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คํานํา 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักใน
ความสําคัญและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2560 โดยได้ยึดแนวทางในการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และปรับตัวช้ีวัดให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและบริการวิชาการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หมายถึง ข้อกําหนดเก่ียวกับ
คุณลักษณะคณุภาพที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานและการเทยีบเคียงสําหรับการส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ 
การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ 
20 ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขตโชติเวช, 
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวงให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดต้ังส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีสํานักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ และมีศูนย์
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช  สาขาพณิชยการ พระนคร และสาขาพระนคร
เหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ม ี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยี โดยการถ่ายทอดจากแหล่งผู้รูแ้ละการค้นคว้าความรู้ใหมท่ี่สอดคล้องกับบริบทของ
การพัฒนาประเทศ การสร้างสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นภารกิจสําคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องเร่ง
ดําเนินการ เพ่ือปรับตนเองให้เป็นฐานทางวิชาการ เพ่ือการอ้างอิงและการกระจายศักยภาพสู่กําลังคนในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ังยืน 

ในบทน้ีเป็นการนําเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ตลอดจนความสอดคล้องของแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เพ่ือการไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ มีการให้บริการทางด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกสําคัญของการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับ 

แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร ประจําปีการศึกษา 2557 – 2561 จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือที่เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยแผนยุทธศาสตร์ ได้ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ความสอดคล้อง และเช่ือมโยงกับบริบทต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ กรอบนโยบาย IT2020 (2554 – 2563) นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
นโยบายสภามหาวิทยาลัย  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี
การศึกษา 2557 – 2561  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) สู่แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2557–2561  
ผลักดันเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานไอซีทีในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
การบริหารและการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารจัดการข้อมูล การจัดทําระบบสารสนเทศ และการพัฒนา
กระบวนการทํางาน การวางแผน การตัดสินใจ และการบริหารงาน ด้านบุคลากร ด้านนักศึกษา ด้านทรัพย์สินและ
การเงิน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและ
นอกมหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่การเป็น Digital University   
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ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 

1. พัฒนาความ
เข้มแข็งใน
การจัด
การศึกษาให้
บัณฑิตมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

1.1 จัดการศึกษาด้าน
วิชาชีพและ
เทคโนโลยีที่
สามารถแข่งขันได้
ในระดับอาเซียน/
นานาชาติ 

1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมี
ทักษะในการ
ดํารงชีวิตที่ดี 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา
ที่เน้นความเป็นเลิศทาง
วิชาการและความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

1. ยกระดับคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียน
การสอนของบัณฑิตมือ
อาชีพให้มีสมรรถนะ
วิชาชีพ ตามมาตรฐาน
อาเซียน/สากล 

2. พัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณา
การเข้ากับการเรียน
การสอนสมัยใหม่ 
(Digital Content) 

2.1 พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน 
(Smart Learning)  

1) ปรับปรุงคุณภาพระบบการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-
Learning) 

2) ปรับปรุงคุณภาพระบบการเรียนการสอนแบบโมบายเลิร์นนิ่ง (m-
Learning) 

3) ผลักดันให้เกิดการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Courseware) 

4) สนับสนุนการสร้างหลักสูตรออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียน
จํานวนมาก 
(Massive Open Online Course)  

2. พัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

 

2. พัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณา
การเข้ากับการเรียน
การสอนสมัยใหม่ 
(Digital Content) 

2.2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
ดิจิทัล (Smart Library) 

1) ปรับปรุงคุณภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) 
2) เพิ่มจํานวนทรัพยากรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
3) ผลักดันให้เกิดการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

(Reference Databases) 

3. พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะ  Soft Skill 
ตรงตามอัตลักษณ์     
ของมหาวิทยาลัย 

1. เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรโดยใช้
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา (Digital 
Academic) 

1.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
(Smart Student) 

 

1) สนันสนุนให้นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Professional Certification) 
2) สนันสนุนให้นักศึกษาผ่านการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
(English Language Competency) 
3) เพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการนักศึกษา 

(Computer Lab) 
4) สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการทางภาษา 

(Language Hub) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 

2. พัฒนาความ
เข้มแข็งงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

2.1 จํานวผลงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐาน มี
คุณภาพและ
นําไปต่อยอดได้ 

4. พัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 2. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

4. สร้างระบบนิเวศดิจิทัล
งานวิจัยเพื่อบูรณาการ
เข้ากับการบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
บริการวิชาการ (Digital 
Research)  

4.1 พัฒนาระบบบริหารและบริการ
งานวิจัย (e-Research) 
 

1) สนันสนุนการให้บริการวรสารวิจัย 
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป 
และการอ้างอิง (e-Journals) 

2) สนันสนุนการให้บริการคลังข้อมูลทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 
(Intellectual Repository) 

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

(Research Management System) 
4) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

บริหารงานบริการของมหาวิทยาลัย 
(Academic Services Management 
System) 

3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศ 

1. เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรโดยใช้
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา (Digital 
Academic) 

1.5 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (Center of 
Excellence) 

 

1) สนันสนุนการให้บริการศูนย์ฝึกอบรม
และทดสอบด้านไอที (IT Traininig 
and Testing Center : ITTT) 

2) สนันสนุนการให้บริการศูนย์บริการ
ทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง  

   (Tx Lab) 
3) สนันสนุนการเรียนการสอนของ

ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Cisco Networking 
Academy Lab) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 

3. สร้างความ
เข้มแข็งของการ
บริหารจัดการ
และพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาสู่
ความ เป็นเลิศ 

3.1 มีระบบบริหาร
จัดการที่
คล่องตัว 
ยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภาพ 

 

5. พัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคณุภาพและมีคุณค่าของ
มหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 

 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
องค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีการ
ประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Digital 
Analytics)  

5.2 พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) 

2) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบงานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์  
(Human Resource Management) 

2. พัฒนาอาจารย์
ทางด้านวิชาการ/
วิชาชีพ 

1. เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรโดยใช้
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา (Digital 
Academic) 

1.2 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสาย
วิชาการ (Smart Lecturer) 

 

1) จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบความชํานาญ
ด้านไอซีทีแก่บุคลากรสายวิชาการ (ICT 
Proficiency) 

2) สนันสนุนการฝึกอบรมและทดสอบความชํานาญ
ด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายวิชาการ 
(English Language Proficiency) 

3) สนันสนุนการเรียนการสอนของห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart Classroom) 

4) สนันสนุนการเรียนการสอนของห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) 

3. พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรโดยใช้
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา (Digital 
Academic) 

1.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน (Smart Personal) 

 

1) จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้านไอซีที
แก่บุคลากรสายสนับสนุน 

(ICT Competency) 
2) สนันสนุนการฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
(English Language Competency) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 

   4. นําการจัดการความรู้มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากร 

1. เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรโดยใช้นวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(Digital Academic) 

1.4 พัฒนาคุณภาพระบบการจัดการ
ความรู้ (Smart Knowledge) 

 

1) สนันสนุนการใช้งานเว็บล็อกการ
จัดการความรู้ (KM Blog) 

2) สนันสนุนการใช้งานเว็บล็อกชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM CoP) 

3) สนันสนุนการสร้างองค์ความรู้ให้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Knowledge) 

4) สนันสนุนการสร้างแผนที่ความรู้ 
(Knowledge Mapping) 

  7. บริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมี   
ธรรมาภิบาล 

1. บริหารจัดการ มทร.พระนคร 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
คุณภาพและธรรมาภิบาล 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
การประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Digital 
Analytics)  

5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ (e-Strategy) 

 

1) สร้างระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจและการวางยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
(Business Intelligence) 

2) สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้า
ระวังการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย 
(Strategic Monitoring System) 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้ ทั้งทางกายภาพและ
ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและสนับสนุน
ภารกิจทุกด้านของ มทร.พระ
นคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เพิ่มทรัพยากรและ
ช่องทางการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ไอซีทีด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Infrastructure) 

 

6.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

(e-Infrastructure) 

 

1) ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยให้รองรับการนําอุปกรณ์
ไอทีส่วนตัวใช้ในการทํางาน 
(Bring Your Own Device) 

2) ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยให้รองรับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นที่หก (IPv6) 

3) จัดให้มีบริการระบบบัญชีผู้ใช้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้าม
มหาวิทยาลัย (Eduroam) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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      4) จัดให้มีบริการระบบการนําเสนอการ
ประชุมแบบเสมือนจริง 
(TelePresence) 

5) จัดให้มีบริการระบบโทรศัพท์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IP Telephony) 

6) จัดให้มีบริการระบบกล้องรักษาความ
ปลอดภัยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
(IP Security Cameras) 

7) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสรเทศและการ
สื่อสาร (ICT Security) 

8) ปรับปรุงการให้บริการศูนย์เรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-Access Center) 

9) ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลให้ลดการใช้
พลังงาน (Green Data Center) 

10) สร้างระบบเฝ้าระวังเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ (Operational 
Intelligence Monitoring System) 

11) จัดให้มีระบบการบริการและการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Services & 
Maintenance) 
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 3.2 มีระบบประกัน
คุณภาพสู่ความเป็น
เลิศทางการศึกษา 

7. บริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมี   
ธรรมาภิบาล 

7. ประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
พื้นฐานของ สกอ. สมศ และ 
กพร. 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
การประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Digital 
Analytics)  

5.3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา (Quality Assurance) 

 

1) สนับสนุนและพัฒนาระบบติดตามการ
พัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) 

2) สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(CheQA) 

3) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมิน (e-Assessment) 

 

8. บริหารการเงินของ มทร.พระ
นคร ให้เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
การประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Digital 
Analytics)  

5.2 พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) 

1) สนับสนุนและพัฒนาระบบงานการ
วางแผนทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  
(Enterprise Resource Planning) 

3) สนับสนุนและพัฒนาระบบงานการ
วางแผนและการบริหารงบประมาณ  
(Budget Planning & 
Management) 

4) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารอาคารและสถานที่  
(Building Information 
Management) 

5) สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร  
(Management Information 
System) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 

4. ส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการ
และการพัฒนา
อาชีพ 

4.1 เป็นแหล่ง
ให้บริการ
วิชาการวิชาชีพ
ที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

8. บริการวิชาการที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

1. พัฒนางานบริการวิชาการที่
สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน 

3. พัฒนาวัฒนธรรมการ
ทํางานขององค์กรไปสู่
การเป็นสังคมดิจิทัลที่มี
คุณภาพ (Digital 
Society) 

 

3.1 พัฒนาระบบงานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Services) 

1) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใช้งานระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (e-Passport) 

2) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใช้งานระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

3) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Meeting) 

4) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใช้งานเว็บโฮสติ้ง (e-Hosting) 

5) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใช้งานเว็บล็อก (e-Weblog) 

6) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใช้งานระบบขอสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
ของมหาวิทยาลัย (e-Licensing) 

7) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใช้งานระบบปฏิทินการประชุม/
สัมมนา (e-Calendar) 

8) สนันสนุนการดําเนินงานสถานีวิทยุ
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (e-Radio) 

9) สนันสนุนการให้บริการสื่อสังคม
ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย (e-Social 
Media) 

10) สร้างศูนย์เชื่อมโยงบริการอัจฉริยะ  
     (Smart Service center) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ 

   3. พัฒนาระบบบริหารงาน
บริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ  

5. เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
การประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Digital 
Analytics)  

5.2 พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) 

6) สนับสนุนการพัฒนาระบบทะเบียน
นักศึกษา (e-Registration) 
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แผนผงัโครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ มีสํานักงานอยู่ที่เทเวศร์และมี

ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร และสาขา
พระนครเหนือ 
 

 การบริหารจัดการทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําการบริหารจัดการโดยสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Office of Academic Resource and Information Technology)       
ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับสํานักทั้งน้ีเพ่ือความเป็นเอกภาพ และประสิทธิภาพในการดําเนินงานต้ังแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการโดยมีโครงสร้างดังน้ี 
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บทท่ี 2 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แนวคิดและหลักการ 

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

นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง
สถานภาพการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดย
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัย 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strenghts) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะ 5 ปี 

1.การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษายังไม่ได้รับ
การส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 

2.มีทีมผู้บริหารท่ีมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงสามารถ
เชื่อมโยงพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ  

2.จํานวนบุคลากรด้าน ICT ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานตาม
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

3.ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสําคัญต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.พ้ืนท่ีบริการห้องสมุดและศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งาน 

4.มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

4.จํานวนผู้ใช้งานฐานข้อมูล e-book มีน้อย 

5.มีทีมบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขยายงาน
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

5.ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 

 

6.มีระบบกล้องวงจรปิด IP Camera เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 

6.นักศึกษาและบุคลากรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่คุ้มค่า 

7.มีระบบโทรศัพท์แบบรวมศูนย์ส่งผลต่อการลดต้นทุนการ
บริหารจัดการ 

7. มีการละเมิดลิขสิทธ์ิเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ 

8.  มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-Library) 
ให้บริการแก่นักศึกษาและ บุคลากร 

8.การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําให้บุคลากรบางส่วนไม่
สามารถปรับตัวได้ทันส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

9. สามารถเข้าใช้ Reference Database และ e-Book ของ
เครือข่ายห้องสมุดระดับอุดมศึกษา  
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.  นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ 

รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ทุกภาคส่วนของประเทศ 

1. มีมหาวิทยาลัยท่ีมีความก้าวหน้าและความแข็งแกร่ง
ด้านเทคโนโลยีและการตลาดทําให้เกิดความเสียเปรียบ
ด้านการแข่งขัน 

 
2. การเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไร้สาย 
และ  Broadband เปิด โอกาสใ ห้ เ ข้ า ถึ ง เทคโนโล ยี
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารได้ง่ายข้ึน 

2. เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทําให้ต้องมีการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
งานให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง 

 
3. เทคโนโลยีใหม่ทําให้เกิดแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

3. มีมหาวิทยาลัยออนไลน์ท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศให้เลือกศึกษาได้มากข้ึน 
 

4. การร่วมมือกันเป็นระบบเครือข่ายระหว่าง
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศทําให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่กัน 

4. กฎระเบียบท่ียุ่งยากซับซ้อนทําให้ขาดความคล่องตัวใน
การดําเนินงาน 

5. มีหน่วยงานระดับชาติดําเนินการและสนับสนุน
นวัตกรรมด้าน ICT 
 

5.ความเสี่ยงจากไวรัสคอมพิวเตอร์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การบริการสารสนเทศในมหาวิทยาลัย 

6. การมีมาตรฐานเปิดจํานวนมากและการเปิดเผยรหัส
การเขียนโปรแกรมท่ัวไป 

 

7. มีการยอมรับการเรียนรู้ผ่าน e-Learning และการใช้
ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย 

 

 

นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม ี11 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1.  การวิเคราะห์สถานการณ์  
- โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจยัภายใน  

ขั้นตอนที่ 2.  การจัดทําวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  
- เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพัฒนาและทศิทางการดําเนินการของสถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ 3.  กําหนดนโยบายคุณภาพของสถานศึกษา 
- เพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่าสถานศึกษา ได้ให้ความสําคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพอย่างแท้จริงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่
ผู้รับบริการ 

ขั้นตอนที่ 4.  จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  
- ทําหน้าที่อํานวยการด้านการจัดทําระบบคุณภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้คําแนะนําฝึกอบรม  
เพ่ือทําให้การดําเนินการจัดทําระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนที่ 5.  วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders)  
- ถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่าน้ีเป็นผู้รับบริการทางการศึกษา และการที่ทราบความต้องการจะทําให้
สถานศึกษาได้ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างแท้จริง  
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ขั้นตอนที่ 6.  นําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกต์ใช้  
- เน่ืองจาก 5 ส เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นที่เน้นเรื่องของการจัดระเบียบการจัดสภาพแวดล้อมที่
ดีของสถานศึกษา และกิจกรรม 5 ส น้ี ทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ   

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

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

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

ขั้นตอนที่ 10. เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
- เมื่อสถานศึกษาได้จัดทําระบบคุณภาพและเขียน SAR ตามมาตรฐานทีส่ถานศึกษาได้กําหนด 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

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

นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

2. แต่งต้ังกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ให้มีการประเมนิการทํางานของบุคลากร 
4. ให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนขอ้มูลและข้อคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหว่างสํานักวิทยบริการและหน่วยงานอ่ืน 
5. พัฒนาระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในรูปของแผนงานให้ชัดเจน 
6. กําหนดอัตรากําลังให้สอดคลอ้งกับภารกิจ 
7. ส่งเสริมใหม้ีการนําข้อมูลข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเผยแพร่สู่สังคม

และชุมชน 
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บทท่ี 3 
ระบบกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นิยามศพัท์การประกันคุณภาพการศึกษา 

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

2. ระบบ หมายถึง ระเบียบ หรือความเช่ือมโยงของขั้นตอน หรือปัจจัยในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
มีส่วนสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุผล 

3. กลไก หมายถึง บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ กิจกรรมและหน่วยงานซึ่งสนับสนุนให้การดําเนินงาน
ตามพันธกิจเป็นไปอย่างราบร่ืนตามขั้นตอนที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. องค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามภารกิจของสํานักด้านการบริการวิชาการ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 

5. ตัวชี้วัดคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยที่บ่งช้ีว่าการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพส่งผลต่อมาตรฐานของการศึกษาที่กําหนด 

6. มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริมและกํากับ
ดูแลการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

7. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
คุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย 

8. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคลากร หรือหน่วยงานภายนอกที่สํานักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้
มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้ภารกิจในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลักดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นดังน้ี 

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

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการตรวจสอบด้วยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอก เน้นที่กระบวนการประกัน
คุณภาพ ซึ่งได้แก่ การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือและหลักฐานต่าง ๆ วิธีการที่ใช้ คือ 
การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา 
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3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการให้บริการ คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของบุคลากร เป็น
ต้น การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self-Study) การประเมินจากกัลยาณมิตรทางวิชาการจากภายนอก 
(External peer review) และการใช้ตัวช้ีวัดพฤติกรรม (Performance indicators) สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ทฤษฎีระบบในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนําปัจจัยนําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) มาอธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิตและกําหนดมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการผลติบัณฑิตสําหรับมหาวิทยาลัยสํานัก ศูนย์ จะเน้นมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวกับการบริหารและการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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จากแผนภูมิข้างต้นแสดงว่า ถ้าสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบจะส่งผลกระทบให้สังคมได้รับประโยชน์จากกระบวนการผลิตของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ันสํานักวิทยบริการ ฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาปัจจัยนําเข้า กระบวนการผลิตเพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์ คือ การบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคณุภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

นอกจากน้ีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นําวงจรการบริหารงานคุณภาพ หรือ PDCA 
มาใช้เป็นหลักการบริหารงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพประกอบด้วย 

 
P = Plan  คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กําหนดขึ้น 
D = Do  คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง 
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไร

เกิดขึ้นจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในข้ันตอนใด 
A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการ

ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสําเร็จ เพ่ือนําไปใช้ในการทํางานคร้ังต่อไปและเมื่อพิจารณา
กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและ
แนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน ดังน้ี 

 
 

 
 

 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

4) การจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มนีโยบายให้

ทุกหน่วยงานจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report = SSR) และรายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report = SAR) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับหลักสตูร มี 7 
องค์ประกอบ  ดังน้ี 

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

สารสนเทศ จัดทําเพียง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบระดับหลักสูตร ข้อ 6 และองค์ประกอบระดับคณะ 
ข้อ 5  

5) การตรวจสอบและประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดําเนินการให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

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

การเตรียมการของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าก่อนการตรวจเย่ียม 
1. การเตรียมเอกสาร 

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

โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะและหน่วยงาน
เทียบเท่า สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และเป้าหมายสําคัญในปี
ปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 

3. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายในรอบปีปัจจุบัน
ตามตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1   ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ

สื่อสาร 
  

องค์ประกอบที่ 2   ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
องค์ประกอบที่ 3   ภาระกิจหลักการให้บริการทรพัยากรสารสนเทศ   
องค์ประกอบที่ 4  ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   
องค์ประกอบที่ 5   ภาระกิจหลักการบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ   
องค์ประกอบที่ 6   การกํากับติดตาม   

4. สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แผนและ
เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 

ข. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
1. เอกสารอ้างอิง ควรเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่นําเสนอรายงานการประเมินตนเอง 

ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับช่ือหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการประเมิน
ตนเอง 

2. หากเอกสารที่อ้างอิงเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารชุดใหญ่ให้ใช้วิธีใดวิธีหน่ึงในการระบุว่าเอกสาร
หรือข้อความท่ีกล่าวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้า ที่อ้างอิง ทําแถบกระดาษสีแยกหน้ากระดาษ
หรือระบายสีเน้นข้อความ เป็นต้น 

3. สําหรับเอกสารที่เป็นแผ่นปลวิหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบาง ๆ ไว้หรือใส่แฟ้มไว้กันการ
สูญหายหรือหลงอยู่กับเอกสารชุดอ่ืน 

4. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และการต่อเช่ือมเครือข่ายที่สมบูรณ์หากเอกสารอ้างอิงอยู่ในเว็บไซต์
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ 

5. การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเย่ียมอาจทําได้ในสองแนวทางคือ 
5.1 จัดเอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีน้ีต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดู

เอกสารได้จากผู้ใด หน่วยงานไหน ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร 
5.2 นําเสนอเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็น

ระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทาง
แรกเพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้เร็วและดูความเช่ือมโยงในเอกสารฉบับต่าง ๆ ได้
ในคราวเดียว 
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2. การเตรียมบุคลากร 

ก. การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
1. ทําความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สาํคัญ ๆ อาทิการประเมินคุณภาพ

คืออะไร มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่าง ไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
2. เน้นยํ้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลักว่า 

ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริง และผลที่เกิดขึ้นจริง 
3. เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
4. เน้นยํ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคนที่ต้อง

ร่วมมือกันทําอย่างต่อเน่ือง 
ข. การเตรียมบุคลากร เพ่ือทําหน้าที่ผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเย่ียมจําเป็นต้องมีบุคลากร 

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

ต่อผู้ประเมิน รวมท้ังต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ 

3. มีรายช่ือ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการการประเมิน จะเชิญมาให้ข้อมูล
อย่างครบถ้วน 

4. ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกว่าจะเชิญมาเวลา
ใด ห้องใด หรือพบกับใคร 

5. เมื่อมีปัญหาในการการอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงานแก้ไขได้
ทันที 

3. การเตรียมสถานทีส่าํหรบัคณะผูป้ระเมิน 
ก. ห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน 

1. จัดเตรียมห้องทํางานและโต๊ะที่กว้างพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเป็นห้องที่
ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 

2. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทํางานและอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ให้คณะผู้
ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 

3. จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จําเป็นไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณใกล้เคียง 
4. ห้องทํางานควรอยู่ใกล้กับที่จดัเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 
5. ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้
เหมาะสมกับการใช้งาน 

4. การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 
ก. มหาวิทยาลยัจดัทําคําสั่งแต่งต้ังและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินภายในทราบทั้งน้ีแนวทางการ

แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมิน เป็นดังน้ี : 
 



 

28 
 

 
1. คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

1.1 ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 

1.2 เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
หรือมหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ 

1.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ต้องไม่เป็นบุคลากรในภาควิชาที่รับการประเมิน 
2. คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2.1 ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2.2 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ. อย่างน้อย 1 คน ส่วนผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ 

2.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

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

ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสตูรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้ 
3.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการ

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
ข. จัดส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเอกสารที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 

(ถ้ามี) ให้คณะผู้ประเมินก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งแจ้งรายช่ือผู้ทํา
หน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะผู้ประเมินให้
คณะผู้ประเมินทราบ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail address สําหรับติดต่อ 

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผู้ประเมิน เพ่ือร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพ
ภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเย่ียม การให้ข้อมูลที่คณะผู้ประเมินต้องการเพ่ิมเติมก่อน
การตรวจเย่ียม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 

5. การดําเนนิการระหว่างการตรวจเย่ียมเพื่อประเมินคณุภาพ 
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินช้ีแจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน

ในวันแรกของการตรวจเย่ียม 
2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเย่ียม แต่เตรียมพร้อมสําหรับการนําเย่ียมชม

หรือตอบคําถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 
3. จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเย่ียม ทั้งน้ีเพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีคณะผู้ประเมินต้องการข้อมูลและเพ่ือนําการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน ตลอดจน
อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

4. ในกรณีที่คณะผู้ประเมินทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วนหน่ึงอยู่อํานวย
ความสะดวก 

5. บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะผู้ประเมินเมื่อสิ้นสุดการ
ตรวจเย่ียม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรอืขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
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6. การดําเนนิการและหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 

1. ผู้บริหารภาควิชา คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า และผู้เก่ียวข้อง นําผลการประเมินเข้าสู่การ
ประชุมหรือสัมมนาระดับต่าง ๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดํา เนินภารกิจอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ ต้องดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม 
งบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่าน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง 

2. พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกําลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารภาควิชาคณะวิชา
และหน่วยงานเทียบเท่าช่ืนชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วม
ใจของทุกฝ่าย 

3. ภาควิชา คณะและหน่วยงานเทียบเท่าอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมนิ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป
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บทที่ 4 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

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

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

ผู้บริหารระดับสูงกว่า เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับสํานัก 
ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีส่วนประกอบสําคัญ ดังน้ี 

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

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

3. สารบัญ 
4. ส่วนนํา เก่ียวกับหน่วยงานให้ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานของตน โดยเฉพาะจํานวนคนงบประมาณ วัสดุ 

ครุภัณฑ์ ตลอดจนแผนภูมิองค์กรและข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
5. ส่วนสําคัญ องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมิน ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและจุดแข็ง / 

อ่อนตามเกณฑ์ตัดสินแนวทางดําเนินงานต่อ 
6. ส่วนสรุป เป็นการสรุปผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตลอดจนสรุปจุดอ่อน / จุดแข็ง

และแนวทางแก้ไข / แนวทางเสริม เพ่ือประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

7. ภาคผนวก รวบรวมรายช่ือเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามหมายเลขเอกสารท่ีอ้างอิงไว้เรียงตามลําดับแต่ละ
ตัวช้ีวัดและองค์ประกอบ 



 

31 
 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้คณุภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางและวิธีการ
ท่ีกําหนด เพ่ือให้ ทราบระดับคุณภาพการดําเนินภารกิจด้านต่าง ๆ ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเทียบเคียงระดับคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามภารกิจด้านต่าง ๆ 

3. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพการดําเนินการ การ
บริการ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
และประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง 

4. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้ เห็นจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาเง่ือนไขของ
ความสําเร็จ และสาเหตุของปัญหา รวมท้ังนวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดีของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. เพ่ือรายงานสถานภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด เครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

ตัวบ่งชี้คณุภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร หมายถึง ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานและการเทียบเคียง
สําหรับการส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ จํานวน 20 ตัวบ่งช้ี  

 

องค์ประกอบที่ 1   ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
องค์ประกอบที่ 2   ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 3   ภาระกิจหลักการให้บริการทรพัยากรสารสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 4  ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 5   ภาระกิจหลักการบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 
องค์ประกอบที่ 6   การกํากับติดตาม 
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องค์ประกอบ และตัวบ่งชี ้สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบท่ี 1 ภาระกิจหลักการพฒันาระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือ่สารที่สนุนการ
เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําด้าน
เทคโนโลยี 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เคร่ืองแมข่่าย   
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

องค์ประกอบท่ี 2 ภาระกิจหลักการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ร้อยละความสาํเร็จในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการตามพันธกิจ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาและให้คําปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบท่ี 3 ภาระกิจหลักการใหบ้รกิารทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการให้บริการทรพัยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของจํานวนผู้เข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับความสําเร็จของจํานวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับความสําเร็จของจํานวนผู้เข้าใช้ระบบคลังข้อมูลปัญญา 

องค์ประกอบท่ี 4 ภาระกิจหลักการพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ผลิตสื่อและบริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 5 ภาระกิจหลักการบริหารสํานักงานผู้อํานวยการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ร้อยละของเอกสารท่ีจัดส่งได้ภายในเวลาที่กําหนด 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระยะเวลาในการสํารวจครุภัณฑ์ประจําปีภายในเวลาที่กําหนด 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.5  ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

องค์ประกอบท่ี 6  การกํากับติดตาม 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 การบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
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เกณฑ์ในการประเมินคณุภาพตามตัวบง่ชี้คุณภาพสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้การประเมิน คุณภาพตามคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการตัดสิน 

ผลการประเมนิได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมจํานวนท้ังหมด 2 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน และ
คํานวณผลการประเมินจากคะแนนรวมของตัวบ่งช้ีทั้งหมดหารด้วยจํานวนตัวบ่งช้ี ส่วนเกณฑ์การประเมินผล
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 5 ช่วงคะแนน ดังน้ี 
 

ช่วงคะแนน  ผลการประเมิน  

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

  
รอบของการประเมินปีการศึกษา 2560 หมายถึง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 และ

ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
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ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบท่ี 1 ภาระกิจหลักการพฒันาระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : ระดับความสาํเร็จในการพฒันาคุณภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่สนุนการเรียน
การสอน การวิจัยและบริการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การเปน็มหาวิทยาลยัชั้นนาํด้านเทคโนโลยี 

คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารทัง้แบบมีสายและ
ไร้สายให้มีประสิทธิภาพทันสมัย และครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการ 

ชนิดของตัวบง่ชี้  :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ  
  1.  มแีผนในการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร 
  2.  มีการกําหนดแผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
  3.  มีการดําเนินงานตามแผนโดย มีการตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของการให้บริการ ด้วยอุปกรณ์ 
      อิเล็กทรอนิกส์ 
  4.  มีการสํารวจติดตามความต้องการการใช้งานระบบเครือข่ายทุกภาคการศึกษา 
  5.  นําผลการสํารวจมาวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพการใช้งานเครือข่ายตามผลสํารวจ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย  
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย และศูนย์ Data 
Center ให้รองรับการบริการ และปริมาณการเพิ่มข้ึนของข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการ 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
  1.   มีแผนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย และห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย 
  2.   มีการดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบติดตามคุณภาพการให้บริการระบบเครื่องแม่ข่าย 

คอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ 
  3.   มีการดําเนินงานตามแผนโดยมีการพัฒนาคุณภาพระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ และ   

คุณภาพของการให้บริการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามแผนที่กําหนด 
  4.   มีการดําเนินงานตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ และคุณภาพของการให้บริการ

ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ตามแผนที่กําหนด 
  5.   มีการนําผลการตรวจสอบตรวจวัดมาดําเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพระบบเครื่อง 

คอมพิวเตอร์คลัสเตอร์และคุณภาพของการให้บริการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : ระดับความสําเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารคือการรักษา
ความลับของข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสือ่สาร การระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ 
รวมถึงการเก็บประวัติการใช้งานระบบเครือข่ายตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
  1.   มีแผนการและนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ 

สื่อสาร 
  2.   มีการบํารุงรักษาระบบความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามแผนท่ีกําหนด 
  3.   มีการเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานระบบเครือข่าย ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ครอบคลุมทุกระบบ

สารสนเทศท่ีทางมหาวิทยาลัยให้บริการ 
  4.   มีนโยบายที่กําหนดให้มีระบบในการควบคุมการเข้า – ออก ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่ายที่มีมาตรฐานไม่ 

น้อยกว่า 3 ระดับชั้น ของบุคลากร และสามารถนับจํานวนคนเข้าออกได้ 
  5.    มีระบบการแจ้งเตือนสถานะอุปกรณ์และเข้าดําเนินการแก้ไขภายใน 5 นาที 
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องค์ประกอบท่ี 2 ภาระกิจหลักการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการตามพันธกิจ 
คําอธบิายตัวบ่งชี้  :  มหาวิทยาลัยมีการพฒันา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานครอบคลุม
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ การให้คําแนะนําปรึกษาในการพัฒนาระบบ
และพัฒนาเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เช่น การสร้าง/ปรับปรุงเว็ปไซต์ การใช้งานบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (RMUTP 
Passport) การใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัย และการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นของระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดน้ีเป็นการประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ การนําระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการดําเนินงานตามพันธกิจ 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

สูตรคาํนวณ 

  จํานวนระบบสารสนเทศที่พัฒนา/ปรับปรุงเพ่ือบูรณาการตามพันธกิจประจําปี x 100 
           แผนปฏิบัติงานการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศประจําปี 
 
เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 81-85 ร้อยละ  86-90 ร้อยละ  91-95 ร้อยละ 96-100 >ร้อยละ 100% 
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ตัวบ่งชี้ 2.2 : ระดับความสาํเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  การดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศดูแล
ประกอบด้วยการป้องกัน การกู้คืนจากความเสียหายที่อาจะเกิดข้ึนต่อระบบ และการมรีะบบสํารองเพ่ือใช้งาน
ทดแทนเมื่อระบบเสียหายจนไม่สามาถให้บริการได้ 
ชนิดของตัวบง่ชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
  1.  มแีผนและนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ 
  2.  มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
  3.  มีคณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
  4.  มีระบบป้องกันภายในระดับแอพพลิเคชันจากการถูกโจมตี ครอบคลุมทุกระบบสารสนเทศ 
  5.  มีการสํารองข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล 
  6.  มีระบบสารสนเทศสํารองเพื่อใช้งานทดแทนเม่ือระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถให้บริการได้ 
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ตัวบ่งชี้ 2.3 : ระดับความสาํเร็จของการแก้ไขปัญหาและให้คาํปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  การแก้ไขปัญหาและให้คําปรึกษาด้านระบบสารสนเทศประกอบด้วย การใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต (RMUTP Passport) การใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัย และการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นของระบบ
สารสนเทศทีท่างกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศดูแล 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ข้อ 
  1.   มีระบบบันทึกการแก้ไขปัญหา การบริการ และการให้คําปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 
  2.   กลุ่มงานมีการแก้ไขปัญหาทีร่อ้งเรียนให้แล้วเสร็จโดยเฉลี่ยภายในหนึ่งวันทําการ 
  3.    ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3  (จากระดับ 1-5 ) โดยระบบคอลเซ็นเตอร์ 
  4.   มีรายงานการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและให้คําปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเพ่ือนําไปใช้ป้องกันปัญหาที่ 
  5.   รายงานให้ผู้บริหารทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
  6.   นําผลจากข้อเสนอแนะของผูบ้ริหารมาปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาการให้บริการต่อไป 
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องค์ประกอบท่ี 3 ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
หนังสือ ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลา่น้ีต้องมีปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพและ
ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
ชนิดของตัวบง่ชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 
 1-2 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
 3 ประเด็น 

มีการดําเนินการ 
 4 ประเด็น 

มีการดําเนินการ  
5 ประเด็น 

มีการดําเนินการ  
6 ประเด็น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ประเด็น 
  1.  มีระบบและกลไก 
  2.   มีการระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
  3.  มีการประเมินกระบวนการ 
  4.   มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  5.   มีผลจาการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  6.   มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน สามารถให้เหตุผล 

อธิบายการเป็นแนวปฎิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระดับความสาํเร็จของจํานวนผูเ้ข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
ชนิดขอบตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : ห้องสมดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้นําระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai 
AutoLIB มาอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ซึ่งผูใ้ช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือ ดูประวัติการยืม-
คืน รวมทั้งสามารถยืมต่อผ่านระบบ OPAC ได้ตลอดเวลา ดังน้ัน จํานวนการเข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ี
เพ่ิมขึ้น ย่อมแสดงถึงการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบง่ชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
450,001-460,000

คร้ัง 
460,001-470,000  

ครั้ง 
470,001-480,000  

ครั้ง 
480,001-490,000  

คร้ัง 
มากกว่า 500,000 

ครั้ง 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ครั้ง 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระดับความสาํเร็จของจาํนวนผูเ้ข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 
คําอธบิายตัวบ่งชี้  :  ฐานขอ้มูลอ้างอิงงานวิจัย หมายถึง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท์ี่ใช้อ้างอิงงานวิจัยที่ สกอ.
บอกรับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจํานวนทั้งสิ้น 13 ฐาน เช่น ABI//INFORM Complete, 
ProQuest Dissertation & Theses Global, IEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นต้น เมื่อมีสถิติการเข้าใช้งาน
เพ่ิมมากขึ้น ย่อมหมายถึงนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีการค้นคว้าทางวิชาการจาก
ฐานข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
ชนิดของตัวบง่ชี้  :  ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
148,001-149,000 

คร้ัง 
149,001-150,000  

ครั้ง 
150,001-151,000  

ครั้ง 
151,001-152,000  

คร้ัง 
มากกว่า 152,000 

ครั้ง 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ครั้ง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับความสาํเร็จของจาํนวนผูเ้ข้าใช้ระบบคลงัข้อมูลปญัญา 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 
คําอธบิายตัวบ่งชี้  :  ระบบคลังปัญญา หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีรูปแบบไฟล์ดิจิทลั ซึ่งเป็นคลัง
จัดเก็บและใหบ้ริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือใหท้รัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหล่าน้ี เป็น
เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ิมเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
วิชาการ และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน
ระดับนานาชาติ 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
16,001-17,000 

ครั้ง 
17,001-18,000 

ครั้ง 
18,001-19,000 

ครั้ง 
19,001-20,000 

คร้ัง 
มากกว่า 20,001 

ครั้ง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ครั้ง 
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องค์ประกอบท่ี 4 ภาระกิจหลักการพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ : ระบบการเรียนการสอนทางไกลระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพอาจารย์และ
นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด เช่น บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ์สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายกิจกรรม โดยมีการกําหนดข้ันตอน
การทํางาน การควบคุม รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนางาน ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
รวดเร็ว เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ประเด็น 
มีการดําเนินการ  

2 ประเด็น 
มีการดําเนินการ  

3 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ประเด็น 
  1.   มีระบบ และกลไก ด้านการเรียนการสอนทางไกล 
  2.   มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดําเนินงานด้านการเรียนการสอนทางไกล 
  3.   มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการเรียนการสอนทางไกล 
  4.    มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการเรียนการสอนทางไกล 
  5.    มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการการเรียนการสอนทางไกล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน สามารถให้เหตุผล 

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ผลิตสื่อและบริการโสตทศันปูกรณ์สนับสนุนกิจกรรมตา่ง ๆ ตามภารกิจของมหาวทิยาลัย 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  แสดงให้เห็นถึงกระบวนการให้บริการทางด้านการผลิตสื่อและบริการโสตทัศนูปกรณ์
สนับสนุนกิจกรรม ต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมผลติสื่อวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง สื่อประเภทเสียง 
ถ่ายทอดโทรทัศน์ วงจรปิด งานถ่ายทอดสด งานกราฟิกคอมพิวเตอร์ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการ
กําหนดข้ันตอนการทํางาน การควบคุม รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการพัฒนางาน ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความถูกต้องรวดเร็ว เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ประเด็น 
มีการดําเนินการ  

2 ประเด็น 
มีการดําเนินการ  

3 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

4 ประเด็น 
มีการดําเนินการ 

5 ประเด็น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ประเด็น 
  1.   มีแผนดําเนินการด้านการผลิตสื่อและบริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  
 ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  2.   มีการปฏิบัติงานและดําเนินการด้านการผลิตสื่อและบริการโสตทัศนูปกรณ์สนับ 

สนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  3.   ปริมาณการผลติและบริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  4.   ผลการประเมนิด้านการผลิตสื่อและบริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  5.   มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของการผลิตสื่อและบริการ 

โสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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องค์ประกอบท่ี 5 ภาระกิจหลักการบริหารจัดการสาํนักงานผู้อํานวยการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุ 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ประเด็น 
  1.  แผนการพัฒนาบุคลากร 
  2.  การพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
  3.  มีการรายงานไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
  4.  มสีวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากร 
  5.  การการแจ้งจรรยาบรรณแก่บุคลากร และรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร 
  6.  การประเมินผลความสําเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร 
  7.  การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ร้อยละของเอกสารที่จัดส่งได้ภายในเวลาที่กําหนด 
คําอธบิายตัวบ่งชี้  :  เอกสารราชการที่ได้รับจะดําเนินการผ่านสารบรรณ (การรับ-สง่เอกสาร) แล้วดําเนินการตาม
คําสั่งที่มอบหมายไปยังผู้เก่ียวข้อง / เจ้าของเรื่อง / หน่วยงาน โดยคํานึงถึงสาระสําคัญของเอกสารและระยะเวลา
ดําเนินการอาทิเช่น ด่วนที่สุดใช้เวลา 15 นาที ด่วน 20 นาที ทั่วไป 30 นาที ทั้งน้ีเอกสารราชการจะต้องมี
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้การจัดส่งเอกสารมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลามากํากับให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง 

ชนิดของตัวบง่ชี้  : ผลผลิต 

 รายการ 
ตัวต้ัง  จํานวนเอกสารที่จัดส่งได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ปี 2560 
ตัวหาร  จํานวนเอกสารทั้งหมด ปี 2560 
ผล  ร้อยละ 100 ทีส่ามารถจัดส่งเอกสารตามกําหนดเวลาครบถ้วน 
เป้าหมาย
  

ร้อยละ 99 ของจํานวนเอกสารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้รับการ
พัฒนาตามที่กําหนด 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 
เกณฑ์การประเมิน   

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

 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ในปีการศึกษา 2560  ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

สูตรคาํนวณ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระยะเวลาในการสาํรวจครุภัณฑ์ประจาํปีภายในเวลาท่ีกาํหนด 
คําอธบิายตัวบ่งชี้ :  เป็นการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  เพ่ือให้วัสดุและครุภัณฑ์
มีความถูกต้องตรงตามทะเบียนคุม  สามารถตรวจสอบได้ภายในวันท่ี 30 กันยายน ของทุกปีวัดประสิทธิภาพของ
การสํารวจ/ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ใหท้ันตามกําหนดระยะเวลา  และเพ่ือรายงานให้เป็นไปตามระเบียบของ 
สตง. และกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ชนิดของตัวบง่ชี้  : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  

และรายงานภายใน
เวลากําหนด 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานก่อน
เวลากําหนด 5 วัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานก่อน

เวลากําหนด 10 วัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานก่อน

เวลากําหนด 15 วัน 

ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบคุม  
และรายงานก่อน

เวลากําหนด 20 วัน 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระยะเวลา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานบริหาร 
คําอธบิายตัวบ่งชี้  :  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหาร  โดยใช้แบบสํารวจความพึงพอใจ เพ่ือให้
งานบริหารสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 
ชนิดของตัวบง่ชี้  : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 76-80 ร้อยละ 81-85 ร้อยละ 86-90 ร้อยละ 91-95 ร้อยละ 96-100 

 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจภาพรวม

5
 𝑥 100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.5  ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี้  : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ร้อยละ 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจภาพรวม

5
 𝑥 100 
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องค์ประกอบท่ี 6 การกํากับติดตาม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

ครบถ้วน 
2-3 ประเด็น 

ครบถ้วน 
4-5 ประเด็น 

ครบถ้วน 
6 ประเด็น 

ครบถ้วน 
7 ประเด็น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ประเด็น 
 
  1.  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสํานัก และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติ 

การประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 
  2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี 
  4.  มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
  5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
  6.  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  7.  มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารสํานักไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจําปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

ครบถ้วน 
2 ประเด็น 

ครบถ้วน 
3 ประเด็น 

ครบถ้วน 
4 ประเด็น 

ครบถ้วน 
5 ประเด็น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ประเด็น 
 
 1.   มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงภายใน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสาํนักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
  2.   มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของสํานักสอดคล้อง

สนองตอบต่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
  3.   มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้บริหาร อย่าง 

น้อยปีละ 1 คร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัแห่งการเรียนรู ้
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

ครบถ้วน 
2 ประเด็น 

ครบถ้วน 
3 ประเด็น 

ครบถ้วน 
4 ประเด็น 

ครบถ้วน 
5 ประเด็น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 
  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสํานัก 

อย่างน้อยครอบคลุมทุกพันธกิจ 
  2.  กําหนดบุคลากรเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทกัษะตามพันธกิจหลักของสํานักอย่างชัดเจนตาม 

ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
  3.   มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ 

ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพรไ่ปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที ่
กําหนด 

  4.   มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที ่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

  5.   มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย 
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจาก ความรู้ ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  
knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
ชนิดของตัวบง่ชี้ : กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

ครบถ้วน 
2 ประเด็น 

ครบถ้วน 
3 ประเด็น 

ครบถ้วน 
4-5 ประเด็น 

ครบถ้วน 
6 ประเด็น 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ประเด็น 
 
  1.   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ 

พัฒนาการของสํานัก ต้ังแต่ระดับงานและกลุ่ม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2.   มีการกําหนดนโยบายและใหค้วามสําคัญเรือ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย 

คณะกรรมการระดับนโยบาย และผู้บริหารสูงสุดของสํานัก 
  3.   มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของสํานัก 
  4.   มีการกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสํานักมีการดําเนินการดําเนินงานด้านประกัน 

คุณภาพภายในตามระบบ และกลไกท่ีสํานักกําหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ 
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

  5.   มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มกีารพัฒนาผลการ 
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

  6.    มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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บทที่ 5 
การประกันคณุภาพการศกึษาภายนอก 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให้มีสํานัก

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนมีหน้าที่พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สําหรับประเมินให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก กํากับดูแล กําหนด
มาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทํา
หลักสูตรฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ หรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมและจัดทํา รายงาน
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 

การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ดีข้ึน การประเมินคุณภาพภายนอกจะช่วยเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนและสังคมมีความมั่นใจว่าจะ
ได้รับบริการจากสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด และเป็นการช่วยให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพที่ดีข้ึน
อย่างสมํ่าเสมอ 

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

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

ในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. จะทําหน้าที่จัดหาผู้ประเมินภายนอกที่มีความเช่ียวชาญและ
ความสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประเมิน ผู้ประเมินภายนอกอาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงานก็ได้แต่ต้องมี
คุณภาพตามที่กําหนดและได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ทําการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามกรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอก 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ได้กําหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีสําหรับการ
ประเมินคุณภาพการภายนอกระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 7 มาตรฐาน  ตัวบ่งช้ีดังน้ี 
 
มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต 

บัณฑิตมีคุณภาพ คิดเป็น ทําเป็น มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพ
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 รอ้ยละของการได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และร้อยละของการเรียน
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.3 จาํนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ประเมินอิสระต่อจํานวน

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ 1.4 จาํนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีตี่พิมพ์เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

ทั้งหมด 
มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนรู้ที่จัดตามความสนใจของผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียนตาม
ความสามารถและตามความถนัด การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 มกีารปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 2.3 จาํนวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
ตัวบ่งชี้ 2.4 มกีารวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู ้
การระดมทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที ่และสิ่งอํานวยการความสะดวก รวมทั้งร่วมมือ
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ตัวบ่งชี้ 3.1 อาจารย์ประจําทุกระดับต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี้ 3.2 คา่ใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี้ 3.3 รอ้ยละของอาจารย์ประจําปีที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรืออัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจําปีที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี้ 3.4 จาํนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเรียนการสอนต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี้ 3.5 คา่ใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและงานสร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ 

เพ่ือพัฒนาองค์กรความรู้ให้หลากหลาย ทันสมัย สามารถนําไปพัฒนาสังคมและประเทศได้ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 จาํนวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทุกระดับ 
ตัวบ่งชี้ 4.2 จาํนวนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจําทุกระดับ 
ตัวบ่งชี้ 4.3 จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจําทุกระดับ 
ตัวบ่งชี้ 4.4 จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจําทุกระดับ 

มาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานด้านการบริการวชิาการ 
การให้บริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและมีการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ตัวบ่งชี้ 5.1 จาํนวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบ้ริการวิชาการแหก่งสังคมและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ 5.2 จาํนวนการเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์

ประจําทั้งหมด 
มาตรฐานท่ี 6 มาตรฐานด้านการทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 

การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท่ีมีการบูรณาการ
ตามความเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ 6.1 จาํนวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 6.2 มกีารพัฒนาและสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานด้านการบริหารการจัดการ 
หมายเหตุ 

1. ในกรณีท่ีสถาบันมีการบริหารการเงินจากส่วนกลาง ไมต้่องรายงานข้อมูลการเงินในระดับคณะวิชา หรือ
กลุ่มสาขาวิชา 

2. ในการรายงานข้อมูลการเงิน ให้ตรวจสอบบัญชีตามปีการศึกษา (Academic year) โดยให้แปลง
ปีงบประมาณมาเป็นปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 7.1 รอ้ยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในการ
บริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี้ 7.2 รอ้ยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือจํานวนบุลากรใน
การบริหารจัดการ (Non-academic) ต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในการ
จัดการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี้ 7.3 รอ้ยละของค่าใช้จ่ายการบริหารของส่วนกลางค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินในการบริหาร
จัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี้ 7.4 คา่เสื่อมราคาต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี้ 7.5 รอ้ยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อรายรับจริงทั้งหมด 

มาตรฐานท่ี 8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคณุภาพภายใน 
ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้ 
ตัวบ่งชี้ 8.1 มรีะบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ตัวบ่งชี้ 8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

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

ส่วนมาตรฐานอ่ืน ๆ อาจมสี่วนเก่ียวข้องอยู่บ้าง สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
(สมศ.) จะเป็นผู้กําหนดว่าเมื่อใดมหาวิทยาลัยจะมีการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 



 

56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 
 

 

 
นโยบาย/ตัวบ่งช้ีเฉพาะ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปีการศึกษา 2560 ค่า
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องค์ประกอบท่ี 1 ภาระกิจหลักงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 

       

1.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสารที่สนุนการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําด้านเทคโนโลยี 

6 3 ข้อ      

1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย 6 3 ข้อ      
1.3 ระดับความสําเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

6 3 ข้อ      

รวมองค์ประกอบท่ี 1 18       
องค์ประกอบท่ี 2 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
2.1 ร้อยละความสําเร็จในการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณา
การตามพันธกิจ 

6 ร้อยละ
91-95 

     

2.2 ระดับความสําเร็จของการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 6 3 ข้อ      
2.3 ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาและให้คําปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ 6 3 ข้อ      
รวมองค์ประกอบท่ี 2 18       
องค์ประกอบท่ี 3 ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ        
3.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 4.5 4 

ประเด็น      

3.2 ระดับความสําเร็จของจํานวนผู้เข้าใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 4.5 470,000 
คร้ัง 

     

3.3 ระดับความสําเร็จของจํานวนผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย 4.5 151,001 
คร้ัง 

     

3.4 ระดับความสําเร็จของจํานวนผู้เข้าใช้ระบบคลังข้อมูลปัญญา 4.5 18,001 
คร้ัง 

     

รวมองค์ประกอบท่ี 3 18       
องค์ประกอบท่ี 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา        
4.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล 9 4 

ประเด็น      

4.2  ผลิตสื่อและบริการโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

9 4 
ประเด็น      
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                         (นายธนาวุฒิ  นิลมณี) 
              ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

                                         ..................................................................... 
      (นางสาวเพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว)                 (นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) 
รองผู้อํานวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ          รองผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรม 
            และเทคโนโลยีการศึกษา 

 ………………………………………………………..….        ........................................................................     
       (นายเชาวลิต  สมบูรณพั์ฒนากิจ)         (นางสาวอ้อยจริยา พลับจีน) 
รองผู้อํานวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์    หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานัก 

     และการสือ่สาร 
 

รวมองค์ประกอบที่ 4 18       
องค์ประกอบท่ี 5 ภาระกิจหลักการบริหารจัดการสาํนักงานผู้อํานวยการ        
5.1 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 3.6 3 

ประเด็น      

5.2 ร้อยละของเอกสารที่จัดส่งได้ภายในเวลาที่กําหนด 3.6 ร้อยละ 
86-90 

     

5.3 ระยะเวลาในการสํารวจครุภัณฑ์ประจําปีภายในเวลาที่กําหนด 3.6 10 วัน      
5.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหาร 3.6 ร้อยละ 

86-90 
     

5.5 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 3.6 ร้อยละ 
70 

     

รวมองค์ประกอบที่ 5 18       
องค์ประกอบท่ี 6 การกํากับติดตาม        
6.1 กระบวนการพัฒนาแผน  2.5 3 

ประเด็น      

6.2 การบริหารความเสี่ยง 2.5 3 
ประเด็น      

6.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 2.5 3 
ประเด็น      

6.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 2.5 3 
ประเด็น      

รวมองค์ประกอบที่ 6 10       
รวมทุกองค์ประกอบ 100       
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               คณะทํางานจัดทําคู่มือประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2560 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
1. นายธนาวุฒิ  นิลมณี    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รองประธานกรรมการ 
3. นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ  รองประธานกรรมการ 
4. นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวอ้อยจริยา พลับจีน   กรรมการ 
6. นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย  กรรมการ 
7. นางสายธาร  สุเมธอธิคม  กรรมการ 
8. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล  กรรมการ 
9. นายปฐมพงศ์  จํานงลาภ  กรรมการ 
10. นายเชวงศักด์ิ  คงเกิด   กรรมการ 
11. นายแสงสรรค์  ตินารักษ์  กรรมการ 
12. นางสาวบัวระภา กลยนีย์   กรรมการ 
13. นางสาวโสภา  ไทยลา   กรรมการ 
14. นางสาวมัณฑนา  ตุลยนิษกะ  กรรมการ 
15. นางสาวธนาภา  โตเจริญ   กรรมการและเลขานุการ  
16. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณ ี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นายสาคร  พรหมจันทรา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
   

 
 
 


