
 

 

 

 

 

 

คู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

ค าน า 
 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ตระหนักใน
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 โดยได้ยึดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเป็นหลัก และปรับตัวชี้วัดให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนของ ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงำนสนับสนุนและบริกำรวิชำกำร เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยต่อไป 

ตัวบ่งชี้คุณภำพด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ห้องสมุด และกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร หมำยถึง ข้อก ำหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภำพที่พึงประสงค์ ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรเทียบเคียงส ำหรับกำรส่งเสริม  กำรก ำกับดูแล กำร
ตรวจสอบ กำรประเมินผล และกำรพัฒนำคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยแบ่งเป็น 6 
องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้สถำปนำขึ้นตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 

รำชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยำเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยำเขตเทเวศร์, วิทยำเขตโชติเวช, 
วิทยำเขตพณิชยกำรพระนคร , วิทยำเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยำเขตพระนครเหนือ ต่อมำเมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวงให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดตั้งส่วนรำชกำรใน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล โดยมีส ำนักงำนอยู่ที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เทเวศร์ และมีศูนย์
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สำขำโชติเวช  สำขำพณิชยกำร พระนคร และสำขำพระนคร
เหนือ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เป็นสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของประเทศ มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยี โดยกำรถ่ำยทอดจำกแหล่งผู้รู้และกำรค้นคว้ำควำมรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของ
กำรพัฒนำประเทศ กำรสร้ำงสมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงเป็นภำรกิจส ำคัญที่มหำวิทยำลัยจะต้องเร่ง
ด ำเนินกำร เพ่ือปรับตนเองให้เป็นฐำนทำงวิชำกำร เพ่ือกำรอ้ำงอิงและกำรกระจำยศักยภำพสู่ก ำลังคนในกำรพัฒนำ
ประเทศ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน 

ในบทนี้เป็นกำรน ำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ ตลอดจนควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  เพ่ือกำรไปสู่กำร
เป็นมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ มีกำรให้บริกำรทำงด้ำนวิชำกำรที่มีประสิทธิภำพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นกลไกส ำคัญของกำรปฏิบัติภำรกิจในทุกระดับ 

แผนพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล    
พระนคร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 – 2561 จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  โดยแผนยุทธศำสตร์ ได้ผ่ำนกระบวนกำร
วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับบริบทต่ำงๆ อำทิ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของหน่วยงำน  
ยุทธศำสตร์ประเทศ กรอบนโยบำย IT2020 (2554 – 2563) นโยบำยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย  และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2557 – 2561  มุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University) สู่แนวทำงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนครด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ปีกำรศึกษำ 2557–2561  
ผลักดันเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมแนวนโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลในกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำนไอซีทีในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร 
กำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กร ด้วยกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล  กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ และกำรพัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำน กำรวำงแผน กำรตัดสินใจ และกำรบริหำรงำน ด้ำนบุคลำกร ด้ำนนักศึกษำ ด้ำนทรัพย์สินและ
กำรเงิน และสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรให้บริกำรวิชำกำรแบบบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในและ
นอกมหำวิทยำลัยเพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น Digital University   
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ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ 

1. พัฒนำควำม
เข้มแข็งใน
กำรจัด
กำรศึกษำให้
บัณฑิตมี
คุณภำพตำม
มำตรฐำน
พร้อมเข้ำสู่
ประชำคม
อำเซียน 

1.1 จัดกำรศึกษำดำ้น
วิชำชีพและ
เทคโนโลยีที่
สำมำรถแข่งขันได้
ในระดับอำเซียน/
นำนำชำต ิ

1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมี
ทักษะในกำร
ด ำรงชีวิตที่ด ี

1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ที่เน้นควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรและควำม
เช่ียวชำญในวิชำชีพ 

1. ยกระดับคุณภำพ
หลักสูตรและกำรเรียน
กำรสอนของบัณฑิตมือ
อำชีพให้มีสมรรถนะ
วิชำชีพ ตำมมำตรฐำน
อำเซียน/สำกล 

2. พัฒนำทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณำ
กำรเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอนสมัยใหม ่
(Digital Content) 

2.1 พัฒนำคุณภำพหลักสูตร
และกำรเรียนกำรสอน 
(Smart Learning)  

1) ปรับปรุงคุณภำพระบบกำรเรียนกำรสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-
Learning) 

2) ปรับปรุงคุณภำพระบบกำรเรียนกำรสอนแบบโมบำยเลิร์นนิ่ง (m-
Learning) 

3) ผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงบทเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์
(e-Courseware) 

4) สนับสนุนกำรสร้ำงหลักสูตรออนไลนร์ะบบเปิดที่รองรับผู้เรียน
จ ำนวนมำก 
(Massive Open Online Course)  

2. พัฒนำระบบบริหำรจัด
กำรศึกษำเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ 

 

2. พัฒนำทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบูรณำ
กำรเข้ำกับกำรเรียน
กำรสอนสมัยใหม ่
(Digital Content) 

2.2 พัฒนำทรัพยำกรกำรเรียนรู้
ดิจิทัล (Smart Library) 

1) ปรับปรุงคุณภำพระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ (Automation Library) 
2) เพิ่มจ ำนวนทรัพยำกรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
3) ผลักดันให้เกิดกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอำ้งอิงกำรวิจยัเพิ่มมำกขึ้น 

(Reference Databases) 

3. พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ
ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
มหำวิทยำลัย 

2. พัฒนำนักศึกษำให้มี
คุณลักษณะ  Soft Skill 
ตรงตำมอัตลักษณ์     
ของมหำวิทยำลยั 

1. เพิ่มศักยภำพและ
พัฒนำบุคลำกรโดยใช้
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ (Digital 
Academic) 

1.1 พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ 
(Smart Student) 

 

1) สนันสนุนให้นักศึกษำผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(IT Professional Certification) 
2) สนันสนุนให้นักศึกษำผ่ำนกำรทดสอบทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ 
(English Language Competency) 
3) เพิ่มจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับให้บริกำรนักศึกษำ 

(Computer Lab) 
4) สนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ 

(Language Hub) 
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2. พัฒนำควำม
เขม้แข็งงำนวิจัย
และงำนสร้ำงสรรค์
ที่มีคุณภำพเพื่อ
เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของ
ประเทศ 

2.1 จ ำนวผลงำนวจิัย
และงำน
สร้ำงสรรค์ที่ได้
มำตรฐำน มี
คุณภำพและ
น ำไปต่อยอดได้ 

4. พัฒนำงำนวิจยัเชิงสร้ำงสรรค์ 2. พัฒนำงำนวิจยัที่มีคุณภำพ
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
สังคม 

4. สร้ำงระบบนิเวศดิจิทัล
งำนวิจัยเพือ่บูรณำกำร
เข้ำกับกำรบริหำร
จัดกำรงำนวจิัยและ
บริกำรวิชำกำร (Digital 
Research)  

4.1 พัฒนำระบบบริหำรและบริกำร
งำนวิจัย (e-Research) 
 

1) สนันสนุนกำรให้บริกำรวรสำรวิจยั 
ฐำนข้อมูลบรรณำนุกรม สำระสังเขป 
และกำรอำ้งอิง (e-Journals) 

2) สนันสนุนกำรให้บริกำรคลังข้อมูลทำง
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
(Intellectual Repository) 

3) ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบบริหำร
งำนวิจัยของมหำวิทยำลยั 

(Research Management System) 
4) ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ

บริหำรงำนบริกำรของมหำวิทยำลยั 
(Academic Services Management 
System) 

3. พัฒนำระบบบริหำรงำนวิจยั
เพื่อควำมเป็นเลิศ 

1. เพิ่มศักยภำพและ
พัฒนำบุคลำกรโดยใช้
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ (Digital 
Academic) 

1.5 พัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร (Center of 
Excellence) 

 

1) สนันสนุนกำรให้บริกำรศูนย์ฝกึอบรม
และทดสอบด้ำนไอที (IT Traininig 
and Testing Center : ITTT) 

2) สนันสนุนกำรให้บริกำรศูนยบ์ริกำร
ทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียง  

   (Tx Lab) 
3) สนันสนุนกำรเรียนกำรสอนของ

ห้องปฏิบัติกำรระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ (Cisco Networking 
Academy Lab) 
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3. สร้ำงควำม
เข้มแข็งของกำร
บริหำรจัดกำร
และพัฒนำ
คุณภำพ
กำรศึกษำสู่
ควำม เป็นเลิศ 

3.1 มีระบบบริหำร
จัดกำรที่
คล่องตัว 
ยืดหยุ่นและมี
ประสิทธิภำพ 

 

5. พัฒนำบุคลำกรเพื่อให้เป็นทรัพยำกร
บุคคลที่มีคุณภำพและมีคุณค่ำของ
มหำวิทยำลัย 

1. พัฒนำระบบ
บริหำรงำนบุคคล 

 

5. เพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรบริหำร
จัดกำรและกำรพัฒนำ
องค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีกำร
ประมวลผลข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Digital 
Analytics)  

5.2 พัฒนำระบบประมวลผลข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) 

2) เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลระบบงำนกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ 
(Human Resource Management) 

2. พัฒนำอำจำรย์
ทำงด้ำนวิชำกำร/
วิชำชีพ 

1. เพิ่มศักยภำพและ
พัฒนำบุคลำกรโดยใช้
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ (Digital 
Academic) 

1.2 พัฒนำคุณภำพบุคลำกรสำย
วิชำกำร (Smart Lecturer) 

 

1) จัดให้มีกำรฝึกอบรมและทดสอบควำมช ำนำญ
ด้ำนไอซีทีแก่บุคลำกรสำยวิชำกำร (ICT 
Proficiency) 

2) สนันสนุนกำรฝึกอบรมและทดสอบควำมช ำนำญ
ด้ำนภำษำอังกฤษแก่บุคลำกรสำยวิชำกำร 
(English Language Proficiency) 

3) สนันสนุนกำรเรียนกำรสอนของห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart Classroom) 

4) สนันสนุนกำรเรียนกำรสอนของห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) 

3. พัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

1. เพิ่มศักยภำพและ
พัฒนำบุคลำกรโดยใช้
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ (Digital 
Academic) 

1.3 พัฒนำคุณภำพบุคลำกรสำย
สนับสนุน (Smart Personal) 

 

1) จัดให้มีกำรฝึกอบรมและทดสอบทกัษะด้ำนไอซีที
แก่บุคลำกรสำยสนับสนุน 

(ICT Competency) 
2) สนันสนุนกำรฝึกอบรมและทดสอบทกัษะด้ำน

ภำษำอังกฤษแก่บุคลำกรสำยสนับสนุน 
(English Language Competency) 
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   4. น ำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ
บุคลำกร 

1. เพิ่มศักยภำพและพัฒนำ
บุคลำกรโดยใช้นวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
(Digital Academic) 

1.4 พัฒนำคุณภำพระบบกำรจัดกำร
ควำมรู้ (Smart Knowledge) 

 

1) สนันสนุนกำรใช้งำนเว็บล็อกกำร
จัดกำรควำมรู ้(KM Blog) 

2) สนันสนุนกำรใช้งำนเว็บล็อกชุมชน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM CoP) 

3) สนันสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ให้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Knowledge) 

4) สนันสนุนกำรสร้ำงแผนที่ควำมรู ้
(Knowledge Mapping) 

  7. บริหำรจัดกำรสู่องค์กรคุณภำพและม ี      
ธรรมำภิบำล 

1. บริหำรจัดกำร มทร.พระนคร 
เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มี
คุณภำพและธรรมำภิบำล 

5. เพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรบริหำร
จัดกำรและกำรพัฒนำ
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
กำรประมวลผลขอ้มูล
ขนำดใหญ่ (Digital 
Analytics)  

5.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเชิงกล
ยุทธ์ (e-Strategy) 

 

1) สร้ำงระบบสำรสนเทศเพื่อช่วยในกำร
ตัดสินใจและกำรวำงยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัย 
(Business Intelligence) 

2) สร้ำงระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเฝ้ำ
ระวังกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์
มหำวิทยำลัย 
(Strategic Monitoring System) 

4. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำร
เรียนรู ้ทั้งทำงกำยภำพและ
ทำงระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรและสนับสนุน
ภำรกิจทกุด้ำนของ มทร.พระ
นคร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. เพิ่มทรัพยำกรและ
ช่องทำงกำรเข้ำถึง
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน 
ไอซีทีด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Infrastructure) 

 

6.1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

(e-Infrastructure) 

 

1) ปรับปรุงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัยให้รองรับกำรน ำอุปกรณ์
ไอทีส่วนตัวใช้ในกำรท ำงำน 
(Bring Your Own Device) 

2) ปรับปรุงเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัยให้รองรับกำรใช้งำน
อินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นที่หก (IPv6) 

3) จัดให้มีบริกำรระบบบัญชีผู้ใช้
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขำ้ม
มหำวิทยำลัย (Eduroam) 
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      4) จัดให้มีบริกำรระบบกำรน ำเสนอกำร
ประชุมแบบเสมือนจริง 
(TelePresence) 

5) จัดให้มีบริกำรระบบโทรศัพท์ผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (IP Telephony) 

6) จัดให้มีบริกำรระบบกล้องรักษำควำม
ปลอดภัยผำ่นเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  
(IP Security Cameras) 

7) ปรับปรุงระบบรักษำควำมปลอดภัย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสรเทศและกำร
สื่อสำร (ICT Security) 

8) ปรับปรุงกำรให้บริกำรศูนย์เรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-Access Center) 

9) ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลให้ลดกำรใช้
พลังงำน (Green Data Center) 

10) สร้ำงระบบเฝ้ำระวังเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์อัจฉรยิะ (Operational 
Intelligence Monitoring System) 

11) จัดให้มีระบบกำรบริกำรและกำร
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ (Services & 
Maintenance) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ 

 3.2 มีระบบประกัน
คุณภำพสู่ควำมเป็น
เลิศทำงกำรศึกษำ 

7. บริหำรจัดกำรสู่องค์กรคุณภำพและม ี      
ธรรมำภิบำล 

7. ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
โดยใช้เกณฑ์กำรประเมิน
พื้นฐำนของ สกอ. สมศ และ 
กพร. 

5. เพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรบริหำร
จัดกำรและกำรพัฒนำ
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
กำรประมวลผลขอ้มูล
ขนำดใหญ่ (Digital 
Analytics)  

5.3 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ (Quality Assurance) 

 

1) สนับสนุนและพัฒนำระบบติดตำมกำร
พัฒนำคุณภำพภำยใน (IQA) 

2) สนับสนุนกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
(CheQA) 

3) สนับสนุนและพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรประเมิน (e-Assessment) 

 

8. บริหำรกำรเงินของ มทร.พระ
นคร ให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมี
ประสิทธิภำพ 

5. เพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรบริหำร
จัดกำรและกำรพัฒนำ
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
กำรประมวลผลขอ้มูล
ขนำดใหญ่ (Digital 
Analytics)  

5.2 พัฒนำระบบประมวลผลข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) 

1) สนับสนุนและพัฒนำระบบงำนกำร
วำงแผนทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย  
(Enterprise Resource Planning) 

3) สนับสนุนและพัฒนำระบบงำนกำร
วำงแผนและกำรบริหำรงบประมำณ  
(Budget Planning & 
Management) 

4) สนับสนุนและพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรอำคำรและสถำนที่  
(Building Information 
Management) 

5) สนับสนุนและพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำร  
(Management Information 
System) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ 

4. ส่งเสริมกำร
ให้บริกำรวิชำกำร
และกำรพัฒนำ
อำชีพ 

4.1 เป็นแหล่ง
ให้บริกำร
วิชำกำรวิชำชพี
ที่ได้มำตรฐำน
เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม 

8. บริกำรวิชำกำรที่มีศักยภำพในกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 

1. พัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรที่
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและพัฒนำ
สังคมอย่ำงยั่งยืน 

3. พัฒนำวัฒนธรรมกำร
ท ำงำนขององค์กรไปสู่
กำรเป็นสังคมดิจิทัลที่มี
คุณภำพ (Digital 
Society) 

 

3.1 พัฒนำระบบงำนกำรให้บริกำร
อิเล็กทรอนิกส ์

(e-Services) 

1) เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ใช้งำนระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ (e-Passport) 

2) เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ใช้งำนระบบงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

3) เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ใช้งำนระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Meeting) 

4) เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ใช้งำนเว็บโฮสติ้ง (e-Hosting) 

5) เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ใช้งำนเว็บล็อก (e-Weblog) 

6) เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ใช้งำนระบบขอสิทธกิำรใช้ซอฟต์แวร์
ของมหำวิทยำลยั (e-Licensing) 

7) เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ใช้งำนระบบปฏิทินกำรประชุม/
สัมมนำ (e-Calendar) 

8) สนันสนุนกำรด ำเนินงำนสถำนวีิทยุ
ออนไลน์ของมหำวิทยำลยั (e-Radio) 

9) สนันสนุนกำรให้บริกำรสื่อสังคม
ออนไลน์ของมหำวิทยำลยั (e-Social 
Media) 

10) สร้ำงศูนย์เช่ือมโยงบริกำรอัจฉริยะ  
     (Smart Service center) 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ มาตรการ 

   3. พัฒนำระบบบริหำรงำน
บริกำรวิชำกำรที่มี
ประสิทธิภำพ  

5. เพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรบริหำร
จัดกำรและกำรพัฒนำ
องค์กรโดยใช้เทคโนโลยี
กำรประมวลผลขอ้มูล
ขนำดใหญ่ (Digital 
Analytics)  

5.2 พัฒนำระบบประมวลผลข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) 

6) สนับสนุนกำรพัฒนำระบบทะเบียน
นักศึกษำ (e-Registration) 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ มีส ำนักงำนอยู่ที่เทเวศร์และมี

ศูนย์วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สำขำโชติเวช สำขำพณิชยกำรพระนคร และสำขำ
พระนครเหนือ 
 

              
                      

           
                      

          

                       

                     

                   
                 

                                   

                           

                     
             

                                     

                  

              

               

                        

                         

                       

                                 *

 กำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะท ำกำรบริหำรจัดกำรโดยส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (Office of Academic Resource and Information Technology)       
ซึ่งเป็นหน่วยงำนในระดับส ำนักทั้งนี้เพ่ือควำมเป็นเอกภำพ และประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดับ
นโยบำยจนถึงระดับปฏิบัติกำรโดยมีโครงสร้ำงดังนี้ 
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บทที่ 2 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แนวคิดและหลักการ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนและบริกำรทำงวิชำกำรและมี
ควำมตระหนักดีว่ำ กำรบริกำรทำงด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จ ำเป็น และมีควำมส ำคัญยิ่งที่จะน ำพำ
ให้คณำจำรย์ นักศึกษำ ตลอดจนผู้ใช้บริกำรมีควำมรู้ที่ก้ำวหน้ำทันสมัย ก้ำวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
รวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย และตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
ซึ่งจะเน้นด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้ผู้มำใช้บริกำรพึงพอใจ และต้องกำรมำใช้บริกำรตลอดเวลำ 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง
สถำนภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร  โดย
วิเครำะห์ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของมหำวิทยำลัย 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strenghts) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.มีแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร ระยะ 5 ป ี

1.กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำยังไม่ได้รับ
กำรส่งเสริมอยำ่งเป็นระบบ 

2.มีทีมผู้บรหิำรที่มีศักยภำพดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศสูงสำมำรถ
เชื่อมโยงพัฒนำกำรบรหิำรมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ  

2.จ ำนวนบุคลำกรด้ำน ICT ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสูก่ำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

3.ผู้บริหำรมีนโยบำยสนับสนุนและให้ควำมส ำคัญต่อกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3.พื้นที่บริกำรห้องสมดุและศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรใช้งำน 

4.มีหน่วยงำนรับผดิชอบด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศของ
มหำวิทยำลยั 

4.จ ำนวนผู้ใช้งำนฐำนข้อมูล e-book มีน้อย 

5.มีทีมบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำซอฟต์แวร์และบรหิำร
จัดกำรระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรขยำยงำน
ตำมนโยบำยมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

5.ระบบกำรจดัซื้อจัดจ้ำงไมเ่อื้อต่อกำรบริหำรจัดกำร 

 

6.มีระบบกล้องวงจรปิด IP Camera เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
รักษำควำมปลอดภัยภำยในและบริเวณรอบมหำวิทยำลัย 

6.นักศึกษำและบุคลำกรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ไม่คุ้มคำ่ 

7.มีระบบโทรศัพท์แบบรวมศูนย์สง่ผลต่อกำรลดต้นทุนกำร
บริหำรจดักำร 

7. มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหำในบทเรียนออนไลน ์

8.  มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-Library) 
ให้บริกำรแก่นักศึกษำและ บุคลำกร 

8.กำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยที ำให้บุคลำกรบำงส่วนไม่
สำมำรถปรับตัวได้ทันส่งผลต่อกำรใช้เทคโนโลยไีดไ้ม่เต็ม
ประสิทธิภำพ 

9. สำมำรถเข้ำใช้ Reference Database และ e-Book ของ
เครือข่ำยห้องสมุดระดับอุดมศึกษำ  

 

http://www.thailis.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=76&Itemid=47
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.  นโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ 

รัฐบำลส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
ทุกภำคส่วนของประเทศ 

1. มีมหำวิทยำลยัที่มีควำมก้ำวหน้ำและควำมแข็งแกร่ง
ด้ำนเทคโนโลยีและกำรตลำดท ำให้เกิดควำมเสียเปรยีบ
ด้ำนกำรแข่งขัน 

 
2. กำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรสื่อสำรแบบไร้สำย 
และ  Broadband เปิด โอกำสให้ เข้ ำถึ ง เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรติดต่อสื่อสำรได้ง่ำยขึ้น 

2. เทคโนโลยีทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วท ำใหต้้องมีกำร
ลงทุนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
งำนให้ก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลง 

 
3. เทคโนโลยีใหม่ท ำให้เกิดแนวทำงในกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 

3. มีมหำวิทยำลยัออนไลน์ท้ังในประเทศและ 
ต่ำงประเทศใหเ้ลือกศึกษำได้มำกขึ้น 
 

4. กำรร่วมมือกันเป็นระบบเครือข่ำยระหว่ำง
มหำวิทยำลยัและสถำบันกำรศึกษำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศท ำใหม้ีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่กัน 

4. กฎระเบียบท่ียุ่งยำกซับซ้อนท ำให้ขำดควำมคล่องตัวใน
กำรด ำเนินงำน 

5. มีหน่วยงำนระดับชำติด ำเนินกำรและสนับสนุน
นวัตกรรมด้ำน ICT 
 

5.ควำมเสี่ยงจำกไวรสัคอมพิวเตอร์ที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรบริกำรสำรสนเทศในมหำวิทยำลัย 

6. กำรมีมำตรฐำนเปดิจ ำนวนมำกและกำรเปิดเผยรหัส
กำรเขียนโปรแกรมทั่วไป 

 

7. มีกำรยอมรับกำรเรียนรูผ้่ำน e-Learning และกำรใช้
ประโยชน์จำกอินเทอร์เน็ตอยำ่งแพร่หลำย 

 

 

นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มี 11 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1.  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์  
- โดยวิเครำะห์จำกปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยใน  

ขั้นตอนที่ 2.  กำรจัดท ำวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำย แผนกลยุทธ์  
- เพ่ือให้ทรำบแนวทำงในกำรพัฒนำและทิศทำงกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ 

ขั้นตอนที่ 3.  ก ำหนดนโยบำยคุณภำพของสถำนศึกษำ 
- เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมมุ่งมั่นว่ำสถำนศึกษำ ได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้น

คุณภำพอย่ำงแท้จริงตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และเพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่
ผู้รับบริกำร 

ขั้นตอนที่ 4.  จัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบคุณภำพ  
- ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำรด้ำนกำรจัดท ำระบบคุณภำพ สนับสนุนส่งเสริมให้ค ำแนะน ำฝึกอบรม  

เพ่ือท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบคุณภำพเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ขั้นตอนที่ 5.  วิเครำะห์ควำมต้องกำรของนักศึกษำสถำนประกอบกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  

- ถือว่ำกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้เป็นผู้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรที่ทรำบควำมต้องกำรจะท ำให้
สถำนศึกษำได้ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง  
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ขั้นตอนที่ 6.  น ำระบบมำตรฐำน 5ส มำประยุกต์ใช้  
- เนื่องจำก 5 ส เป็นระบบคุณภำพข้ันต้นที่เน้นเรื่องของกำรจัดระเบียบกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ี

ดีของสถำนศึกษำ และกิจกรรม 5 ส นี้ ท ำให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนต่ำงๆ   
ขั้นตอนที่ 7. น ำระบบมำตรฐำน ISO 9001 มำประยุกต์ใช้ควบคุมกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ  

- เนื่องจำกในกำรจัดกำรศึกษำ กำรที่จะพิจำรณำผลลัพธ์ของกำรบริกำรทำงกำรศึกษำจะต้อง
พิจำรณำจำก  Input  >  Process  >  Output  >  Outcome  กำรน ำระบบมำตรฐำน 
ISO 9001 มำประยุกต์ใช้  

ขั้นตอนที่ 8.  ก ำหนดมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมินของสถำนศึกษำ จัดท ำเป้ำหมำยคุณภำพ 
- เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนใช้เป็นกำรพัฒนำให้เข้ำสู่มำตรฐำนสำกล  โดยอิง มำตรฐำนคุณภำพของ 

สกอ. สมศ. และก.พ.ร. 
ขั้นตอนที่ 9.  น ำผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยคุณภำพ  มำเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self 

- Assessment Report : SAR)  
ขั้นตอนที่ 10. เตรียมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  

- เมื่อสถำนศึกษำได้จัดท ำระบบคุณภำพและเขียน SAR ตำมมำตรฐำนที่สถำนศึกษำได้ก ำหนด 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติต้องมีกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  

ขั้นตอนที่ 11. เตรียมกำรเพ่ือตรวจประเมินคุณภำพภำยนอก  
- ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ได้ก ำหนดให้มีส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) มีฐำนะเป็นองค์กรมหำชนท ำหน้ำที่ประเมินคุณภำพภำยนอกของ
สถำนศึกษำทุกแห่งและน ำเสนอผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและต่อสำธำรณชน  

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เร่งรัดให้มีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งมีแนวทำงด ำเนินงำนดังนี้ 
1.1 ก ำหนดภำรกิจของบุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.2 ก ำหนดกิจกรรมในกำรพัฒนำบุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.3 ก ำหนดให้มีกำรจัดหำเทคโนโลยีมำใช้ในงำนบริกำรต่ำงๆ 
1.4 ก ำหนดให้จัดท ำระบบฐำนข้อมูลในงำนบริกำรทุกประเภท 
1.5 ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำตัวชี้วัดในกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
1.6 ก ำหนดให้มีกำรประเมินตัวชี้วัดในกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

2. แต่งตัง้กรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. ให้มีกำรประเมินกำรท ำงำนของบุคลำกร 
4. ให้มีเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำระหว่ำงส ำนักวิทยบริกำรและหน่วยงำนอ่ืน 
5. พัฒนำระบบกำรวำงแผนกำรจัดสรรงบประมำณในรูปของแผนงำนให้ชัดเจน 
6. ก ำหนดอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับภำรกิจ 
7. ส่งเสริมให้มีกำรน ำข้อมูลข่ำวสำร และผลจำกกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเผยแพร่สู่สังคม

และชุมชน 
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บทที่ 3 
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นิยามศัพทก์ารประกันคุณภาพการศึกษา 

1. การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมำยถึง กำรท ำกิจกรรมหรือกำรปฏิบัติกำร
ในภำรกิจหลักมีระบบตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยมีกำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control) กำรตรวจสอบ
คุณภำพ (Quality Auditing) และกำรประเมินคุณภำพ (Quality Assessment) จนท ำให้เกิดควำม มั่นใจใน
คุณภำพและมำตรฐำนของปัจจัยน ำเข้ำ ระบบและกระบวนกำรผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรจัดกำรศึกษำ 

2. ระบบ หมำยถึง ระเบียบ หรือควำมเชื่อมโยงของขั้นตอน หรือปัจจัยในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ซ่ึง
มีส่วนสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันเพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจบรรลุผล 

3. กลไก หมำยถึง บุคลำกร ทรัพยำกร กฎเกณฑ ์กิจกรรมและหน่วยงำนซึ่งสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำน
ตำมพันธกิจเป็นไปอย่ำงรำบรื่นตำมข้ันตอนที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. องค์ประกอบคุณภาพ หมำยถึง ปัจจัยหลักในกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตำมภำรกิจของส ำนักด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ที่มีผลต่อคุณภำพกำรศึกษำ 

5. ตัวชี้วัดคุณภาพ หมำยถึง ปัจจัยที่บ่งชี้ว่ำกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในแต่ละองค์ประกอบคุณภำพส่งผลต่อมำตรฐำนของกำรศึกษำที่ก ำหนด 

6. มาตรฐานการศึกษา หมำยถึง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภำพที่พึงประสงค์และ
มำตรฐำนที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในมหำวิทยำลัยและใช้เป็นหลักในกำรเทียบเคียงส ำหรับกำรส่งเสริมและก ำกับ
ดูแลกำรตรวจสอบกำรประเมินผลและกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ 

7. การประกันคุณภาพภายใน หมำยถึง กำรประเมินผลและติดตำมตรวจสอบและกำรประเมินผล
คุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยบุคลำกรของมหำวิทยำลัยหรือโดย
หน่วยงำนต้นสังกัดที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลมหำวิทยำลัย 

8. การประกันคุณภาพภายนอก หมำยถึง กำรติดตำมตรวจสอบและกำรประเมินผลคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยจำกภำยนอก โดยส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำหรือบุคลำกร หรือหน่วยงำนภำยนอกที่ส ำนักงำนดังกล่ำวรับรอง เพ่ือเป็นกำรประกันคุณภำพและให้
มีกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้ภำรกิจในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหลักด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร จึงได้ก ำหนดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำขึ้นดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมำยถึง ระบบกำรควบคุมคุณภำพของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะประกันว่ำมีกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมีกำร
ควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่ำง ๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภำพ จัดท ำเกณฑ์มำตรฐำน ตัวชี้วัด ควำมส ำเร็จของปัจจัย 
คุณภำพดังกล่ำวเน้นที่ระบบกำรก ำกับดูแลตนเอง (Self-regulation system) 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมำยถึง กำรตรวจสอบในระดับส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งกำรตรวจสอบด้วยตนเองและกำรตรวจสอบจำกภำยนอก เน้นที่กระบวนกำรประกัน
คุณภำพ ซึ่งได้แก่ กำรก ำหนดนโยบำย กฎระเบียบ กำรสนับสนุนช่วยเหลือและหลักฐำนต่ำง ๆ วิธีกำรที่ใช้ คือ 
กำรตรวจสอบหลักฐำนหรือรำยงำน กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร อำจำรย์ ผู้ปฏิบัติงำนและนักศึกษำ 
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3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมำยถึง กำรประเมินค่ำระดับคุณภำพของ
กิจกรรมเฉพำะอย่ำงในหน่วยงำน เช่น คุณภำพกำรให้บริกำร คุณภำพของงำนวิจัย คุณภำพของบุคลำกร เป็น
ต้น กำรประเมินจะใช้วิธีกำรศึกษำตนเอง (Self-Study) กำรประเมินจำกกัลยำณมิตรทำงวิชำกำรจำกภำยนอก 
(External peer review) และกำรใช้ตัวชี้วัดพฤติกรรม (Performance indicators) ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ใช้ทฤษฎีระบบในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยน ำปัจจัยน ำเข้ำ  (Input) 
กระบวนกำร (Process) และผลลัพธ์ (Output) มำอธิบำยกระบวนกำรผลิตบัณฑิตและก ำหนดมำตรฐำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มีผลต่อกำรผลติบัณฑิตส ำหรับมหำวิทยำลัยส ำนัก  ศูนย์ จะเน้นมำตรฐำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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จำกแผนภูมิข้ำงต้นแสดงว่ำ ถ้ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศด ำเนินกำรตำมระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำทั้งระบบจะส่งผลกระทบให้สังคมได้รับประโยชน์จำกกระบวนกำรผลิตของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนั้นส ำนักวิทยบริกำร ฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนำปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรผลิตเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ คือ กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีมีคุณภำพ และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
 

นอกจำกนี้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้น ำวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ หรือ PDCA 
มำใช้เป็นหลักกำรบริหำรงำนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ ซ่ึง PDCA คือ วงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพประกอบด้วย 

 
P = Plan  คือ กำรวำงแผนงำนจำกวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดขึ้น 
D = Do  คือ กำรปฏิบัติตำมข้ันตอนในแผนงำนที่ได้เขียนไว้อย่ำงเป็นระบบและมีควำมต่อเนื่อง 
C = Check คือ กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงำนว่ำมีปัญหำอะไร

เกิดข้ึนจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงำนในขั้นตอนใด 
A = Action คือ กำรปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหำ หรือถ้ำไม่มีปัญหำใดๆ ก็ยอมรับแนวทำงกำร

ปฏิบัติตำมแผนงำนที่ได้ผลส ำเร็จ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรท ำงำนครั้งต่อไปและเมื่อพิจำรณำ
กระบวนกำรกำรประกันคุณภำพภำยในตำมแนวคิดของกำรประเมินคุณภำพและ
แนวคิดของกำรบริหำรแบบครบวงจรจะเห็นว่ำมีควำมสอดคล้องกัน ดังนี้ 

 
 

 
 

 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกลไกกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้ 
1) นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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2) คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
3) กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรประชำสัมพันธ์ 

ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพัฒนำบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำร ฯ คนให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และตระหนักในควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำในฐำนะที่เป็นเครื่องมือในกำรเร่งรัดพัฒนำระบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร ให้มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ส่งผลถึงศักยภำพโดยรวมของส ำนักวิทยบริกำร ฯ  จึงต้องจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ จัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซต ์http://arit.rmutp.ac.th/ 

4) กำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร มีนโยบำยให้

ทุกหน่วยงำนจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำตนเอง (Self-Study Report = SSR) และรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report = SAR) เพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทำงกำรประกันคุณภำพ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ระดับหลักสูตร มี 7 
องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. กำรก ำกับมำตรฐำน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษำ 
4. อำจำรย์ 
5. หลักสูตร กำรเรียน กำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
7. องค์ประกอบตัวชี้วัด ก.พ.ร. 

องค์ประกอบ ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. กำรผลิตบัณฑิต 
2. กำรวิจัย 
3. กำรบริกำรวิชำกำร 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. กำรบริหำรจัดกำร 

องค์ประกอบทั้ง 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 12 องคป์ระกอบนี้ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ จัดท ำเพียง 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบระดับหลักสูตร ข้อ 6 และองค์ประกอบระดับคณะ 
ข้อ 5  

5) กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำในระดับหน่วยงำนทุกปีกำรศึกษำ โดยทุกหน่วยงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำม
กรอบแนวทำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือวิเครำะห์ประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
กำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรในรอบปี โดยใช้ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วันแรกของปีกำรศึกษำถึงวันสิ้นสุดปี
กำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำร ฯ ก็ได้รับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นประจ ำทุกปี   โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมกำร ซึ่งมหำวิทยำลัยแต่งตั้งมำประเมินและให้ข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำร ฯ อยู่เสมอ 
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แนวปฏิบัติของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

กำรเตรียมกำรของคณะและหน่วยงำนเทียบเท่ำก่อนกำรตรวจเยี่ยม 
1. การเตรียมเอกสาร 

ก. จัดท ำเอกสำรประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ทั้งนี้รูปแบบกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ควรมีหัวข้อหลักดังนี้ 
1. ค ำน ำ สำรบัญ สำรบัญเรื่อง สำรบัญตำรำงหรือสำรบัญภำพ (ถ้ำมี) 
2. ข้อมูลเบื้องต้นของคณะและหน่วยงำนเทียบเท่ำประกอบด้วย  ประวัติ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร ระบบและกลไกประกันคุณภำพของคณะและหน่วยงำน
เทียบเท่ำ สรุปผลกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินในรอบปีที่ผ่ำนมำ และเป้ำหมำยส ำคัญในปี
ปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตำรำง) 

3. ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพเทียบกับเกณฑ์และเป้ำหมำยในรอบปีปัจจุบัน
ตำมตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภำพได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1   ภำระกิจหลักกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำร
สื่อสำร 

  

องค์ประกอบที่ 2   ภำระกิจหลักกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
องค์ประกอบที่ 3   ภำระกิจหลักกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ   
องค์ประกอบที่ 4  ภำระกิจหลักกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   
องค์ประกอบที่ 5   ภำระกิจหลักกำรบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร   
องค์ประกอบที่ 6   กำรก ำกับติดตำม   

4. สรุปผลกำรประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลกำรประเมินในภำพรวมของแต่ละองค์ประกอบ
คุณภำพและแต่ละมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ แผนและ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำในปีต่อไป 

ข. จัดเตรียมเอกสำรอ้ำงอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภำพ 
1. เอกสำรอ้ำงอิง ควรเป็นข้อมูลในช่วงเวลำเดียวกับที่น ำเสนอรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ตลอดจนสำระในเอกสำรต้องตรงกับชื่อหมำยเลขและสำระที่ระบุในรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง 

2. หำกเอกสำรที่อ้ำงอิงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสำรชุดใหญ่ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในกำรระบุว่ำเอกสำร
หรือข้อควำมที่กล่ำวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้ำ ที่อ้ำงอิง ท ำแถบกระดำษสีแยกหน้ำกระดำษ
หรือระบำยสีเน้นข้อควำม เป็นต้น 

3. ส ำหรับเอกสำรที่เป็นแผ่นปลิวหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบำง ๆ ไว้หรือใส่แฟ้มไว้กันกำร
สูญหำยหรือหลงอยู่กับเอกสำรชุดอ่ืน 

4. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และกำรต่อเชื่อมเครือข่ำยที่สมบูรณ์หำกเอกสำรอ้ำงอิงอยู่ในเว็บไซต์
หรือระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอ่ืน ๆ 

5. กำรน ำเสนอเอกสำรในช่วงเวลำตรวจเยี่ยมอำจท ำได้ในสองแนวทำงคือ 
5.1 จัดเอกสำรให้อยู่ในที่อยู่ปกติตำมหน่วยงำน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำจะเรียกดู

เอกสำรไดจ้ำกผู้ใด หน่วยงำนไหน ชื่อหรือหมำยเลขเอกสำรอะไร 
5.2 น ำเสนอเอกสำรมำรวมไว้ที่เดียวกันในห้องท ำงำนของคณะผู้ประเมิน  โดยจัดให้เป็น

ระบบที่สะดวกต่อกำรเรียกใช้ กำรน ำเสนอเอกสำรในแนวทำงนี้เป็นที่นิยมกว่ำแนวทำง
แรกเพรำะสำมำรถเรียกหำเอกสำรได้เร็วและดูควำมเชื่อมโยงในเอกสำรฉบับต่ำง ๆ ได้
ในครำวเดียว 
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2. การเตรียมบุคลากร 

ก. กำรเตรียมบุคลำกรทุกระดับ ควรมีควำมครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณภำพในประเด็นที่ส ำคัญ ๆ อำทิกำรประเมินคุณภำพ

คืออะไร มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำอย่ำง ไร ขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพเป็นเช่นไร 
2. เน้นย้ ำกับบุคลำกรในกำรให้ควำมร่วมมือกำรตอบค ำถำมหรือกำรสัมภำษณ์โดยยึดหลักว่ำ  

ตอบตำมสิ่งที่ปฏิบัติจริง และผลที่เกิดข้ึนจริง 
3. เปิดโอกำสให้มีกำรอภิปรำยในทุกประเด็น เพ่ือควำมเข้ำใจที่ถูกต้องของบุคลำกร 
4. เน้นย้ ำให้บุคลำกรทุกคนตระหนักว่ำกำรประกันคุณภำพ คือภำรกิจประจ ำของทุกคนที่ต้อง

ร่วมมือกันท ำอย่ำงต่อเนื่อง 
ข. กำรเตรียมบุคลำกร เพื่อท ำหน้ำที่ผู้ประสำนงำนในระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยมจ ำเป็นต้องมีบุคลำกร 

1-3 คน ท ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ผู้
ประสำนงำนควรเตรียมตัวดังนี้ 
1. ท ำควำมเข้ำใจทุกกิจกรรมของแผนกำรประเมินอย่ำงถ่องแท้ 
2. ท ำควำมเข้ำใจอย่ำงดีกับภำรกิจของคณะวิชำและหน่วยงำนเทียบเท่ำ เพ่ือสำมำรถให้ข้อมูล

ต่อผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่ำจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงำนใด หำกผู้ประเมินต้องกำร
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สำมำรถตอบได้ 

3. มีรำยชื่อ สถำนที่ หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมกำรกำรประเมิน จะเชิญมำให้ข้อมูล
อย่ำงครบถ้วน 

4. ประสำนงำนล่วงหน้ำกับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลำกรภำยในและภำยนอกว่ำจะเชิญมำเวลำ
ใด ห้องใด หรือพบกับใคร 

5. เมื่อมีปัญหำในกำรกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสำมำรถประสำนงำนแก้ไขได้
ทันท ี

3. การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 
ก. ห้องท ำงำนของคณะผู้ประเมิน 

1. จัดเตรียมห้องท ำงำนและโต๊ะที่กว้ำงพอส ำหรับวำงเอกสำรจ ำนวนมำก โดยเป็นห้องที่
ปรำศจำกกำรรบกวนขณะท ำงำน เพ่ือควำมเป็นส่วนตัวของคณะกรรมกำร 

2. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท ำงำนและอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ให้คณะผู้
ประเมินพร้อมใช้งำนได้ตำมควำมต้องกำร 

3. จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมำยเลขท่ีจ ำเป็นไว้ในห้องท ำงำนหรือบริเวณใกล้เคียง 
4. ห้องท ำงำนควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวันตลอดจนบริกำร

สำธำรณูปโภคอ่ืน ๆ 
5. ควรประสำนงำนกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทรำบควำมต้องกำรพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

ข. ห้องท่ีใช้สัมภำษณ์ผู้บริหำร อำจำรย์ บุคลำกร นิสิตนักศึกษำ ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นกำรเฉพำะให้
เหมำะสมกับกำรใช้งำน 

4. การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 
ก. มหำวิทยำลัยจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมกำรประเมินภำยในทรำบทั้งนี้แนวทำงกำร

แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประเมิน เป็นดังนี้ : 
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1. คณะกรรมกำรประเมินระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 

1.1 ควรมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของภำควิชำหรือหน่วยงำน
เทียบเท่ำ 

1.2 เป็นผู้ประเมินจำกภำยในมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
หรือมหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้ 

1.3 ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ ต้องไม่เป็นบุคลำกรในภำควิชำที่รับกำรประเมิน 
2. คณะกรรมกำรประเมินระดับคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 

2.1 ควรมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
2.2 เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ. อย่ำงน้อย 1 คน ส่วนผู้ประเมินจำกภำยในมหำวิทยำลัยต้องผ่ำนกำรฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้ 

2.3 ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 

3. คณะกรรมกำรประเมินระดับมหำวิทยำลัย 
3.1 ควรมีกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของมหำวิทยำลัย 
3.2 เป็นผู้ประเมินของ สกอ. อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจำกภำยในมหำวิทยำลัย

ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่มหำวิทยำลัยจัดฝึกอบรมให้ 
3.3 ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำร

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
ข. จัดส่งรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

(ถ้ำมี) ให้คณะผู้ประเมินก่อนวันรับกำรตรวจเยี่ยมอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ พร้อมทั้งแจ้งรำยชื่อผู้ท ำ
หน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงมหำวิทยำลัย คณะวิชำ หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำกับคณะผู้ประเมินให้
คณะผู้ประเมินทรำบ รวมทั้งหมำยเลขโทรศัพท์และ e-mail address ส ำหรับติดต่อ 

ค. ประสำนงำนกับประธำนหรือตัวแทนของคณะผู้ประเมิน เพ่ือร่วมเตรียมแผนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน อำท ิกำรจัดตำรำงเวลำเข้ำตรวจเยี่ยม กำรให้ข้อมูลที่คณะผู้ประเมินต้องกำรเพ่ิมเติมก่อน
กำรตรวจเยี่ยม กำรนัดหมำยต่ำง ๆ เป็นต้น 

5. การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 
1. เปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกระดับได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจ้งวัตถุประสงค์และวิธีกำรประเมิน

ในวันแรกของกำรตรวจเยี่ยม 
2. บุคลำกรพึงปฏิบัติงำนตำมปกติระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส ำหรับกำรน ำเยี่ยมชม

หรือตอบค ำถำมหรือรับกำรสัมภำษณ์จำกคณะผู้ประเมิน 
3. จัดให้มีผู้ประสำนงำนท ำหน้ำที่ตลอดช่วงกำรตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพ่ือประสำนงำนกับบุคคลหรือ

หน่วยงำนที่คณะผู้ประเมินต้องกำรข้อมูลและเพ่ือน ำกำรเยี่ยมชมหน่วยงำนภำยใน  ตลอดจน
อ ำนวยควำมสะดวกอ่ืน ๆ 

4. ในกรณีที่คณะผู้ประเมินท ำงำนต่อหลังเวลำรำชกำร ควรมีผู้ประสำนงำนส่วนหนึ่งอยู่อ ำนวย
ควำมสะดวก 

5. บุคลำกรทั้งหมดควรได้มีโอกำสรับฟังกำรให้ข้อมูลป้อนกลับจำกคณะผู้ประเมินเมื่อสิ้นสุดกำร
ตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกำสให้ซักถำม หรือขอควำมเห็นเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม 
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6. การด าเนินการและหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 

1. ผู้บริหำรภำควิชำ คณะวิชำและหน่วยงำนเทียบเท่ำ และผู้เกี่ยวข้อง น ำผลกำรประเมินเข้ำสู่กำร
ประชุมหรือสัมมนำระดับต่ำง ๆ เพ่ือวำงแผนพัฒนำหรือปรับปรุงกำรด ำ เนินภำรกิจอย่ำงเป็น
รูปธรรมต่อไป โดยอำจจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรในกำรแก้ไขจุดอ่อน  และเสริมจุดแข็งซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำร  ก ำหนดเวลำเริ่มต้นจนถึงเวลำสิ้นสุดกิจกรรม 
งบประมำณส ำหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่ำนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้สำมำรถ
ติดตำม ตรวจสอบผลกำรพัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่อง 

2. พิจำรณำกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรภำควิชำคณะวิชำ
และหน่วยงำนเทียบเท่ำชื่นชมผลส ำเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่ำทั้งหมดมำจำกควำมร่วมมือร่วม
ใจของทุกฝ่ำย 

3. ภำควิชำ คณะและหน่วยงำนเทียบเท่ำอำจพิจำรณำให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมิน เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้ประเมินคุณภำพภำยในต่อไป
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บทที่ 4 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report = SAR) เพ่ือกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เป็นกำรรำยงำน เพ่ือแสดงผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน โดยแสดงจุดแข็งหรือจุดอ่อนในกำรปฏิบัติงำน และมีกำรประเมินเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของวิธีกำรปฏิบัติงำน
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยจะมีคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัย แต่งตั้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 
1 คน อำจำรย์ในมหำวิทยำลัยจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 2-3 คน และมหำวิทยำลัยจะเป็นผู้ก ำหนดวันที่จะให้หน่วยงำน
รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ซึ่งได้จัดท ำเป็นประจ ำทุกป ี
ขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1. บุคลำกรในหน่วยงำนร่วมกันก ำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน 
2. ส ำรวจและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและรวบรวมเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
3. เขียนผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้ 
4. พิจำรณำตัดสินผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน ข้อ 1 
5. วิเครำะห์จุดอ่อนและแนวทำงแก้ไข / จุดแข็งและแนวทำงเสริม 
6. สรุปผลกำรประเมินตนเองและรำยงำนเอกสำรอ้ำงอิง 
7. น ำ SAR มำใช้ในกำรกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและน ำเสนอต่อ

ผู้บริหำรระดับสูงกว่ำ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำระบบงำนระดับส ำนัก 
ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีส่วนประกอบส าคัญ ดังนี้ 

1. หน้ำปก ควรมีข้อควำมดังนี้ 
รำยงำนกำรประเมินตนเอง เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยในของ (ชื่อหน่วยงำน) ช่วงเวลำของผลกำร
ด ำเนินงำนและระบุวัน/เดือน/ปีที่รำยงำน 

2. ค ำน ำ ควรคลุมประเด็นดังนี้ 
(ก) ช่วงระยะเวลำของผลด ำเนินงำน 
(ข) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงำนของหน่วยงำน 

3. สำรบัญ 
4. ส่วนน ำ เกี่ยวกับหน่วยงำนให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำนของตน โดยเฉพำะจ ำนวนคนงบประมำณ วัสดุ 

ครุภัณฑ ์ตลอดจนแผนภูมิองค์กรและข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
5. ส่วนส ำคัญ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในกำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และจุดแข็ง / อ่อน

ตำมเกณฑ์ตัดสินแนวทำงด ำเนินงำนต่อ 
6. ส่วนสรุป เป็นกำรสรุปผลกำรประเมินเป็นรำยองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตลอดจนสรุปจุดอ่อน / จุดแข็ง

และแนวทำงแก้ไข / แนวทำงเสริม เพ่ือประโยชน์ต่อกำรวิเครำะห์พัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพของ
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

7. ภำคผนวก รวบรวมรำยชื่อเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงตำมหมำยเลขเอกสำรที่อ้ำงอิงไว้เรียงตำมล ำดับแต่ละ
ตัวชี้วัดและองค์ประกอบ 
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันสภำพจริงในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมกรอบแนวทำงและวิธีกำร
ที่ก ำหนด เพ่ือให้ ทรำบระดับคุณภำพกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเทียบเคียงระดับคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศตำม
ภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ 

3. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินกำร กำร
บริกำร และประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรอันจะส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพและ
ประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง 

4. เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้ เห็นจุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำเงื่อนไขของ
ควำมส ำเร็จ และสำเหตุของปัญหำ รวมทั้งนวัตกรรมและกำรปฏิบัติที่ดีของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5. เพ่ือรำยงำนสถำนภำพและพัฒนำกำรในด้ำนคุณภำพส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อ
มหำวิทยำลัยต้นสังกัด เครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร หมำยถึง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภำพที่พึงประสงค์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินคุณภำพกำรด ำเนินงำนและกำรเทียบเคียง
ส ำหรับกำรส่งเสริม กำรก ำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และกำรพัฒนำคุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยแบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ จ ำนวน 21 ตัวบ่งชี้  

 

องค์ประกอบที่ 1   ภำระกิจหลักกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำร 
องค์ประกอบที่ 2   ภำระกิจหลักกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 3   ภำระกิจหลักกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
องค์ประกอบที่ 4  ภำระกิจหลักกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 5   ภำระกิจหลักกำรบริหำรส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
องค์ประกอบที่ 6   กำรก ำกับติดตำม 
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องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 1 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับควำมส ำเรจ็ในกำรใหบ้ริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำยในพ้ืนที่แนวรำบให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับควำมส ำเรจ็ในกำรใหบ้ริกำรของจุดใหบ้ริกำรระบบเครือข่ำยแบบมีสำยใหค้รอบคลุมพ้ืนท ี

บริกำร   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

ภำยในศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ 2 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ มทร.พระนคร เพื่อ
เทียบกับแผนจ ำแนกเป็นกำรพัฒนำเว็ปแอพพลิเคชั่นใหม่, กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นใหม่ และกำรปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภำพเว็ปแอพพลิเคชั่นและโมบำยแอพพลิเคชั่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำนโยบำยแนวปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบ 
สำรสนเทศ มทร.พระนคร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบ E-Service เพ่ือรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ มทร.พระนคร 
องค์ประกอบที่ 3 ภาระกิจหลักการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับควำมส ำเร็จของจ ำนวนผู้เข้ำใช้ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรห้องสมุดเพ่ือรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน 

กำรด ำเนินงำนของ มทร.พระนคร 
องค์ประกอบที่ 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรศึกษำ มทร.พระนคร 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ LMS 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด Mooc 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 กำรผลิตสื่อกิจกรรมและให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
องค์ประกอบที่ 5 ภาระกิจหลักการบริหารส านักงานผู้อ านวยการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินเพื่อหำรำยได้   
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ดีและมีควำมปลอดภัยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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องค์ประกอบที่ 6  การก ากับติดตาม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 

เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้คุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้กำรประเมิน คุณภำพตำมคุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีแนวทำงกำรตัดสิน 

ผลกำรประเมินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมจ ำนวนทั้งหมด 2 ตัวบ่งชี ้ คิดเป็นคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน และ
ค ำนวณผลกำรประเมินจำกคะแนนรวมของตัวบ่งชี้ทั้งหมดหำรด้วยจ ำนวนตัวบ่งชี้ ส่วนเกณฑ์กำรประเมินผล
พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมิน 5 ช่วงคะแนน ดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน  ผลกำรประเมิน  

4.51-5.00  ระดับดีมำก  
3.51-4.50  ระดับด ี 
2.51-3.50  ระดับพอใช้  
1.51-2.50  ระดับควรปรับปรุง  
1.00-1.50  ระดับต้องปรับปรุง  

  
รอบของกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2561 หมำยถึง ตั้งแต่ 1 มิถุนำยน 2561 ถึง 31 พฤษภำคม 2562 และ

ปีงบประมำณ หมำยถึง ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562 
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ตัวบ่งชี/้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
องค์ประกอบที่ 1 ภาระกจิหลักการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี ้1.1  ระดับควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำยในพ้ืนที่แนวรำบให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 

พ้ืนที่ให้บริกำรสัญญำณระบบเครือข่ำยไร้สำยในพ้ืนที่บริเวณชั้น 1 ของทุกอำคำรในมหำวิทยำลัยมีควำมพร้อม
ให้บริกำรและครอบคลุมกำรให้บริกำรไม่น้อยกว่ำ 90 % 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร           
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร      
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร     
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร    
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. มีแผนในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบเครือข่ำยไร้สำย 
2. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำขยำยเพิ่มจุดให้บริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำย 
3. มีกำรตรวจวัดตรวจสอบคุณภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำย 
4. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย 
5. มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรสัญญำณระบบเครือข่ำยไร้สำย 
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ตัวบ่งชี ้1.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรของจุดให้บริกำรระบบเครือข่ำยแบบมีสำยให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : จุดให้บริกำรสัญญำณเครือข่ำยแบบมีสำยหมำยถึงจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ด้วย
สำย UTP ภำยในอำคำรที่มีกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ มีควำมครอบคลุมและพร้อมใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 80 % 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร      
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มีแผนในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบเครือข่ำย 
2. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำขยำยเพิ่มจุดให้บริกำรระบบเครือข่ำย 
3. มีกำรตรวจสอบติดตำมคุณภำพกำรใช้งำนจุดให้บริกำรเครือข่ำย 
4. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย 
5. มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย 
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ตัวบ่งชี ้1.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยในศูนย์
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
ควำมพร้อมให้บริกำรและควำมสะดวกในกำรใช้บริกำรของนักศึกษำและบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยและควำม
พร้อมในกำรให้บริกำรส ำหรับหน่วยงำนภำยนอก 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร      
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร   
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มีกำรส ำรวจปัญหำและอุปสรรคในกำรให้บริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. มีแผนปรับปรุง บ ำรุงรักษำระบบ อุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ  และมีกำรด ำเนินงำนตำมแผน พร้อมผู้รับผิดชอบ 

โดย มีกำรก ำหนดแผนปรับปรุงและบ ำรุงรักษำระบบ อุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ 
3. มีกำรพัฒนำระบบอ ำนวยกำรในกำรดูแลรักษำคอมพิวเตอร์ในศูนย์บริกำร 
4. มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. น ำผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจมำปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนได้แก่ ควำมพร้อมทำงกำยภำพ เช่นห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ที่พัก
ของนักศึกษำ และควำมพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ เช่น อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ วำรสำร ฐำนข้อมูลเพื่อกำรสืบค้น แหล่ง
เรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งสนับสนุนเหล่ำนี้ต้องมีปริมำณเพียงพอ และมีคุณภำพพร้อมใช้งำน ทันสมัยโดย
พิจำรณำจำกกำรด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร      
1 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร  
3 ประเด็น 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบกลไกในกำรพัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ของมหำวิทยำลัย 
2. มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบกลไกในกำรพัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
3. มีกำรประเมินกระบวนกำรพัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
4. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง/พัฒนำ/บูรณำกำรกระบวนกำร 
5. มีผลกำรปรับปรุงอันเกิดจำกผลที่ได้จำกกำรประเมินอย่ำงเป็นรูปธรรม 
6. มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 2 ภาระกจิหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ มทร.พระนคร เพื่อเทียบ
กับแผนจ ำแนกเป็นกำรพัฒนำเว็ปแอพพลิเคชั่นใหม่, กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นใหม่ และกำรปรับปรุงเพ่ิม
ประสิทธิภำพเว็ปแอพพลิเคชั่นและโมบำยแอพพลิเคชั่น 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
 

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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ตัวบ่งชี ้2.2 : ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำนโยบำยแนวปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 
มทร.พระนคร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. มีนโยบำยแนวปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ และแนวปฏิบัติกำรใช้งำนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยที่กระทบ พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2562 เป็นลำยลักษณ์อักษร 

2. มีกำรก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. มีคู่มือกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. มีกำรประกำศใช้นโยบำยแนวปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศ 
5. มีกำรเผยแพร่นโยบำยแนวปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบสำรสนเทศผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบ E-Service เพ่ือรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของ มทร.พระนคร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. มีระบบ E-Service ที่เก่ียวข้องกับผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถขอรับบริกำรตำม
ภำรกจิของมหำวิทยำลัยในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนทำงเว็ปไซต์หน่วยงำน 

2. มีรำยงำนกำรให้บริกำรระบบ E-Service ของมหำวิทยำลัย 
3. มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจและสรุปผลกำรให้บริกำรระบบ E-Service ของมหำวิทยำลัย 
4. มีระบบบริหำรจัดกำรระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสร่วมกับ ปปช.ส่วนเกี่ยวข้อง            

มทร.พระนคร 
5. มีกำรเผยแพร่กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรให้บริกำรห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ ตำมเกณฑ์กำรประเมิน

คุณธรรมและควำมโปร่งใสผ่ำนเว็ปไซต์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 3 ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค าอธิบาย : สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ คือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เช่น หนังสือ 
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วำรสำรวิชำกำร ฯลฯ สิ่งสนับสนนุเหล่ำนี้ต้องมีปริมำณที่เพียงพอ มีคุณภำพและทันสมัย 
โดยพิจำรณำกำรด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ของนักศึกษำและอำจำรย์ 
 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. ระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบันโดยมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

2. จ ำนวนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนจำกผลกำรประเมิน 
5. กระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
6. มีแนวทำงปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมกำรผู้ตรวจประเมิน สำมำรถให้เหตุผล

อธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระดับควำมส ำเร็จของจ ำนวนผู้เข้ำใช้ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 
ค าอธิบาย  ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หมำยถึง ฐำนข้อมูล eBook ออนไลน์ บอกรับโดยใช้เงิน
งบประมำณแผ่นดิน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร จ ำนวนทั้งสิ้น 3  ฐำน ได้แก่ ฐำนข้อมูล eBooks 
Openserve Base,  ฐำนข้อมูล ScienceDirect และฐำนข้อมูล Access Engineering เมื่อมีสถิติกำรเข้ำใช้งำนเพ่ิม
มำกขึ้น ย่อมหมำยถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนและเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของ
ผู้ใช้บริกำรในยุคดิจิทัล 
 
เกณฑ์การประเมิน : ครั้ง 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1,000-3,000 ครั้ง 3,001-6000 ครั้ง 6,001-9,000 ครั้ง
9,001- 

9,001-12,000 ครั้ง มำกกว่ำ 
12,000 ครั้ง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rmutp.vlcloud3.net/
http://www.rmutp.vlcloud3.net/
http://www.sciencedirect.com/
http://accessengineeringlibrary.com/
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ตัวบ่งชี ้3.3 ระดับควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรห้องสมุดเพ่ือรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ มทร.พระนคร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
ค าอธิบาย : 

ห้องสมุด มทร.พระนคร ได้มีกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรให้บริกำรห้องสมุด โดยมีรำยละเอียดกำรให้บริกำรตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำนที่ผู้มำรับบริกำรจะต้องทรำบ โดยมีมำตรกำรเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับนโยบำย
และระดับปฏิบัติ ทั้งนี้ห้องสมุด มทร.พระนคร ได้จัดท ำข้อมูลเชิงสถิติและแบบส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
ด้ำนต่ำง ๆ ตำมภำรกิจของหน่วยงำน พร้อมข้อเสนอแนะ ส ำหรับปรับปรุงหำแนวทำงป้องกันและแก้ไขเพ่ือ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรห้องสมุดต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน   : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีมำตรฐำนกำรให้บริกำรห้องสมุด เพ่ือคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนบริกำรห้องสมุดใน
ระดับนโยบำย 

2. มีระบบและกลไกกำรให้บริกำรห้องสมุด เพ่ือคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนบริกำรห้องสมุด
ในระดับปฏิบัติ 

3. ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำรห้องสมุด 
4. รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรห้องสมุด ด้วยควำมโปร่งใสด้วยระบบออนไลน์ 
5. มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมินกำรให้บริกำร มีผลจำกกำรปรับปรุงให้เห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม เพ่ือคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรห้องสมุด 
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องค์ประกอบที่ 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษำ 

ตัวบ่งชี ้4.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรศึกษำ มทร.พระนคร 
ชนิดตัวบ่งชี ้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร             
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4-5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีระบบ กลไก และแผนในกำรผลิตและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรศึกษำ มทร.พระนคร 
2. มีระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบัน โดยกำรมีสวนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อให้

ได้มำซึ่งสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้สื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรศึกษำ มทร.พระนคร 
3. มีจ ำนวนสื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรศึกษำ มทร.พระนคร 
4. มีกำรเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรศึกษำ มทร.พระนคร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
5. มีกระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ

กำรศึกษำ มทร.พระนคร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ LMS 
ประเภทตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4-5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบ กลไก และแผนในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ LMS 
2. มีระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบัน โดยกำรมีสวนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อให้

ได้มำซึ่งสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ LMS 
3. มีจ ำนวนผู้เข้ำใช้ระบบ LMS 
4. มีแนวทำงในกำรจัดกำรปัญหำที่ร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์ โดยกำรบันทึกผ่ำนระบบ LMS 
5. มีกระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อกำรเรียนกำรสอนผ่ำน

ระบบ LMS 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด Mooc 
ชนิดตัวบ่งชี ้:  กระบวนกำร 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบ กลไก และแผนในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด Mooc 
2. มีระบบกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ/คณะ/สถำบัน โดยกำรมีสวนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อให้

ได้มำซึ่งสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้สื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด Mooc   
3. มีจ ำนวนสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด Mooc 
4. มีจ ำนวนผู้เข้ำชมสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด Mooc 
5. มีกระบวนกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำและอำจำรย์ต่อสื่อกำรเรียนกำรสอน

ออนไลน์แบบเปิด Mooc   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 กำรผลิตสื่อกิจกรรมและให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
ชนิดตัวบ่งชี ้:  กระบวนกำร 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนด ำเนินกำรด้ำนกำรผลิตสื่อกิจกรรมและให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
2. มีกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
3. มีกำรผลิตสื่อกิจกรรมต่ำงๆ ตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย 
4. มีผู้เข้ำชมสื่อสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนทำง RMUTP Channel  
5. มีรับชมกำรถ่ำยทอดสดผ่ำนทำงเฟสบุ๊ค (Facebook live) 
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องค์ประกอบที่ 5 ภาระกิจหลักการบริหารจัดการส านักงานผู้อ านวยการ 
 
ตัวบ่งชี ้5.1 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 – 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 -5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. แผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
2. กำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
3. มีกำรรำยงำนไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ ดูงำน และประโยชน์ที่ได้รับ 
4. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกร 
5. กำรแจ้งจรรยำบรรณแก่บุคลำกร และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณบุคลำกร 
6. กำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร 
7. กำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนำบุคลำกร 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินเพื่อหำรำยได้   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 – 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 -5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :   

1. จ ำนวนผู้รับบริกำรเช่ำทรัพย์สิน 
2. รำยได้จำกกำรให้บริกำรเช่ำทรัพย์สิน 
3. มีระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเช่ำทรัพย์สิน 
4. มีกำรใช้พ้ืนที่หำรำยได้จำกกำรเช่ำทรัพย์สิน 
5. ควำมพึงพอใจคุณภำพบริกำรเช่ำทรัพย์สินเพื่อรำยได้ 
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ตัวบ่งชี้ 5.3 กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ดีและมีควำมปลอดภัยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 – 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 -5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :   
1. กำรส ำรวจ คัดแยก ของที่จ ำเป็นต้องใช้งำนออกจำกกันและท ำกำรขจัดของที่ไม่จ ำเป็นต้องใช้งำน 

โดยท ำให้ถูกขั้นตอนของหน่วยงำน 
2. มีกำรจัดวำงสิ่งของที่จ ำเป็นต้องใช้งำน ให้สะดวกต่อกำรใช้งำน โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพและ 

ควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 
3. มีกำรจัดพ้ืนที่ส่วนกลำงให้มีควำมสะอำด สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน 
4. มีระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยในอำคำร 
5. ระดับควำมพึงพอใจในกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ดีและมีควำมปลอดภัยส ำหรับพ้ืนที่ส่วนกลำง 
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องค์ประกอบที่ 6  การก ากับติดตาม 
 
ตัวบ่งชี ้6.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
เกณฑ์การประเมิน :  ข้อ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ครบถ้วน 
1 ข้อ 

ครบถ้วน 
2 – 3 ข้อ 

ครบถ้วน 
4 – 5 ข้อ 

ครบถ้วน 
6 ข้อ 

ครบถ้วน 
7 ข้อ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของส ำนัก และพัฒนำไปสู่แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ 

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถำบันไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 
3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดควำมส ำเร็จของ

กำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ 
7. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ครบถ้วน 
1 ข้อ 

ครบถ้วน 
2 ข้อ 

ครบถ้วน 
3 ข้อ 

ครบถ้วน 
4 ข้อ 

ครบถ้วน 
5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงภำยใน โดยมีผู้บริหำรและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของส ำนักร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน  

2. มีกำรระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง 
3. มีกำรประเมินควำมเสี่ยง และประเมินกำรควบคุม/กำรแก้ปัญหำที่มีอยู่ 
4. มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
5. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3  กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนัก
อย่ำงน้อยครอบคลุมทุกพันธกิจ 

2. ก ำหนดบุคลำกรเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะตำมพันธกิจหลักของส ำนักอย่ำงชัดเจนตำมประเด็น
ควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit 
knowledge)   เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร 

5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ที่เป็นลำยลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนกำร 
 

เกณฑ์การประเมิน : ข้อ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
4-5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
6 ข้อ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำร

ของส ำนัก ตั้งแต่ระดับงำนและกลุ่ม และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยคณะกรรมกำรระดับ

นโยบำย และผู้บริหำรสูงสุดของส ำนัก 
3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ของส ำนัก 
4. มีกำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในส ำนักมีกำรด ำเนินกำรด ำเนินงำนด้ำนประกัน

คุณภำพภำยในตำมระบบ และกลไกท่ีส ำนักก ำหนด ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบ
คุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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บทที่ 5 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกนั้น พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้มีส ำนัก

รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์กรมหำชนมีหน้ำที่พัฒนำระบบกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก พัฒนำมำตรฐำนและเกณฑ์ส ำหรับประเมินให้กำรรับรองผู้ประเมินภำยนอก ก ำกับดูแล ก ำหนด
มำตรฐำนและให้กำรรับรองมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก พัฒนำและฝึกอบรมผู้ประเมินภำยนอก จัดท ำ
หลักสูตรฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ หรือวิชำกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมและจัดท ำ รำยงำน
กำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 

การประเมินคุณภาพภายนอก หมำยถึง กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมกำรตรวจสอบ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือมุ่งให้มีกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้ดีขึ้น กำรประเมินคุณภำพภำยนอกจะช่วยเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนและสังคมมีควำมมั่นใจว่ำจะ
ได้รับบริกำรจำกสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และเป็นกำรช่วยให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพที่ดีขึ้น
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

กำรประเมินคุณภำพนอกจะเชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพภำยใน  เพรำะเป็นกำรยืนยันผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในว่ำ กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีคุณภำพอย่ำงไรเมื่อเปรียบเทียบกับมำตรฐำนที่ก ำหนด หรือที่
เรียกว่ำ มำตรฐำนกำรศึกษำ ซึ่งเป็นข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภำพที่พึงประสงค์ และเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้
เกิดขึ้นในสถำนศึกษำทุกแห่ง เพ่ือให้เป็นหลักในกำรเทียบเคียง ส ำหรับกำรส่งเสริม  ก ำกับดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผล และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับอุดมศึกษำของ สมศ.มีจ ำนวน 8 มำตรฐำน 
28 ตัวบ่งชี้ ซึ่งจะพิจำรณำจำกรำยงำนประจ ำปีของสถำบันกำรศึกษำแต่ละแห่งควบคู่ไปกับกำรสังเกต  กำร
สัมภำษณ์ โดยอำจขอข้อมูลเพ่ิมเติมตำมควำมจ ำเป็น และในกำรประเมินต้องค ำนึงถึงปรัชญำ พันธกิจ และลักษณะ
กำรเรียนกำรสอนของสถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งด้วย 

ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สมศ. จะท ำหน้ำที่จัดหำผู้ประเมินภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญและ
ควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประเมิน ผู้ประเมินภำยนอกอำจเป็นบุคคลหรือหน่วยงำนก็ได้แต่ต้องมี
คุณภำพตำมท่ีก ำหนดและได้รับกำรรับรองจำก สมศ. ให้ท ำกำรประเมินคุณภำพภำยนอกได้ 
 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 

ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สมศ. ได้ก ำหนดมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ส ำหรับกำร
ประเมินคุณภำพกำรภำยนอกระดับอุดมศึกษำประกอบด้วย 7 มำตรฐำน  ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 
มาตรฐานที ่1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตมีคุณภำพ คิดเป็น ท ำเป็น มีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ รวมทั้งสำมำรถประกอบอำชีพ
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
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ตัวบ่งชี ้1.1 ร้อยละของกำรได้งำนภำยใน 1 ปี รวมทั้งกำรประกอบอำชีพอิสระ และร้อยละของกำรเรียนต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

ตัวบ่งชี ้1.2 ควำมพึงพอใจของนำยจ้ำง/ผู้ประกอบกำร/ผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้1.3 จ ำนวนบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอกท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรที่มีผู้ประเมินอิสระต่อจ ำนวน

วิทยำนิพนธ์ปริญญำเอกท้ังหมด 
ตัวบ่งชี ้1.4 จ ำนวนบทควำมจำกวิทยำนิพนธ์ปริญญำโทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ ำนวนวิทยำนิพนธ์ปริญญำโท

ทั้งหมด 
มาตรฐานที ่2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้ 

กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรเรียนรู้ที่จัดตำมควำมสนใจของผู้เรียนกำรพัฒนำผู้เรียนตำม
ควำมสำมำรถและตำมควำมถนัด กำรฝึกปฏิบัติ กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
สำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มศักยภำพ 

ตัวบ่งชี ้2.1 มีกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและส่งเสริมกำรสร้ำงประสบกำรณ์จริง 
ตัวบ่งชี ้2.2 ควำมเห็นของนักศึกษำต่อประสิทธิภำพกำรสอนของคณำจำรย์ 
ตัวบ่งชี ้2.3 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรของงำนกิจกำรนักศึกษำต่อจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
ตัวบ่งชี ้2.4 มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่3 มาตรฐานด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ 
กำรระดมทรัพยำกร ทั้งด้ำนบุคลำกร งบประมำณ อำคำร สถำนที ่และสิ่งอ ำนวยกำรควำมสะดวก รวมทั้งร่วมมือ
จำกแหล่งต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันอุดมศึกษำในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 

ตัวบ่งชี ้3.1 อำจำรย์ประจ ำทุกระดับต่อจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
ตัวบ่งชี ้3.2 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดต่อนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
ตัวบ่งชี ้3.3 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำปีที่มีวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรืออัตรำส่วนนักศึกษำเต็มเวลำ

เทียบเท่ำต่ออำจำรย์ประจ ำปีที่มีวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 
ตัวบ่งชี ้3.4 จ ำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้กำรเรียนกำรสอนต่อจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
ตัวบ่งชี ้3.5 ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุดและศูนย์สำรสนเทศต่อนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 

มาตรฐานที ่4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ผลงำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพสำมำรถเผยแพร่ได้ 

เพ่ือพัฒนำองค์กรควำมรู้ให้หลำกหลำย ทันสมัย สำมำรถน ำไปพัฒนำสังคมและประเทศได้ 
ตัวบ่งชี ้4.1 จ ำนวนบทควำมวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่และงำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.2 จ ำนวนงำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ต่ออำจำรย์ประจ ำทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.3 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยจำกภำยนอกต่ออำจำรย์ประจ ำทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.4 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยจำกภำยนอกต่ออำจำรย์ประจ ำทุกระดับ 

มาตรฐานที ่5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
กำรให้บริกำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำชุมชน สังคม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญำและมีกำร

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวบ่งชี ้5.1 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่ให้บริกำรวิชำกำรแหก่งสังคมและชุมชน 
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ตัวบ่งชี ้5.2 จ ำนวนกำรเป็นกรรมกำรวิชำกำร/วิชำชีพ/กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ภำยนอกสถำบันต่ออำจำรย์
ประจ ำทั้งหมด 
มาตรฐานที ่6 มาตรฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำไทย และกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำที่มีกำรบูรณำกำร
ตำมควำมเหมำะสม 

ตัวบ่งชี ้6.1 จ ำนวนกิจกรรมในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี ้6.2 มีกำรพัฒนำและสร้ำงมำตรฐำนศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานที ่7 มาตรฐานด้านการบริหารการจัดการ 
หมายเหตุ 

1. ในกรณีที่สถำบันมีกำรบริหำรกำรเงินจำกส่วนกลำง ไม่ต้องรำยงำนข้อมูลกำรเงินในระดับคณะวิชำ หรือ
กลุ่มสำขำวิชำ 

2. ในกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงิน ให้ตรวจสอบบัญชีตำมปีกำรศึกษำ (Academic year) โดยให้แปลง
ปีงบประมำณมำเป็นปีกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี ้7.1 ร้อยละของเงินเดือนบุคลำกรทุกประเภทต่อค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (ไม่รวมเงินเดือนบุคลำกรในกำร
บริหำรจัดกำรหอพัก โรงพยำบำล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.2 ร้อยละของเงินเดือนบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำรต่อค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดหรือจ ำนวนบุลำกรในกำร
บริหำรจัดกำร (Non-academic) ต่อจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (ไม่รวมเงินเดือนบุคลำกรในกำรจัดกำร
บริหำรจัดกำรหอพักโรงพยำบำล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.3 ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรของส่วนกลำงค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด (ไม่รวมเงินในกำรบริหำรจัดกำร
หอพัก โรงพยำบำล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.4 ค่ำเสื่อมรำคำต่อจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
ตัวบ่งชี ้7.5 ร้อยละของเงินเหลือจ่ำยสุทธิต่อรำยรับจริงทั้งหมด 

มาตรฐานที ่8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ

คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และสำมำรถรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอกได้ 
ตัวบ่งชี ้8.1 มีระบบกลไกในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี ้8.2 ประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพภำยใน 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

มำตรฐำนที ่3 มำตรฐำนด้ำนกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนที ่5 มำตรฐำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
มำตรฐำนที ่6 มำตรฐำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
มำตรฐำนที ่8 มำตรฐำนด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ส่วนมำตรฐำนอื่น ๆ อำจมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้ำง ส ำนักรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ   (สม
ศ.) จะเป็นผู้ก ำหนดว่ำเมื่อใดมหำวิทยำลัยจะมีกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก 
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นโยบำย/ตัวบ่งชี้เฉพำะ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ปีกำรศึกษำ 2561 ค่ำ
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องค์ประกอบที่ 1 ภาระกิจหลักงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร 

       

1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยไร้สำยในพื้นท่ีแนวรำบให้
ครอบคลุมพ้ืนที่บริกำร 

4.5 3 ข้อ      

1.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรของจุดให้บริกำรระบบเครือข่ำยแบบมีสำย
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริกำร 

4.5 3 ข้อ      

1.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยในศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.5 3 ข้อ      

1.4 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  4.5 3 ข้อ      
รวมองค์ประกอบที่ 1 18       
องค์ประกอบที่ 2 ภาระกิจหลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
2.1 ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ 
มทร.พระนคร เมื่อเทียบกับแผนจ ำแนกเป็นกำรพัฒนำเว็ปแอพพลิเคชั่นใหม่, 
กำรพัฒนำโมบำยแอพพลิเคชั่นใหม่ และกำรปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพเว็บ
แอพพลิเคชั่นและโมบำยแอพพลิเคชั่น 

6 ร้อย
ละ 

91-95 

     

2.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำนโยบำยแนวปฏิบัติกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยระบบสำรสนเทศ มทร.พระนคร 

6 3 ข้อ      

2.3 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบ E-Service เพ่ือรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมทร.พระนคร 

6 3 ข้อ      

รวมองค์ประกอบที่ 2 18       
องค์ประกอบที่ 3 ภาระกิจหลักงานการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ        
3.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 6 3 ข้อ      
3.2 ระดับควำมส ำเร็จของจ ำนวนผู้เข้ำใช้ฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Book) 6 6,001-

9,000 
ครั้ง 

     

3.3 ระดบัควำมส ำเร็จกำรให้บริกำรห้องสมุดเพ่ือรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ มทร.พระนคร 

6 3 ข้อ      

รวมองค์ประกอบที่ 3 18       

http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-1-1/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-1-1/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-1-2/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-1-2/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-1-2-2/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-1-2-2/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-2-1/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-2-1/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-2-1/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-2-1/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-2-2/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-2-2/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-2-3/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-2-3/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-3-1/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-3-2/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-3-3/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-3-3/


 

60 
 

                                  

                         (นำยธนำวุฒ ิ นิลมณี) 
              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                

                     
      (นำงสำวเพชรำภรณ์ เพ็ชรแก้ว)                 (นำยนพชัย  ทิพย์ไกรลำศ) 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ          รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำนวัตกรรม 
            และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

                                                 
       (นำยเชำวลิต  สมบูรณ์พัฒนำกิจ)         (นำงสำวอ้อยจริยำ พลับจีน) 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเครือข่ำยคอมพิวเตอร์    หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

     และกำรสื่อสำร 

องค์ประกอบที่ 4 ภาระกิจหลักการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา        
4.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตและเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียเพ่ือกำรศึกษำ 
มทร.พระนคร 

4.5 3 ข้อ      

4.2 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบ LMS 4.5 3 ข้อ      
4.3 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด Mooc 4.5 3 ข้อ      
4.4 กำรผลิตสื่อกิจกรรมและให้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ตำมภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย 

4.5 3 ข้อ      

รวมองค์ประกอบที่ 4 18       
องค์ประกอบที่ 5 ภาระกิจหลักการบริหารจัดการส านักงานผู้อ านวยการ        
5.1 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 6 3 ข้อ      
5.2 กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินเพ่ือหำรำยได้ 6 3 ข้อ      
5.3 กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่ดีและมีควำมปลอดภัยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 6 3 ข้อ      
รวมองค์ประกอบที่ 5 18       
องค์ประกอบที่ 6 การก ากับติดตาม        
6.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  2.5 3 ข้อ      
6.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 2.5 3 ข้อ      
6.3 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้ 2.5 3 ข้อ      
6.4 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 2.5 3 ข้อ      
รวมองค์ประกอบที่ 6 10       
รวมทุกองค์ประกอบ 100       

http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-3-3-2/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-3-3-2/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-4-2/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-4-3/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-4-4/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-4-4/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-5-2/
http://qa.arit.rmutp.ac.th/2561-iqa-5-3/
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               คณะท างานจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
1. นำยธนำวุฒิ  นิลมณี    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยนพชัย  ทิพย์ไกรลำศ  กรรมกำร 
3. นำยเชำวลิต  สมบูรณ์พัฒนำกิจ กรรมกำร 
4. นำงสำวอ้อยจริยำ พลับจีน   กรรมกำร 
5. นำงสุกัญญำ  พิสิฐอมรชัย  กรรมกำร 
6. นำงอุมำพร    สรวลสรรค ์  กรรมกำร 
7. นำยปำโมกข์  รัตนตรัยำภิบำล  กรรมกำร 
8. นำยปฐมพงศ์  จ ำนงลำภ  กรรมกำร 
9. นำยเชวงศักดิ์  คงเกิด   กรรมกำร 
10. นำยแสงสรรค์  ตินำรักษ์  กรรมกำร 
11. นำงสำวบัวระภำ กลยนีย์   กรรมกำร 
12. นำงสำวโสภำ  ไทยลำ   กรรมกำร 
13. นำงสำวมัณฑนำ  ตุลยนิษกะ  กรรมกำร 
14. นำงสำวเพชรำภรณ์ เพ็ชรแก้ว  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15. นำยนพณรรจ์  เนตรสกูลณี  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
   

 
 
 


