรูที่กาวหนาทันสมัย กาวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
ดังน้ันจึงตองมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งจะ
เนนดานการบริการทางวิชาการใหผูมาใชบริการพึงพอใจ และตองการมาใชบริการตลอดเวลา 

นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดง

สถานภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดย

วิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะหปจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strenghts) จุดออน (Weaknesses) 
1.มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ 5 ป 

1.การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษายังไมไดรับ
การสงเสริมอยางเปนระบบ 

2.มีทีมผูบริหารที่มีศักยภาพดานเทคโนโลยสีารสนเทศสูงสามารถ
เชื่อมโยงพัฒนาการบรหิารมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ  

2.จํานวนบุคลากรดาน ICT ไมเพียงพอตอการดําเนินงานตาม
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

3.ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุนและใหความสําคัญตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.พ้ืนที่บริการหองสมุดและศูนยคอมพิวเตอรไมเพียงพอตอ
ความตองการใชงาน 

4.มีหนวยงานรบัผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 

4.จํานวนผูใชงานฐานขอมูล e-book มีนอย 

5.มีทีมบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาซอฟตแวรและบริหาร
จัดการระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการขยายงาน
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

5.ระบบการจัดซื้อจัดจางไมเอ้ือตอการบริหารจัดการ 

 

6.มีระบบกลองวงจรปด IP Camera เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 

6.นักศึกษาและบุคลากรใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมคุมคา 

7.มีระบบโทรศัพทแบบรวมศูนยสงผลตอการลดตนทุนการ
บรหิารจัดการ 

7. มีการละเมิดลิขสิทธ์ิเนื้อหาในบทเรียนออนไลน 

8.  มีหองสมดุอิเล็กทรอนิกส(e-Library) 
ใหบริการแกนักศึกษาและ บุคลากร 

8.การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําใหบุคลากรบางสวนไม
สามารถปรับตัวไดทันสงผลตอการใชเทคโนโลยไีดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ 

9. สามารถเขาใช Reference Database และ e-Book ของ
เครือขายหองสมุดระดับอุดมศึกษา  
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การวิเคราะหปจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.  นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ 

รัฐบาลสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ทุกภาคสวนของประเทศ 

1. มีมหาวิทยาลยัท่ีมีความกาวหนาและความแข็งแกรง
ดานเทคโนโลยีและการตลาดทําใหเกิดความเสียเปรียบ
ดานการแขงขัน 

 
2. การเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไรสาย 
และ Broadband เปด โอกาสให เข าถึ ง เทคโนโล ยี
สารสนเทศและการติดตอสื่อสารไดงายขึ้น 

2. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหตองมีการ
ลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรบัปรุงและพัฒนา
งานใหกาวทันความเปลี่ยนแปลง 

 
3.  เทคโนโลยีใหมทําให เกิดแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. มีมหาวิทยาลยัออนไลนทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศใหเลือกศึกษาไดมากขึ้น 
 

4. การรวมมือกันเปนระบบเครือขายระหวาง
มหาวิทยาลยัและสถาบันการศกึษาทั้งในประเทศและ
ตางประเทศทาํใหมีการถายทอดเทคโนโลยีแกกัน 

4. กฎระเบียบที่ยุงยากซับซอนทําใหขาดความคลองตวัใน
การดําเนนิงาน 

5. มีหนวยงานระดับชาติดําเนินการและสนับสนุน
นวัตกรรมดาน ICT 
 

5.ความเสี่ยงจากไวรัสคอมพิวเตอรที่อาจสงผลกระทบตอ
การบรกิารสารสนเทศในมหาวิทยาลัย 

6. การมีมาตรฐานเปดจํานวนมากและการเปดเผยรหัส
การเขียนโปรแกรมท่ัวไป 

 

7. มีการยอมรับการเรียนรูผาน e-Learning และการใช
ประโยชนจากอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย 

 

 

นโยบายดานการประกันคุณภาพ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 11 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1.  การวิเคราะหสถานการณ  
- โดยวิเคราะหจากปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน  

ขั้นตอนท่ี 2.  การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ  
- เพื่อใหทราบแนวทางในการพัฒนาและทิศทางการดําเนินการของสถานศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 3.  กําหนดนโยบายคุณภาพของสถานศึกษา 
- เพื่อเปนการแสดงความมุงมั่นวาสถานศกึษา ไดใหความสําคัญดานการจัดการศกึษาท่ีมุงเนน

คุณภาพอยางแทจริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประโยชนโดยตรงแก
ผูรับบริการ 

ขั้นตอนท่ี 4.  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  
- ทําหนาที่อํานวยการดานการจัดทําระบบคุณภาพ สนับสนุนสงเสริมใหคําแนะนําฝกอบรม  

เพ่ือทําใหการดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ขั้นตอนท่ี 5.  วิเคราะหความตองการของนักศึกษาสถานประกอบการและผูมีสวนไดสวนเสยี (Stakeholders)  

- ถือวากลุมบุคคลเหลานี้เปนผูรับบริการทางการศึกษา และการที่ทราบความตองการจะทําให
สถานศกึษาไดตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบรกิารอยางแทจริง  
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ขั้นตอนท่ี 6.  นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกตใช  
- เนื่องจาก 5 ส เปนระบบคุณภาพขั้นตนที่เนนเรื่องของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดลอมที่

ดีของสถานศึกษา และกิจกรรม 5 ส น้ี ทําใหเกิดการพัฒนาคณุภาพดานตางๆ   
ขั้นตอนท่ี 7. นําระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกตใชควบคุมกระบวนการจัดการศึกษา  

- เนื่องจากในการจัดการศึกษา การท่ีจะพิจารณาผลลัพธของการบริการทางการศึกษาจะตอง
พิจารณาจาก  Input  >  Process  >  Output  >  Outcome  การนําระบบมาตรฐาน 
ISO 9001 มาประยุกตใช  

ขั้นตอนท่ี 8.  กําหนดมาตรฐานและเกณฑการประเมินของสถานศึกษา จัดทําเปาหมายคุณภาพ 
- เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปนการพัฒนาใหเขาสูมาตรฐานสากล  โดยอิง มาตรฐานคุณภาพของ 

สกอ. สมศ. และก.พ.ร. 
ขั้นตอนท่ี 9.  นําผลลัพธจากการดําเนินงานตามเปาหมายคุณภาพ  มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self 

- Assessment Report : SAR)  
ขั้นตอนท่ี 10. เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

- เมื่อสถานศึกษาไดจัดทําระบบคุณภาพและเขียน SAR ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาไดกําหนด 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตองมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

ขั้นตอนท่ี 11. เตรียมการเพื่อตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  
- ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเปนองคกรมหาชนทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศกึษาทุกแหงและนําเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เก่ียวของและตอสาธารณชน  

นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษาของสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางดําเนินงานดังนี้ 
1.1 กําหนดภารกิจของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2 กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3 กําหนดใหมีการจัดหาเทคโนโลยีมาใชในงานบริการตางๆ 
1.4 กําหนดใหจัดทําระบบฐานขอมูลในงานบริการทุกประเภท 
1.5 กําหนดใหมีการพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน 
1.6 กําหนดใหมีการประเมินตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายใน 

2. แตงตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ใหมีการประเมินการทํางานของบุคลากร 
4. ใหมีเครือขายความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหวางสํานักวิทยบริการและหนวยงานอ่ืน 
5. พัฒนาระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในรูปของแผนงานใหชัดเจน 
6. กําหนดอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ 
7. สงเสริมใหมีการนําขอมูลขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพรสูสังคม

และชุมชน 
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บทที่ 3 
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นิยามศัพทการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติการ
ในภารกิจหลักมีระบบตามแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําใหเกิดความ มั่นใจใน
คุณภาพและมาตรฐานของปจจัยนําเขา ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา 

2. ระบบ หมายถึง ระเบียบ หรือความเชื่อมโยงของขั้นตอน หรือปจจัยในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ซึ่ง
มีสวนสัมพันธและเชื่อมโยงกันเพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจบรรลุผล 

3. กลไก หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ กิจกรรมและหนวยงานซึ่งสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ตามพันธกิจเปนไปอยางราบรื่นตามข้ันตอนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

4. องคประกอบคุณภาพ หมายถึง ปจจัยหลักในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามภารกิจของสํานักดานการบริการวิชาการ ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา 

5. ตัวชี้วัดคุณภาพ หมายถึง ปจจัยที่บงชี้วาการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแตละองคประกอบคุณภาพสงผลตอมาตรฐานของการศึกษาที่กําหนด 

6. มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงคและ
มาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับ
ดูแลการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศกึษา 

7. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
คุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือโดย
หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย 

8. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษาหรือบุคลากร หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง เพ่ือเปนการประกันคณุภาพและให
มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใหภารกิจในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงไดกําหนดระบบการประกันคณุภาพการศึกษาขึ้นดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง ระบบการควบคุมคุณภาพของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกันวามีการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบมีการ
ควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ที่จะสงผลตอคุณภาพ จัดทําเกณฑมาตรฐาน ตัวชี้วัด ความสําเร็จของปจจัย 
คุณภาพดังกลาวเนนที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self-regulation system) 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอก เนนท่ีกระบวนการประกัน
คุณภาพ ซึ่งไดแก การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนชวยเหลือและหลักฐานตาง ๆ วิธีการที่ใช คือ 
การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน การสัมภาษณผูบริหาร อาจารย ผูปฏิบัติงานและนักศึกษา 
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3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินคาระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการใหบริการ คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของบุคลากร เปน
ตน การประเมินจะใชวิธีการศึกษาตนเอง (Self-Study) การประเมินจากกัลยาณมิตรทางวิชาการจากภายนอก 
(External peer review) และการใชตัวชี้วัดพฤติกรรม (Performance indicators) สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใชทฤษฎีระบบในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนําปจจัยนําเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Output) มาอธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิตและกําหนดมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลตอการผลติบัณฑิตสําหรับมหาวิทยาลัยสํานัก ศูนย จะเนนมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความตองการความพึงพอใจของ
ผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 
 
 



 

24 
 

จากแผนภูมิขางตนแสดงวา ถาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบจะสงผลกระทบใหสังคมไดรับประโยชนจากกระบวนการผลิตของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นสํานักวิทยบริการ ฯ จึงมุงเนนพัฒนาปจจัยนําเขา กระบวนการผลิตเพ่ือให
ไดผลลัพธ คือ การบริการทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ และความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 

นอกจากนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําวงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA 
มาใชเปนหลักการบริหารงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง PDCA คอื วงจรการบรหิารงานคณุภาพประกอบดวย 

 
P = Plan  คอื การวางแผนงานจากวัตถุประสงค และเปาหมายที่ไดกําหนดข้ึน 
D = Do  คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานท่ีไดเขียนไวอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง 
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละขั้นตอนของแผนงานวามีปญหาอะไร

เกิดขึ้นจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผนงานในขั้นตอนใด 
A = Action คือ การปรับปรุงแกไขสวนที่มีปญหา หรือถาไมมีปญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการ

ปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสําเร็จ เพ่ือนําไปใชในการทํางานครั้งตอไปและเมื่อพิจารณา
กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและ
แนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นวามีความสอดคลองกัน ดังนี้ 

 
 

 

 

 

กลไกการประกันคณุภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลไกการดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
1) นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2) คณะกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษาในระดับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ 

ในการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดแกสํานัก
วิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทยบริการ ฯ คนใหมี
ความรู ความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา และตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาในฐานะที่เปนเคร่ืองมือในการเรงรัดพัฒนาระบบการใหบรกิารทางวิชาการ ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สงผลถึงศักยภาพโดยรวมของสํานักวิทยบริการ ฯ  จึงตองจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนา
บุคลากรดานประกันคุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดทําแผนการประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลทางเว็บไซต http://arit.rmutp.ac.th/ 

4) การจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
การดําเนินการประกันคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายให

ทุกหนวยงานจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report = SSR) และรายงานการประเมนิตนเอง 
(Self Assessment Report = SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อใช
เปนกรอบแนวทางการประกันคณุภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับหลักสูตร มี 7 
องคประกอบ  ดังนี้ 

1. การกํากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย 
5. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผูเรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
7. องคประกอบตัวชี้วัด ก.พ.ร. 
องคประกอบ ระดับคณะ มี 5 องคประกอบ ดังนี้ 
1. การผลิตบัณฑิต 
2. การวิจัย 
3. การบรกิารวิชาการ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การบรหิารจัดการ 
องคประกอบทั้ง 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 12 องคประกอบนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ จัดทําเพียง 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบระดับหลักสูตร ขอ 6 และองคประกอบระดับคณะ 
ขอ 5  

5) การตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดดําเนินการใหมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระดับหนวยงานทุกปการศึกษา โดยทุกหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตาม
กรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือวิเคราะหประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา 
การบรหิารจัดการและการบริการในรอบป โดยใชผลการดําเนินงานตั้งแตวันแรกของปการศึกษาถึงวันสิ้นสุดป
การศึกษา สํานักวิทยบริการ ฯ ก็ไดรับการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป  โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ ซึ่งมหาวิทยาลัยแตงตั้งมาประเมินและใหขอคิดเห็นหรือ ขอเสนอแนะในการ
ปรบัปรงุงานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการ ฯ อยูเสมอ 
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แนวปฏิบัติของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

การเตรียมการของคณะและหนวยงานเทียบเทากอนการตรวจเย่ียม 
1. การเตรียมเอกสาร 

ก. จัดทําเอกสารประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งนี้รูปแบบการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ควรมีหัวขอหลักดังนี้ 
1. คํานํา สารบัญ สารบัญเร่ือง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี) 
2. ขอมูลเบื้องตนของคณะและหนวยงานเทียบเทาประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน 

โครงสรางการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะและหนวยงาน
เทียบเทา สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา และเปาหมายสําคัญในป
ปจจุบัน (ควรสรุปเปนตาราง) 

3. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเปาหมายในรอบปปจจุบัน
ตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพไดแก 

องคประกอบที่ 1   ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการ
สื่อสาร 

  

องคประกอบที่ 2   ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
องคประกอบที่ 3   ภาระกิจหลักการใหบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ   
องคประกอบที่ 4  ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   
องคประกอบที่ 5   ภาระกิจหลักการบริหารสํานักงานผูอํานวยการ   
องคประกอบที่ 6   การกํากับติดตาม   

4. สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบ
คุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา แผนและ
เปาหมายการพัฒนาในปตอไป 

ข. จัดเตรียมเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 
1. เอกสารอางอิง ควรเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับท่ีนําเสนอรายงานการประเมินตนเอง 

ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการประเมิน
ตนเอง 

2. หากเอกสารที่อางอิงเปนสวนหนึ่งของเอกสารชุดใหญใหใชวิธีใดวิธีหนึ่งในการระบุวาเอกสาร
หรือขอความท่ีกลาวถึงอยูที่ใด เชน ระบุหนา ที่อางอิง ทําแถบกระดาษสีแยกหนากระดาษ
หรอืระบายสีเนนขอความ เปนตน 

3. สําหรับเอกสารที่เปนแผนปลิวหรือแผนพับ ควรจัดเย็บเปนเลมบาง ๆ ไวหรือใสแฟมไวกันการ
สูญหายหรือหลงอยูกับเอกสารชุดอื่น 

4. จัดเตรียมคอมพิวเตอรและการตอเชื่อมเครือขายที่สมบูรณหากเอกสารอางอิงอยูในเว็บไซต
หรอืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ 

5. การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเย่ียมอาจทําไดในสองแนวทางคือ 
5.1 จัดเอกสารใหอยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดู

เอกสารไดจากผูใด หนวยงานไหน ชื่อหรอืหมายเลขเอกสารอะไร 
5.2 นําเสนอเอกสารมารวมไวท่ีเดียวกันในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปน

ระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนที่นิยมกวาแนวทาง
แรกเพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตาง ๆ ได
ในคราวเดียว 
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2. การเตรียมบุคลากร 

ก. การเตรยีมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
1. ทําความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคณุภาพในประเดน็ที่สําคัญ ๆ อาทิการประเมินคุณภาพ

คืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยาง ไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 
2. เนนยํ้ากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณโดยยึดหลักวา 

ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริง และผลที่เกิดขึ้นจริง 
3. เปดโอกาสใหมีการอภิปรายในทุกประเด็น เพ่ือความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร 
4. เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคนที่ตอง

รวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 
ข. การเตรียมบุคลากร เพ่ือทําหนาที่ผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากร 

1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของทั้งน้ีผู
ประสานงานควรเตรยีมตัวดังนี้ 
1. ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางถองแท 
2. ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและหนวยงานเทียบเทา เพ่ือสามารถใหขอมูล

ตอผูประเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการ
ขอมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไมสามารถตอบได 

3. มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการการประเมิน จะเชิญมาใหขอมูล
อยางครบถวน 

4. ประสานงานลวงหนากับผูท่ีจะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอกวาจะเชิญมาเวลา
ใด หองใด หรือพบกับใคร 

5. เมื่อมีปญหาในการการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินสามารถประสานงานแกไขได
ทันท ี

3. การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน 
ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน 

1. จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปนหองที่
ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 

2. จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริมอ่ืน ๆ ใหคณะผู
ประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 

3. จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรอืบริเวณใกลเคียง 
4. หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวันตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 
5. ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเตมิ 

ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะให
เหมาะสมกับการใชงาน 

4. การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 
ก. มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงต้ังและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินภายในทราบทั้งนี้แนวทางการ

แตงต้ังคณะกรรมการการประเมิน เปนดังนี้ : 
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1. คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา 

1.1 ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของภาควิชาหรอืหนวยงาน
เทียบเทา 

1.2 เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. 
หรือมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมให 

1.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ตองไมเปนบุคลากรในภาควิชาที่รับการประเมิน 
2. คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทยีบเทา 

2.1 ควรมีกรรมการอยางนอย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 
2.2 เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ 

สกอ. อยางนอย 1 คน สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมให 

2.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมนิของ สกอ. 

3. คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
3.1 ควรมีกรรมการอยางนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนาดของมหาวิทยาลัย 
3.2 เปนผูประเมินของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัย

ตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝกอบรมให 
3.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีผานการ

ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมนิของ สกอ. 
ข. จัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเอกสารท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ 

(ถามี) ใหคณะผูประเมินกอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห พรอมทั้งแจงรายชื่อผูทํา
หนาที่ประสานงานระหวางมหาวิทยาลัย คณะวิชา หรือหนวยงานเทียบเทากับคณะผูประเมินให
คณะผูประเมินทราบ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพทและ e-mail address สําหรับติดตอ 

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผูประเมิน เพื่อรวมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพ
ภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเย่ียม การใหขอมูลที่คณะผูประเมนิตองการเพ่ิมเติมกอน
การตรวจเย่ียม การนัดหมายตาง ๆ เปนตน 

5. การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 
1. เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดรวมรบัฟงคณะผูประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการประเมิน

ในวันแรกของการตรวจเย่ียม 
2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเย่ียม แตเตรียมพรอมสําหรับการนําเย่ียมชม

หรือตอบคําถามหรือรบัการสัมภาษณจากคณะผูประเมิน 
3. จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับบุคคลหรือ

หนวยงานที่คณะผูประเมินตองการขอมูลและเพ่ือนําการเย่ียมชมหนวยงานภายใน ตลอดจน
อํานวยความสะดวกอื่น ๆ 

4. ในกรณีที่คณะผูประเมินทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานสวนหนึ่งอยูอํานวย
ความสะดวก 

5. บุคลากรทั้งหมดควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะผูประเมินเมื่อสิ้นสุดการ
ตรวจเย่ียม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถาม หรือขอความเห็นเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 
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6. การดําเนินการและหนวยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 

1. ผูบริหารภาควิชา คณะวิชาและหนวยงานเทียบเทา และผูเก่ียวของ นําผลการประเมินเขาสูการ
ประชุมหรือสัมมนาระดับตาง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดํา เนินภารกิจอยางเปน
รูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดออน และเสริมจุดแข็งซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม 
งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถ
ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 

2. พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาผูบริหารภาควิชาคณะวิชา
และหนวยงานเทียบเทาชื่นชมผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้น และตระหนักวาทั้งหมดมาจากความรวมมือรวม
ใจของทุกฝาย 

3. ภาควิชา คณะและหนวยงานเทียบเทาอาจพิจารณาใหขอมูลยอนกลับแกคณะผูประเมนิ เพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายในตอไป
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บทที ่4 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report = SAR) เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปนการรายงาน เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน โดยแสดงจุดแข็งหรอืจุดออนในการปฏิบัติงาน และมีการประเมินเพื่อแกไขจุดออนของวิธีการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย แตงตั้ง ซึ่งประกอบดวยผูทรงคณุวุฒิจากภายนอก 
1 คน อาจารยในมหาวิทยาลัยจากหนวยงานตาง ๆ 2-3 คน และมหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนดวันที่จะใหหนวยงาน
รบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งไดจัดทําเปนประจําทุกป 
ข้ันตอนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1. บุคลากรในหนวยงานรวมกันกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑตัดสิน 
2. สํารวจและรวบรวมผลการดาํเนินงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิง 
3. เขียนผลการดําเนินงานตามเกณฑในแตละตัวบงชี้ 
4. พิจารณาตัดสินผลการดาํเนินงานตามเกณฑที่กําหนดไวใน ขอ 1 
5. วิเคราะหจุดออนและแนวทางแกไข / จุดแข็งและแนวทางเสรมิ 
6. สรุปผลการประเมินตนเองและรายงานเอกสารอางอิง 
7. นํา SAR มาใชในการกระตุนใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยงานและนําเสนอตอ

ผูบริหารระดับสูงกวา เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาระบบงานระดับสํานัก 
สวนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีสวนประกอบสําคญั ดังนี้ 

1. หนาปก ควรมีขอความดังนี้ 
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของ (ชื่อหนวยงาน) ชวงเวลาของผลการ
ดําเนินงานและระบุวัน/เดือน/ปที่รายงาน 

2. คํานํา ควรคลุมประเด็นดังนี้ 
(ก) ชวงระยะเวลาของผลดําเนินงาน 
(ข) องคประกอบที่เกี่ยวของกับงานของหนวยงาน 

3. สารบัญ 
4. สวนนํา เก่ียวกับหนวยงานใหขอมูลเก่ียวกับหนวยงานของตน โดยเฉพาะจํานวนคนงบประมาณ วัสดุ 

ครุภัณฑ ตลอดจนแผนภูมิองคกรและขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 
5. สวนสําคัญ องคประกอบและตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และจุดแข็ง / 

ออนตามเกณฑตัดสินแนวทางดําเนินงานตอ 
6. สวนสรุป เปนการสรุปผลการประเมินเปนรายองคประกอบและตัวชี้วัด ตลอดจนสรุปจุดออน / จุดแข็ง

และแนวทางแกไข / แนวทางเสริม เพ่ือประโยชนตอการวิเคราะหพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน 

7. ภาคผนวก รวบรวมรายชื่อเอกสารหลักฐานอางอิงตามหมายเลขเอกสารที่อางอิงไวเรียงตามลําดับแตละ
ตัวชี้วัดและองคประกอบ 
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วัตถุประสงคของการพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางและวิธีการ
ที่กําหนด เพ่ือให ทราบระดับคุณภาพการดําเนินภารกิจดานตาง ๆ ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเทียบเคียงระดับคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามภารกิจดานตาง ๆ 

3. เพ่ือกระตุนเตือนใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพการดําเนินการ การ
บริการ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
และประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 

4. เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อใหไดขอมูลซึ่งชวยสะทอนให เห็นจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาเงื่อนไขของ
ความสําเร็จ และสาเหตุของปญหา รวมทั้งนวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดีของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. เพื่อรายงานสถานภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอ
มหาวิทยาลัยตนสังกัด เครือขายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยงานที่เก่ียวของ 
เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

ตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษาภายใน สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้คุณภาพดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดข้ึนในสํานักวิทย
บรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานและการเทียบเคียง
สําหรับการสงเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบงเปน 6 องคประกอบ จํานวน 22 ตัวบงชี้  

 

องคประกอบที่ 1   ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
องคประกอบที่ 2   ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคประกอบที่ 3   ภาระกิจหลักการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
องคประกอบที่ 4  ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
องคประกอบที่ 5   ภาระกิจหลักการบริหารสํานักงานผูอํานวยการ 
องคประกอบที่ 6   การกํากับติดตาม 
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องคประกอบ และตัวบงชี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคประกอบที่ 1 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคณุภาพเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารที่สนุนการ 

เรยีน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล สูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําดาน

เทคโนโลยี 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคณุภาพการใหบรกิารอุปกรณเคร่ืองแมขาย 

ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

การสื่อสาร 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 ระดับความสําเร็จในการใหบรกิารศูนยเรียนรูดวยตนเอง Self Access 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 ระดับความสําเร็จในการใหบรกิารในการแกไขปญหาคอมพิวเตอร 

องคประกอบที่ 2 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาและใหคําปรกึษาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคประกอบที่ 3 ภาระกิจหลักการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานการใหบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับความสําเรจ็ของจํานวนผูเขาใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของจํานวนผูเขาใชฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย 

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของจํานวนผูเขาใชระบบคลังขอมูลปญญา 

องคประกอบที่ 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   

ตัวบงชี้ที่ 4.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานการเรียนการสอนทางไกล 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 สงเสรมิสังคมแหงการเรยีนรูและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

องคประกอบที่ 5 ภาระกิจหลักการบริหารสํานักงานผูอาํนวยการ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละของเอกสารที่จัดสงไดภายในเวลาที่กําหนด 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระยะเวลาในการสํารวจครุภัณฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานบริหาร 

องคประกอบที่ 6  การกํากับติดตาม 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

ตัวบงชี้ที่ 6.2 การบริหารความเสี่ยง 
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ตัวบงชี้ที่ 6.3 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันแหงการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 
เกณฑในการประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้คุณภาพสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือใหการประเมิน คุณภาพตามคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการตัดสิน 
ผลการประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมจํานวนทั้งหมด 2 ตัวบงชี้ คดิเปนคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน และ
คํานวณผลการประเมนิจากคะแนนรวมของตัวบงชี้ทั้งหมดหารดวยจํานวนตัวบงชี้ สวนเกณฑการประเมินผล
พิจารณาจากคาเฉลี่ยผลการประเมิน 5 ชวงคะแนน ดังนี้ 
 

ชวงคะแนน  ผลการประเมิน  

4.51-5.00  ระดับดีมาก  
3.51-4.50  ระดับดี  
2.51-3.50  ระดับพอใช  
1.51-2.50  ระดับควรปรับปรุง  
1.00-1.50  ระดับตองปรับปรุง  

  
รอบของการประเมินปการศึกษา 2559 หมายถึง ตั้งแต 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 และ

ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
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ตัวบงช้ี/เกณฑการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
องคประกอบที่ 1 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารที่สนุนการเรียน

การสอน การวิจัย และบริการวิชาการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล สูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนาํดานเทคโนโลยี 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารทั้งแบบมสีายและ

ไรสายใหมีประสิทธิภาพทันสมัย และครอบคลุมพ้ืนที่การใหบรกิาร 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มกีารดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนในการพัฒนาปรับปรงุระบบเครือขายและการสื่อสาร 

2. มีการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายตามระยะเวลาที่กําหนด 

3. มีการดําเนินงานตามแผนโดย มีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของการใหบรกิาร ดวยอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสและบุคลากรตามแผนที่กําหนด  

4. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรระดับเกตเวยมีความตอเนื่องในการใหบรกิาร ไมนอยกวารอยละ 97.5 ตาม

มาตรฐาน SLA ของสถานศึกษา 

5. มีการสํารวจติดตามความตองการการใชงานระบบเครือขายทุกภาคการศึกษา 

6. นําผลการสํารวจมาวิเคราะหและปรับปรุงคุณภาพการใชงานเครือขายตามผลสํารวจ 

7. รอยละของการใหบริการระบบเครือขายในพ้ืนที่ปรับปรงุหรือจุดติดตั้งใหมดําเนินการแลวเสรจ็ ไมนอย

กวารอยละ 80 ของพ้ืนที่ที่ไดรับรองขอ 
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ตัวบงช้ีที่ 1.2 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอุปกรณเครื่องแมขาย  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

ระดับความสําเรจ็ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอุปกรณเคร่ืองแมขาย ใหรองรับการบรกิาร และปรมิาณการ

เพ่ิมขึ้นของขอมูล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและบรกิารวิชาการ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอุปกรณเคร่ืองแมขาย และหองปฏิบัติการระบบเครือขาย 

2. มีการดําเนินงานตามแผนโดยมีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพเครื่องคอมพิวเตอรคลัสเตอร และ

คุณภาพของการใหบริการของเคร่ืองคอมพิวเตอรคลัสเตอร ตามแผนที่กําหนด 

3. สามารถยายบริการบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายขึ้นไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรคลสัเตอรแมขายใหมที่ใช

เทคโนโลยีเสมือน (Visualization) ที่มีประสิทธิภาพสูงกวา ไมนอยกวา 90% 

4. คอมพิวเตอรคลัสเตอรมีความตอเนื่องในการใหบรกิาร (SLA) ไมนอยกวารอยละ 97.5 ตามมาตรฐาน SLA 

ของสถานศกึษา 

5. มีการจัดตั้งไซตสํารองเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพิกัดฉุกเฉิน โดยใชเทคโนโลยีเสมือน 
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ตัวบงช้ีที่ 1.3 : ระดับความสําเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการ

สื่อสาร 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารคือการรกัษาความลับของขอมูลใน

การเขาใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร การระบุตัวตนของผูใชงานได รวมถึงการเก็บประวัติการ

ใชงานระบบเครือขายตาม พรบ.คอมพิวเตอร 2550 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนการและนโยบายในการรกัษาความปลอดภัยในการใหบริการระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

และการสื่อสาร 

2. มีการบํารุงรักษาระบบความปลอดภัยในระบบเครือขายคอมพิวเตอรตามแผนที่กําหนด 

3. มีการเก็บขอมลูประวัติการใชงานระบบเครือขาย ตาม พรบ.คอมพิวเตอร 2550 ครอบคลุมทุกระบบ

สารสนเทศที่ทางมหาวิทยาลัยใหบริการ 

4. มีนโยบายที่กําหนดใหมีระบบในการควบคุมการเขา – ออก หองปฏิบัติการระบบเครือขายที่มีมาตรฐานไม

นอยกวา 3 ระดับชั้น ของบุคลากร และสามารถนับจํานวนคนเขาออกได  

5. มีระบบการแจงเตือนสถานะอุปกรณและเขาดําเนินการแกไขไดภายใน 5 นาที 
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ตัวบงช้ีที่ 1.4 : ระดับความสําเร็จในการใหบริการศูนยเรียนรูดวยตนเอง Self Access 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

ระดับความสําเรจ็ในการใหบริการศูนยเรยีนรูดวยตนเอง Self Access คือปริมาณการใชงานศนูยการเรยีนรูดวย

ตนเอง Self Access ในการศึกษาคนควาหาขอมูล เพ่ือสนับสนุนการเรยีนการสอน และงานวิจัยรวมถึงความพึง

พอใจของนักศึกษาและบุคลากร ตอการใหบรกิารภายในศูนย 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4-5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนและดําเนินการตามแผนในการพัฒนาคณุภาพการใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง Self Access 

2. มกีารบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรศนูยการเรียนรูดวยตนเอง Self Access ใหพรอมบริการตลอดป

การศึกษาโดยมีระยะเวลาใหบรกิารรวมไมนอยกวา รอยละ 80 ของปที่ผานมา 

3. มีการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการศูนยเรียนรูดวยตนเอง Self Access 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจที่ไดจากการสํารวจมาใชเปนแนวทางในการแกไข  

และพัฒนาการใหบริการ 

5. มีการเพิ่มบริการหรือปรับปรุงการใหบริการเดิมที่มีอยูในศูนยการเรียนรูดวยตนเอง Self Access 

6. มีระยะเวลาในการปดศูนยการเรยีนรูดวยตนเองเพ่ือปรบัปรงุระบบ หรือซอมแซมภายในทุกศูนยการ

เรยีนรูดวยตนเอง ไมเกิน 7 ครั้งใน 1 ปการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

ตัวบงช้ีที่ 1.5 : ระดับความสําเร็จในการใหบริการในการแกไขปญหาคอมพิวเตอร 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

ระดับความสําเรจ็ในการใหบริการแกไขปญหาคอมพิวเตอรคอืใหบริการซอมแซม บํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง Smart Device ติดตั้งระบบ LAN ใหแก บุคลากร หนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ตลอดจนใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานและ

มหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนและดําเนินการตามแผนในการพัฒนาคณุภาพการใหบริการการแกไขปญหาคอมพิวเตอร 

2. มีการประเมินความพึงพอใจการใหบริการของซอมบํารุงคอมพิวเตอร เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงและ

พัฒนาการใหบริการของงานเมื่อใหบริการแลวเสรจ็ 

3. มีผลการใหบริการติดตั้ง ซอมแซม และบํารุงสําเรจ็ใชงานไดไมนอยกวารอยละ 90 

4. มีการจัดทาํคูมือการจัดการแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตนไมนอยกวา 12 เรื่องตอ 1 ปการศึกษา 

5. ใชระยะเวลาในการแกไขปญหางานซอมไมเกิน 2 ชั่วโมง ตอ 1 งาน 
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องคประกอบที่ 2 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตัวบงช้ีที ่2.1 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
ระดับความสําเรจ็ของการพัฒนาปรบัปรงุระบบสารสนเทศที่ทางกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาปรับปรงุและ
ดูแลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และการดาํเนินงานที่เปนความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5-6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
2. มีคูมือหรือเอกสารประกอบการใชงานระบบสารสนเทศ 
3. จํานวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาหรือปรับปรุงเสร็จตามกําหนดเวลา ไมนอยกวารอยละ 90 
4. ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3 (จากระดับ 1-5 ) โดยประเด็น

การประเมินความพึงพอใจประกอบดวย 
 ระบบสารสนเทศตรงตามความตองการ 
 ขอมูลมีความครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 
 ระบบสารสนเทศใชงานสะดวก งายตอการทําความเขาใจ 

5. ระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 4 (จาการประเมินความพึงพอใจ
ในขอ 4) 

6. คาเฉลี่ยการเขาใชงานระบบสารสนเทศที่เพ่ิมขึ้นตอเดือนภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 10 
7. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจและขอเสนอแนะมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

ตัวบงช้ี 2.2 : ระดับความสําเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 
การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ทางกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลประกอบดวยการปองกัน 
การกูคืนจากความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นตอระบบ และการมีระบบสํารองเพ่ือใชงานทดแทนเมื่อระบบเสียหายจน
ไมสามาถใหบรกิารได 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนและนโยบายรักษาความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ 
2. มีคูมือการปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
3. มีคณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
4. มีระบบปองกันภายในระดับแอพพลิเคชันจากการถูกโจมตี ครอบคลุมทุกระบบสารสนเทศ  
5. มีการสํารองขอมูลและตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูล 
6. มีระบบสารสนเทศสํารองเพ่ือใชงานทดแทนเมื่อระบบสารสนเทศหลักไมสามารถใหบริการได  
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ตัวบงช้ี 2.3 : ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาและใหคาํปรึกษาดานระบบสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 
การแกไขปญหาและใหคําปรึกษาดานระบบสารสนเทศประกอบดวย การใชงานบัญชีผูใชงานอินเทอรเน็ต 
(RMUTP Passport) การใชงานอีเมลของมหาวิทยาลัย และการแกไขปญหาเบื้องตนของระบบสารสนเทศท่ีทาง
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศดูแล 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบบันทึกการแกไขปญหา การบริการ และการใหคาํปรึกษาดานระบบสารสนเทศ 
2. กลุมงานมีการแกไขปญหาที่รองเรียนใหแลวเสร็จโดยเฉลี่ยภายในหนึ่งวันทําการ 
3. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3  (จากระดับ 1-5 ) โดยระบบคอลเซ็นเตอร 
4. มีรายงานการวิเคราะหการแกไขปญหาและใหคําปรึกษาดานระบบสารสนเทศเพื่อนําไปใชปองกันปญหาที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต 
5. รายงานใหผูบริหารทราบและใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
6. นําผลจากขอเสนอแนะของผูบริหารมาปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาการใหบริการตอไป 
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องคประกอบที่ 3 ภาระกิจหลักงานการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรูดานการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวช้ีวัด : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู คือสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน 

หนังสือ ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส วารสารวิชาการ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมปีริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพและ

ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
2 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
3 ประเด็น 

มีการดําเนินการ  
4-5 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
6 ประเด็น 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไก 

2. มีการระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

3. มีการประเมินกระบวนการ 

4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

5. มีผลจาการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

6. มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมนิ สามารถใหเหตุผลอธิบาย

การเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงช้ีที่ 3.2  ระดับความสําเร็จของจํานวนผูเขาใชระบบหองสมุดอตัโนมัติ 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
หองสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB มาอํานวยความ
สะดวกแกผูใชบริการในดานตาง ๆ ซึ่งผูใชบริการสามารถสืบคนหนังสือ ดูประวัติการยืม-คนื รวมทั้งสามารถยืมตอ
ผานระบบ OPAC ไดตลอดเวลา ดังนั้น จํานวนการเขาใชระบบหองสมุดอัตโนมัติที่เพ่ิมข้ึน ยอมแสดงถึงการ
ใหบริการหองสมุดที่มีประสิทธิภาพ 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอยกวา  

250,000คร้ัง 

250,001- 

260,000 คร้ัง 

260,001 – 

270,000 คร้ัง 

270,001 – 

280,000 คร้ัง 

มากกวา  

280,001คร้ัง 

 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของจํานวนผูเขาใชฐานขอมูลอางองิงานวิจัย 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงช้ี : 
ฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย หมายถึง ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ใชอางอิงงานวิจัยที่ สกอ.บอกรับใหมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครจํานวนทั้งสิ้น 13 ฐาน เชน ABI//INFORM Complete, ProQuest Dissertation & 
Theses Global, IEE/IET Electronic Library (IEL) เปนตน เม่ือมีสถิติการเขาใชงานเพ่ิมมากขึ้น ยอมหมายถึง
นักศึกษา อาจารย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีการคนควาทางวิชาการจากฐานขอมูลที่นาเชื่อถือ 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอยกวา  

230,000 คร้ัง 

230,001 – 

240,000 คร้ัง 

240,001 – 

250,000 คร้ัง 

250,001 – 

260,000 คร้ัง 

มากกวา  

260,001 คร้ัง 
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ตัวบงช้ีที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของจํานวนผูเขาใชระบบคลังขอมูลปญญา 
ชนิดตัวบงช้ี  : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 
ระบบคลังปญญา หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่มีรปูแบบไฟลดิจิทัล ซึ่งเปนคลังจัดเก็บและใหบรกิาร
สารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการของคณาจารย นักวิจัย นักศึกษาและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือใหทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บในรปูดิจิทัลเหลานี้ เปนเครื่องอํานวยความสะดวกใน
การศึกษาคนควา วิจัย เพ่ิมเติมตอยอด ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ และเปนการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในระดับนานาชาติ 

 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

นอยกวา 500 คร้ัง  501 - 550 ครั้ง 551 – 600 ครั้ง 601 - 650 ครั้ง มากกวา 651 ครั้ง 
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องคประกอบที่ 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   

ตัวบงช้ีที่ 4.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานการเรียนการสอนทางไกล 

ชนิดตัวบงช้ี  : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

ระบบการเรียนการสอนทางไกลระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารยและนักศึกษาสามารถ

ติดตอสื่อสารไดใกลชิด เชน ระบบอิเลิรนนิ่ง ระบบวีดีโอสื่อการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การเรียนการ

สอนหองอัจฉริยะ และ การเรียนการสอนของหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
2 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
3 ประเด็น 

มีการดําเนินการ  
4-5 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
6 ประเด็น 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบ และกลไก ดานการเรยีนการสอนทางไกล 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงานดานการเรียนการสอนทางไกล 

3. มีการประเมนิผลกระบวนการ และมีการปรบัปรงุ/พัฒนากระบวนการจาก ผลการเรยีนการสอนทางไกล  

4. มีผลจากการปรบัปรงุเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมของการเรียนการสอนทางไกล 

5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีดานการเรียนการสอนทางไกล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน สามารถใหเหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

6. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
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ตัวบงช้ีที่ 4.2  สงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ :  

นโยบายหรือแผนการใหบริการทางดานการสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ทั้งภายในและภายนอกองคกร เชน งานบันทึกภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีโอ ผลิตสื่อวิดีทัศน งานถายทอดสด งาน

ควบคุมระบบเสียง และงานตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการกําหนดขั้นตอน การทํางาน การควบคุม รวมถึงการ

นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อ การพัฒนางาน ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของความถูกตอง รวดเร็ว เพ่ือใหการบริการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
2 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
3 ประเด็น 

มีการดําเนินการ  
4-5 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
6 ประเด็น 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบ และกลไกเพ่ือสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงานเพื่อสงเสริมสังคมแหงการเรยีนรู และสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

3. มีการประเมนิกระบวนการและมีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและสนับสนุน   

   กิจกรรมตางๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

4. มีผลจากการปรบัปรงุเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมของการสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ  

    ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีดานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยโดย

มีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน สามารถใหเหตุผล อธิบายการเปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

6. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
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องคประกอบที่ 5 ภาระกิจหลักการบริหารจัดการสํานักงานผูอาํนวยการ 

ตัวบงชี้ที ่5.1 ระบบการพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน  
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
2-3 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
4-5 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
6 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
7 ประเด็น 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนาํความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

48 
 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 รอยละของเอกสารที่จัดสงไดภายในเวลาที่กําหนด 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 

งานสารบรรณ  หมายถึง เอกสารที่ดําเนินการผานสารบรรณเรียบรอยแลว  จะดําเนินการสงใหผูเก่ียวของ/เจาของ

เรื่อง/หนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยใหเจาของเรื่องเปนผูกําหนดซึ่งคาํนึงถึงความสําคญัของเอกสาร  เชน ดวนที่สุด ใช

เวลา 15 นาที  ดวน 20 นาที  ทั่วไป 30 นาที (หลังจากที่ผูบังคบับัญชาลงนามในเอกสารเรียบรอยแลว) มี

วัตถุประสงค เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสงเอกสาร  โดยใชเวลามากํากับใหมีความรวดเรว็ยิ่งข้ึนเพ่ือให

เจาของเร่ืองไดรับหนังสือตรงเวลาและถูกตอง 

เกณฑการประเมิน  : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

 

สูตรคํานวณ 

จํานวนเอกสารท่ีจัดสงไดภายในเวลาที่กําหนด

จํานวนเอกสารท่ีตองจัดสงท้ังหมด
  100 
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ตัวบงช้ีที่ 5.3 ระยะเวลาในการสํารวจครุภัณฑประจําปภายในเวลาท่ีกําหนด 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  

เปนการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  เพ่ือใหวัสดุและครุภัณฑมีความถูกตองตรง

ตามทะเบียนคุม  สามารถตรวจสอบไดภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกป มวีัตถุประสงคเพ่ือ วัดประสิทธิภาพของ

การสํารวจ/ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑใหทันตามกําหนดระยะเวลา  และเพ่ือรายงานใหเปนไปตามระเบียบของ 

สตง. และกลุมตรวจสอบภายใน 

เกณฑการประเมิน  : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ถูกตอง ครบถวน
ตามระเบียบคุม  

และรายงานภายใน
เวลากําหนด 

ถูกตอง ครบถวน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานกอน
เวลากําหนด 5 วัน 

ถูกตอง ครบถวน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานกอน

เวลากําหนด 10 วัน 

ถูกตอง ครบถวน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานกอน

เวลากําหนด 15 วัน 

ถูกตอง ครบถวน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานกอน

เวลากําหนด 20 วัน 
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ตัวบงช้ีที่ 5.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานบริหาร 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน  : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

 

สูตรการคาํนวณ 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม

5
  100 
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องคประกอบที่ 6 การกํากับติดตาม 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถวน  

1 ประเด็น 

ครบถวน  
2-3 ประเด็น 

ครบถวน  
4-5 ประเด็น 

ครบถวน  
6-7 ประเด็น 

ครบถวน  
8 ประเด็น 

 

เกณฑมาตรฐาน : ประเด็น 

1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสํานัก และ

พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือให

บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

6. มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 

2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานัก

ไปปรบัปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
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ตัวบงช้ีที่ 6.2  การบริหารความเสี่ยง  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถวน  

1 ประเด็น 

ครบถวน  
2 ประเด็น 

ครบถวน  
3 ประเด็น 

ครบถวน  
4 ประเด็น 

ครบถวน  
5-6 ประเด็น 

 

เกณฑมาตรฐาน  

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรอืคณะทํางานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผูบริหารและ

ตัวแทนที่รบัผิดชอบพันธกิจหลักของสํานักรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง ตามบริบทของ

สํานักสอดคลองสนองตอบตอการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานตอ

คณะกรรมการประจําสํานัก เพ่ือพิจารณาอยางนอย ปละ 1 คร้ัง 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานักไปใชในการ

ปรบัแผนหรอืวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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ตัวบงช้ีที่ 6.3  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันแหงการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ครบถวน  

1 ประเด็น 

ครบถวน  
2 ประเด็น 

ครบถวน  
3 ประเด็น 

ครบถวน  
4 ประเด็น 

ครบถวน  
5 ประเด็น 

 

เกณฑมาตรฐาน  

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธของสํานักอยางนอยครอบคลุมทุกพันธกิจ 

2. กําหนดบุคลากรเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะตามพันธกิจหลักของสํานักอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และ

เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งท่ีมีอยูในตัวบุคคล

และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ

โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผาน

มา ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่ เปนแนวปฏิบัติ ท่ี ดีมาปรับใช ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
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ตัวบงช้ีที่ 6.4  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
2 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
3 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
4 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
5 ประเด็น 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสํานัก ตั้งแตระดับงานและกลุม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย และผูบริหารสูงสุดของสํานัก 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสํานัก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) ควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก และมหาวิทยาลัย โดยเปนรายงานที่มี
ขอมูลครบถวนตามที่กําหนด 3) นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสํานัก 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรบัปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทกุตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใช
บัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสํานัก 

8. มีเครอืขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสํานักและมี
กิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ 
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บทที ่5 
การประกันคณุภาพการศึกษาภายนอก 

 
การประกันคุณภาพการศกึษาภายนอกนั้น พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีสํานัก

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเปนองคกรมหาชนมีหนาที่พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก พัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับประเมินใหการรับรองผูประเมินภายนอก กํากับดูแล กําหนด
มาตรฐานและใหการรับรองมาตรฐานการประเมินคณุภาพภายนอก พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก จัดทํา
หลักสูตรฝกอบรมและสนับสนุนใหองคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ หรือวิชาการเขามามีสวนรวมและจัดทํา รายงาน
การประเมนิคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี หนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 

การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา เพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหดีขึ้น การประเมินคุณภาพภายนอกจะชวยเปนหลักประกันใหผูเรียนและสังคมมีความมั่นใจวาจะ
ไดรับบริการจากสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด และเปนการชวยใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้น
อยางสม่ําเสมอ 

การประเมินคุณภาพนอกจะเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน เพราะเปนการยืนยันผลการประเมิน
คุณภาพภายในวา การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด หรือ
ที่เรียกวา มาตรฐานการศกึษา ซึ่งเปนขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค และเปาหมายที่ตองการ
ใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง เพื่อใหเปนหลักในการเทียบเคียง สําหรับการสงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการประกันคณุภาพการศึกษา  

มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ สมศ.มีจํานวน 8 มาตรฐาน 
28 ตัวบงชี้ ซึ่งจะพิจารณาจากรายงานประจําปของสถาบันการศึกษาแตละแหงควบคูไปกับการสังเกต การ
สัมภาษณ โดยอาจขอขอมูลเพิ่มเติมตามความจําเปน และในการประเมินตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และ
ลักษณะการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงดวย 

ในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. จะทําหนาที่จัดหาผูประเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถเปนที่ยอมรับของกลุมผูประเมิน ผูประเมินภายนอกอาจเปนบุคคลหรือหนวยงานก็ไดแตตองมี
คุณภาพตามที่กําหนดและไดรบัการรบัรองจาก สมศ. ใหทําการประเมินคณุภาพภายนอกได 
 
มาตรฐานและตัวบงชี้ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 

สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้สําหรับการ
ประเมินคุณภาพการภายนอกระดับอุดมศึกษาประกอบดวย 7 มาตรฐาน  ตัวบงชี้ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตมคีณุภาพ คิดเปน ทําเปน มีความสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ
และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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ตัวบงช้ี 1.1 รอยละของการไดงานภายใน 1 ป รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และรอยละของการเรียน
ตอระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวบงช้ี 1.2 ความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต 
ตัวบงช้ี 1.3 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปรญิญาเอกที่ตีพิมพในวารสารที่มีผูประเมินอิสระตอจํานวน

วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
ตัวบงช้ี 1.4 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปรญิญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท

ทั้งหมด 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูที่จัดตามความสนใจของผูเรียนการพัฒนาผูเรียนตาม
ความสามารถและตามความถนัด การฝกปฏิบัติ การเรียนรูจากประสบการณจริง เปนตน เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

ตัวบงช้ี 2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสรมิการสรางประสบการณจริง 
ตัวบงช้ี 2.2 ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย 
ตัวบงช้ี 2.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
ตัวบงช้ี 2.4 มีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
การระดมทรัพยากร ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยการความสะดวก รวมทั้งรวมมือ
จากแหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ตัวบงช้ี 3.1 อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
ตัวบงช้ี 3.2 คาใชจายทั้งหมดตอนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา 
ตัวบงช้ี 3.3 รอยละของอาจารยประจําปที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรืออัตราสวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตออาจารยประจําปที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
ตัวบงช้ี 3.4 จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา 
ตัวบงช้ี 3.5 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพสามารถเผยแพรได 

เพ่ือพัฒนาองคกรความรูใหหลากหลาย ทันสมัย สามารถนําไปพัฒนาสังคมและประเทศได 
ตัวบงช้ี 4.1 จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 
ตัวบงช้ี 4.2 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตออาจารยประจําทุกระดับ 
ตัวบงช้ี 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจําทุกระดับ 
ตัวบงช้ี 4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจําทุกระดับ 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
การใหบริการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน สังคม เพ่ือใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและมีการ

เรยีนรูตลอดชีวิต 
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ตัวบงช้ี 5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแหกงสังคมและชุมชน 
ตัวบงช้ี 5.2 จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันตออาจารย

ประจําทั้งหมด 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญาที่มีการบูรณาการ
ตามความเหมาะสม 

ตัวบงช้ี 6.1 จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ี 6.2 มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศลิปวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารการจัดการ 
หมายเหตุ 

1. ในกรณีที่สถาบันมีการบริหารการเงนิจากสวนกลาง ไมตองรายงานขอมูลการเงินในระดับคณะวิชา หรือ
กลุมสาขาวิชา 

2. ในการรายงานขอมูลการเงิน ใหตรวจสอบบัญชีตามปการศึกษา (Academic year) โดยใหแปลง
ปงบประมาณมาเปนปการศึกษา 

ตัวบงช้ี 7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการ
บริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบงช้ี 7.2 รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอคาใชจายทั้งหมดหรือจํานวนบุลากรใน
การบริหารจัดการ (Non-academic) ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการ
จัดการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบงช้ี 7.3 รอยละของคาใชจายการบริหารของสวนกลางคาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินในการบรหิาร
จัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบงช้ี 7.4 คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
ตัวบงช้ี 7.5 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริงท้ังหมด 

มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานระบบการประกันคณุภาพภายใน 
ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได 
ตัวบงช้ี 8.1 มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ตัวบงช้ี 8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรฐานที่เก่ียวของ ไดแก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 

สวนมาตรฐานอ่ืน ๆ อาจมีสวนเก่ียวของอยูบาง สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.) จะเปนผูกําหนดวาเมื่อใดมหาวิทยาลัยจะมกีารรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
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นโยบาย/ตัวบงชี้เฉพาะ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปการศึกษา 2559 
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องคประกอบที่ 1 ภาระกิจหลักงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร        
1.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพเครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสารที่สนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล สูการเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําดานเทคโนโลยี 

3.6 3      

1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการใหบรกิารอุปกรณเคร่ืองแมขาย 3.6 3      
1.3 ระดับความสําเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และการสื่อสาร 

3.6 3      

1.4 ระดับความสําเร็จในการใหบริการศนูยเรียนรูดวยตนเอง Self Access 3.6 3      
1.5 ระดับความสําเร็จในการใหบริการในการแกไขปญหาคอมพิวเตอร 3.6 3      
รวมองคประกอบที่ 1 18       
องคประกอบที่ 2 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรงุระบบสารสนเทศ 6 3      
2.2 ระดับความสําเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 6 3      
2.3 ระดับความสําเร็จของการแกไขปญหาและใหคําปรึกษาดานระบบสารสนเทศ 6 3      
รวมองคประกอบที่ 2 18       
องคประกอบที่ 3 ภาระกิจหลักงานการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ        
3.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานการใหบรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 4.5 3      
3.2 ระดับความสําเร็จของจํานวนผูเขาใชระบบหองสมุดอัตโนมัติ 4.5 3      
3.3 ระดับความสําเร็จของจํานวนผูเขาใชฐานขอมูลอางอิงงานวิจัย 4.5 3      
3.4 ระดับความสําเร็จของจํานวนผูเขาใชระบบคลังขอมูลปญญา 4.5 3      
รวมองคประกอบที่ 3 18       
องคประกอบที่ 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา        
4.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานการเรียนการสอนทางไกล 9 3      

4.2  สงเสรมิสังคมแหงการเรียนรูและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

9 3      
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            ................................................................... 
                         (นายธนาวุฒ ิ นิลมณี) 
              ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
    .........................................................       ..................................................................... 
      (นางสาวเพชราภรณ เพ็ชรแกว)                 (นายนพชัย  ทิพยไกรลาศ) 
รองผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ          รองผูอํานวยการกลุมพัฒนานวัตกรรม 
            และเทคโนโลยีการศกึษา 

 

............................................................... 
(นางสาวออยจริยา พลับจีน) 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานัก 
 
 
 

รวมองคประกอบที่ 4 18       
องคประกอบที่ 5 ภาระกิจหลักการบริหารจัดการสํานักงานผูอาํนวยการ        
5.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3.6 3      
5.2 รอยละของเอกสารที่จัดสงไดภายในเวลาที่กําหนด 3.6 3      
5.3 ระยะเวลาในการสํารวจครุภัณฑประจําปภายในเวลาที่กําหนด 3.6 3      
5.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตองานบริหาร 3.6 3      
รวมองคประกอบที่ 5 18       
องคประกอบที่ 6 การกํากับติดตาม        
6.1 กระบวนการพัฒนาแผน  2.5 3      

6.2 การบริหารความเสี่ยง 2.5 3      

6.3 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันแหงการเรียนรู 2.5 3      

6.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 2.5 3      

รวมองคประกอบที่ 6 10       
รวมทุกองคประกอบ 100       
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คณะทํางานจัดทําคูมือประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2559 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

1. นายธนาวุฒิ  นิลมณี    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพชราภรณ เพ็ชรแกว  รองประธานกรรมการ 
3. นายนพชัย  ทิพยไกรลาศ  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวออยจริยา พลับจีน   กรรมการ 
5. นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย  กรรมการ 
6. นางสายธาร  สุเมธอธิคม  กรรมการ 
7. นายปาโมกข  รัตนตรัยาภิบาล  กรรมการ 
8. นายเชาวลิต  สมบูรณพัฒนากิจ กรรมการ 
9. นายปฐมพงศ  จํานงลาภ  กรรมการ 
10. นายสมโภชน  กุลธารารมณ  กรรมการ 
11. นายเชวงศกัดิ์  คงเกิด   กรรมการ 
12. นายแสงสรรค  ตินารักษ  กรรมการ 
13. นางสาวบัวระภา กลยนีย   กรรมการ 
14. นางสาวโสภา  ไทยลา   กรรมการ 
15. นายโยธิน  หนูแดง   กรรมการ 
16. นางสาวธนาภา  โตเจริญ   กรรมการและเลขานุการ  
17. นายนพณรรจ  เนตรสกูลณี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
18. นายสาคร  พรหมจันทรา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
   

 
 
 


