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คาํนาํ 

 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักใน
ความสําคัญและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2553 โดยได้ยึดแนวทางในการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และปรบัตัวช้ีวัดให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ของ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและบรกิารวิชาการ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หมายถึง 
ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ ทีต้่องการให้เกิดขึ้นในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานและการเทยีบเคียงสําหรับการส่งเสริม 
การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 9 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 22 องค์ประกอบย่อย และ 50 ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์, วิทยาเขต
โชติเวช, วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ต่อมาเมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวงให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดต้ังส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีสํานักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เทเวศร์ และมศีูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช  สาขาพณิชยการ 
พระนคร และสาขาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยี โดยการถ่ายทอดจากแหล่งผู้รู้และการค้นคว้าความรู้ใหม่ทีส่อดคล้องกับ
บริบทของการพัฒนาประเทศ การสร้างสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นภารกิจสําคัญที่
มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดําเนินการ เพ่ือปรับตนเองให้เป็นฐานทางวิชาการ เพ่ือการอ้างอิงและการกระจาย
ศักยภาพสู่กําลังคนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ังยืน 

ในบทน้ีเป็นการนําเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนความสอดคล้องของแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือการ
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ มีการให้บริการทางด้านวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกสําคัญของการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับ 

ในช่วง ปี 2554 – 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กําหนดทิศทางการพัฒนาด้าน ICT 
จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร พ.ศ. 2554–2557 คือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Society) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม 
และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล คือหมายถึง ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากร ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม และมสีมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล ก่อให้เกิด
กระบวนการทางสังคมท่ีเก้ือหนุน ส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชนและสังคมเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ  มีระบบการจัดการ
ความรู้ และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม ทํา
ให้เกิดพลงัสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเคร่ืองมือ ในการเลือกและตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาอย่าง
เหมาะสมท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 
วิสัยทัศน ์

“เป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรมและมี
สมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล” 
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พันธกิจ 
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2) การเป็นผู้นําในการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-

Management) 
3) การผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT เพ่ือพัฒนาประเทศ (e-Manpower) 

กลยุทธ ์
1) พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
2) พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 
3) พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Knowledge) 
4) พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resources) 
5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บรกิารทางการศึกษา 

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

(ICT-Based Management) 
10) พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT (e-Student) 
11) พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower) 
12) พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification) 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับแผนกลยุทธ ์
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1: (e-Learning) 

1. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Library)  

2. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน  
(ICT-Based Learning) 

3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน  
(ICT-Based Knowledge)  

4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ  
(e-Resources)  

ยุทธศาสตร์ที ่2: (e-Management) 

5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและ
การให้บริการทางการศึกษา  
(e-Management Infrastructure) 

6. พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT  
(ICT Architecture) 

7. พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Security) 

8. พัฒนาระบบการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce)  

9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทาง
การศึกษาโดยใช้ ICT เป็นฐาน  
(ICT-Based Management) 

ยุทธศาสตร์ที ่3: (e-Manpower) 

10. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT  
(e-Student) 

11. พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT  
(e-Manpower)  

12. พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT  
(IT Professional Certification)  
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การบริการจัดการ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ มีสํานักงานอยู่ที่เทเวศร์และมี

ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร และสาขา
พระนครเหนือ 
 

สภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สภาวิชาการ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายใน

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

สถาบันวิจัยและพัฒนาสํานักงานอธิการบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ*

 การบริหารจัดการทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําการบริหารจัดการโดยสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resource and Information Technology) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานในระดับสํานักทั้งน้ีเพ่ือความเป็นเอกภาพ และประสิทธิภาพในการดําเนินงานต้ังแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการโดยมีโครงสร้างดังน้ี 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบง่สว่นราชการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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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 
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นโยบายด้านการประกันคุณภาพ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 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  

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  
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นโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีแนวทางดําเนินงานดังน้ี 

1.1 กําหนดภารกิจของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2 กําหนดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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
ในภารกิจหลักมีระบบตามแผนที่กําหนดไว้ 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 ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์และ
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
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลต่อการผลติบัณฑิตสําหรับมหาวิทยาลัยสํานัก ศูนย์ จะเน้นมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวกับการบริหารและการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของ
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 วงจรการบริหารงานคุณภาพ
ประกอบด้วย 

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

เกิดขึ้นจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในข้ันตอนใด 
A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการ

ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสําเร็จ เพ่ือนําไปใช้ในการทํางานคร้ังต่อไปและเม่ือพิจารณา
กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและ
แนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน ดังน้ี 
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ม ี9 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
2. การผลิตบัณฑิต 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
4. การวิจัย 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7. การบริหารและการจัดการ 
8. การเงินและงบประมาณ 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
องค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบน้ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําเพียง 5 

องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2, 7, 8 และ 9 
5) การตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

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 ควรมหีัวข้อหลักดังน้ี 
1. คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้าม)ี 
2. ข้อมูลเบ้ืองต้นของคณะและหน่วยงานเทียบเท่าประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของคณะและหน่วยงาน
เทียบเท่า สรุปผลการปรับปรงุตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และเป้าหมายสําคัญในปี
ปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 

3. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายในรอบปีปัจจุบัน
ตามตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพได้แก่ 
1) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
2) องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
3) องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
4) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
5) องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
6) องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7) องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
8) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
9) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

4. สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แผนและ
เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 

ข. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
1. เอกสารอ้างอิง ควรเป็นข้อมลูในช่วงเวลาเดียวกับที่นําเสนอรายงานการประเมินตนเอง 

ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับช่ือหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการประเมิน
ตนเอง 

2. หากเอกสารที่อ้างอิงเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารชุดใหญ่ใหใ้ช้วิธีใดวิธีหน่ึงในการระบุว่าเอกสาร
หรือข้อความท่ีกล่าวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้า ที่อ้างอิง ทําแถบกระดาษสแียกหน้ากระดาษ
หรือระบายสีเน้นข้อความ เป็นต้น 

3. สําหรับเอกสารที่เป็นแผ่นปลวิหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบาง ๆ ไว้หรือใส่แฟ้มไว้กันการ
สูญหายหรือหลงอยู่กับเอกสารชุดอ่ืน 

4. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และการต่อเช่ือมเครือข่ายที่สมบูรณ์หากเอกสารอ้างอิงอยู่ในเว็บไซต์
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ 

5. การนําเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเย่ียมอาจทําได้ในสองแนวทางคือ 
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5.1 จัดเอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีน้ีต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดู
เอกสารได้จากผู้ใด หน่วยงานไหน ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร 

5.2 นําเสนอเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็น
ระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทาง
แรกเพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้เร็วและดูความเช่ือมโยงในเอกสารฉบับต่าง ๆ ได้
ในคราวเดียว 

2. การเตรียมบุคลากร 
ก. การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ทําความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สาํคัญ ๆ อาทิการประเมินคุณภาพ
คืออะไร มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่าง ไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 

2. เน้นยํ้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลักว่า 
ตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริง และผลท่ีเกิดขึ้นจริง 

3. เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
4. เน้นย้ําให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคนที่ต้อง

ร่วมมือกันทําอย่างต่อเน่ือง 
ข. การเตรียมบุคลากร เพ่ือทําหน้าที่ผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเย่ียมจําเป็นต้องมีบุคลากร 

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

ต่อผู้ประเมิน รวมท้ังต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการ
ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้ 

3. มีรายช่ือ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผูท้ี่คณะกรรมการการประเมิน จะเชิญมาให้ขอ้มูล
อย่างครบถ้วน 

4. ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกว่าจะเชิญมาเวลา
ใด ห้องใด หรือพบกับใคร 

5. เมื่อมีปัญหาในการการอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงานแก้ไขได้
ทันท ี

3. การเตรยีมสถานทีส่าํหรบัคณะผูป้ระเมิน 
ก. ห้องทํางานของคณะผู้ประเมิน 

1. จัดเตรียมห้องทํางานและโต๊ะที่กว้างพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเป็นห้องที่
ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพ่ือความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 

2. จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทํางานและอุปกรณ์เสรมิอ่ืน ๆ ให้คณะผู้
ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 

3. จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จําเป็นไว้ในห้องทํางานหรือบริเวณใกล้เคียง 
4. ห้องทํางานควรอยู่ใกล้กับที่จดัเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวันตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 
5. ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใดเพ่ิมเติม 
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ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็นการเฉพาะให้
เหมาะสมกับการใช้งาน 

4. การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 
ก. มหาวิทยาลยัจัดทําคําสั่งแต่งต้ังและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินภายในทราบทั้งน้ีแนวทางการ

แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมิน เป็นดังน้ี : 
1. คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

1.1 ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเทา่ 

1.2 เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. 
หรือมหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให ้

1.3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ต้องไม่เป็นบุคลากรในภาควิชาที่รับการประเมิน 
2. คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2.1 ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
2.2 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผา่นการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

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 

(ถ้าม)ี ให้คณะผู้ประเมินก่อนวันรับการตรวจเย่ียมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งแจ้งรายช่ือผู้ทํา
หน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่ากับคณะผู้ประเมินให้
คณะผู้ประเมินทราบ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail address สําหรับติดต่อ 

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผู้ประเมิน เพ่ือร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพ
ภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเย่ียม การให้ข้อมูลที่คณะผู้ประเมินต้องการเพ่ิมเติม
ก่อนการตรวจเย่ียม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 

5. การดําเนนิการระหว่างการตรวจเย่ียมเพื่อประเมินคณุภาพ 
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินช้ีแจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน

ในวันแรกของการตรวจเย่ียม 
2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเย่ียม แต่เตรียมพร้อมสาํหรับการนําเย่ียมชม

หรือตอบคําถามหรือรับการสมัภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 
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3. จัดให้มีผู้ประสานงานทําหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเย่ียม ทัง้น้ีเพ่ือประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่คณะผู้ประเมินต้องการข้อมูลและเพ่ือนําการเย่ียมชมหน่วยงานภายใน ตลอดจน
อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

4. ในกรณีที่คณะผู้ประเมินทํางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วนหน่ึงอยู่อํานวย
ความสะดวก 

5. บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลบัจากคณะผู้ประเมินเมื่อสิ้นสุดการ
ตรวจเย่ียม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม หรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

6. การดําเนนิการและหน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 
1. ผู้บริหารภาควิชา คณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า และผู้เก่ียวข้อง นําผลการประเมนิเข้าสู่การ

ประชุมหรือสัมมนาระดับต่าง ๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดํา เนินภารกิจอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม 
งบประมาณสําหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่าน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง 

2. พิจารณาการจัดกิจกรรมเสรมิสร้างขวัญกําลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารภาควิชาคณะวิชา
และหน่วยงานเทียบเท่าช่ืนชมผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วม
ใจของทุกฝ่าย 

3. ภาควิชา คณะและหน่วยงานเทียบเท่าอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมนิ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
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แผนปฏิบัติการงานประกันคณุภาพการศึกษา 
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บทท่ี 4 
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 

Report = SAR) เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการรายงาน เพ่ือแสดงผลการดําเนินงานของ
หน่วยงาน โดยแสดงจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน และมีการประเมินเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของวิธีการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย แต่งต้ัง ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 1 คน อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่าง ๆ 2-3 คน และมหาวิทยาลัยจะ
เป็นผู้กําหนดวันที่จะให้หน่วยงานรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งได้จัดทําเป็นประจําทุกปี 
 
ขั้นตอนการเขยีนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

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

นําเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงกว่า เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับสํานัก 
 

ส่วนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีส่วนประกอบสําคัญดังน้ี 
1. หน้าปก ควรมขี้อความดังน้ี 

รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของ (ช่ือหน่วยงาน) ช่วงเวลาของผลการ
ดําเนินงานและระบุวัน/เดือน/ปีที่รายงาน 

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

3. สารบัญ 
4. ส่วนนํา เก่ียวกับหน่วยงานให้ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานของตน โดยเฉพาะจํานวนคนงบประมาณ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ ตลอดจนแผนภูมิองค์กรและข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
5. ส่วนสําคัญ องค์ประกอบและตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมิน ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและจุดแข็ง / 

อ่อนตามเกณฑ์ตัดสินแนวทางดําเนินงานต่อ 
6. ส่วนสรุป เป็นการสรุปผลการประเมินเป็นรายองค์ประกอบและตัวช้ีวัด ตลอดจนสรุปจุดอ่อน / จุด

แข็งและแนวทางแก้ไข / แนวทางเสริม เพ่ือประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

7. ภาคผนวก รวบรวมรายช่ือเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามหมายเลขเอกสารที่อ้างอิงไว้เรียงตามลําดับ
แต่ละตัวช้ีวัดและองค์ประกอบ 
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตัวบ่งชี้คณุภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. เพ่ือตรวจสอบและยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบแนวทางและ
วิธีการที่กําหนด เพ่ือให้ ทราบระดับคุณภาพการดําเนินภารกิจด้านต่าง ๆ ของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเทียบเคียงระดับคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามภารกิจด้านต่าง ๆ 

3. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพการดําเนินการ การ
บริการ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
และประกันคณุภาพภายในอย่างต่อเน่ือง 

4. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะทอ้นให้ เห็นจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาเง่ือนไขของ
ความสําเร็จ และสาเหตุของปัญหา รวมทั้งนวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดีของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. เพ่ือรายงานสถานภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต่อมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เครือข่ายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
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ตัวบ่งชี้คณุภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีคุณภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร หมายถึง ข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการดําเนินงานและการ
เทียบเคียงสําหรับการส่งเสริม การกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 9 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย 22 องค์ประกอบย่อย 
และ 50 ตัวบ่งช้ีคุณภาพ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
(1 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4 องค์ประกอบย่อย 10 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 3  ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 
(4 องค์ประกอบย่อย 13 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 4  ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
(3 องค์ประกอบย่อย 9 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม  
(2 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
(1 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
(11 องค์ประกอบย่อย 12 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 8  ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
(1 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
(1 ตัวบ่งช้ี) 
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องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย และตัวบง่ชี ้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1 ร้อยละของเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทกุหน่วยงาน 
2.2 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 
2.3 ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับภายนอก 
2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศกึษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 

และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต 
2.6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา  

การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
2.7 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
2.8 จํานวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม ่
2.9 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 

ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ 
2.10 ระดับความสําเร็จของความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 3 ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

3.1 งบประมาณ ในการจัดซื้อทรพัยากรสารสนเทศต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

3.2 เวลาเฉลี่ยในการดําเนินการต้ังแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกให้บริการ 
3.3 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนา 

การบริการสารสนเทศ 
3.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บรกิารห้องสมุด 
3.5 ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 
3.6 ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต่อจํานวนผู้ใช้บริการที่มีสทิธ์ิยืม 
3.7 ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึน้  
3.8 จํานวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
3.9 จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
3.10 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส ์(E-Service) 
3.11 ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
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การพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการ  
3.12 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.13 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

องค์ประกอบที่ 4 ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

4.1 จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ 
4.2 จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ ์

การบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
4.3 จํานวนคร้ังของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกสแ์บบ Video On Demand 
4.4 จํานวนคร้ังของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกสแ์บบ e-Learning 
4.5 จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นําไปใช้เพ่ือการเรียนการสอน 
4.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4.7 จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสทิธ์ิ 

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการ  
4.8 จํานวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
4.9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิต

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  
5.1 จํานวนกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม / ชุมชน 
5.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 

7.1 การดําเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
7.2 ร้อยละของความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี 

งบประมาณ 
7.3 ร้อยละของงบดําเนินการของหน่วยงานต่องบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

การพัฒนาบุคลากร 
7.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
7.5 ร้อยละของงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรต่องบดําเนินการของหน่วยงาน 

การพัฒนาสถานที่ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  
7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
7.7 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของของหน่วยงาน 
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การบริหารความเสี่ยง  
7.8 การบริหารจัดการความเสี่ยง  

การจัดการความรู้ 
7.9 การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู ้ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
7.10 ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

การประชาสัมพันธ์ 
7.11 จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์  

การวิจัยและพัฒนา 
7.12 ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนเองและนําไปใช้

ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจํานวนบุคลากรตําแหน่งวิชาชีพ 

องค์ประกอบที่ 8 ด้านเครือขา่ยความร่วมมือในการใช้ทรพัยากรร่วมกัน 
8.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
9.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 
เกณฑ์ในการประเมินคณุภาพตามตัวบง่ชี้คุณภาพสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เพ่ือให้การประเมิน คุณภาพตามคุณภาพ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางการ
ตัดสิน ผลการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดคะแนนการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ีเป็นข้อละ 2 คะแนน 
รวมจํานวนทั้งหมด 50 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน และคํานวณผลการประเมินจากคะแนน
รวมของตัวบ่งช้ีทั้งหมดหารด้วยจํานวนตัวบ่งช้ี ส่วนเกณฑ์การประเมินผลพิจารณาจากค่าเฉล่ียผลการประเมิน 
5 ช่วงคะแนน ดังน้ี 
 

ช่วงคะแนน  ผลการประเมนิ  

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  

 
รอบของการประเทินปีการศึกษา 2553 หมายถึง ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 31 พฤษภาคม 2554

และปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 
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ตัวบ่งชี ้/ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนนิการ 

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

คําอธิบาย : 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพ่ือให้สถาบันดําเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มี
คุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ดังน้ัน สถาบันต้องกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจน
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจดุเน้นของสถาบันแล้ว จะต้อง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของ
สถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทศิทางทีถู่กต้องเหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1) มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

สถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่
10 (พ.ศ. 2551 – 2554) 

2) มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
3) มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4) มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจํา ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5) มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
7) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
8) มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจําปี 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบย่อย โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1  ร้อยละของเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทุกหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 

คําอธิบาย : 
ร้อยละของเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทกุหน่วยงาน หมายถึงเสน้ทาง

ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมไปถึงทุก
อาคารภายในมหาวิทยาลัย ยกเว้นอาคารที่กําลังก่อสร้างหรือกําลังปรับปรุง 

2.2  ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย (ให้คะแนนตาม ระดับ ที่ดําเนินการ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

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 : 
ประเด็นที่ 1 มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการ

วางแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 
ประเด็นที่ 2 มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน 
ประเด็นที่ 3 มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 

Internal Zone คือส่วนที่เช่ือมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่ายภายใน และ DMZ 
(Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

ประเด็นที่ 4 มีเจ้าหน้าที่ หรือช่างเทคนิค หรือวิศวกร ทําหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 5 มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายใน
มหาวิทยาลัย 
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2.3  ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับภายนอก (ให้คะแนนตาม ระดับ ทีดํ่าเนินการ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

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 : 
ประเด็นที่ 1 มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการ

วางแผนในการพัฒนาระบบเกตเวย์ (Gateway) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
ประเด็นที่ 2 มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่เช่ือมต่อกับภายนอก โดยแสดงให้เห็น

ถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับภายนอกที่เป็นปัจจุบัน 
ประเด็นที่ 3 มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับภายนอก โดยแยกเป็น 

External Zone คือส่วนที่ใช้ในการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่ายภายนอก
อย่างชัดเจน  

ประเด็นที่ 4 มีระบบหรืออุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound และ 
Outbound) 

ประเด็นที่ 5 มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ที่เช่ือมต่อกับ
ภายนอก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารทั้งขาเข้าและขาออก (Inbound และ 
Outbound) 

2.4  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ตํ่ากว่า 1.00 1.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00 4.01-5.00 

 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบ

จากค่า 5 ระดับ) ของผู้ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้คุณภาพของ
การบริการ สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยจะ
พิจารณา 5 ประเด็นหลัก คือ 

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการขอรับบริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสถานที่ / สิ่งอํานวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจด้านความเร็วของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5) ความพึงพอใจด้านความมีเสถียรภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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กรณีที่มีการประเมินหลายคร้ังในปีที่ประเมิน ให้หาค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของการประเมินรวมทุก
ครั้ง 

สูตรในการคํานวณ : 
ผลรวมระดบัความพงึพอใจของของผูใ้ชง้านเครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์กุครัง้ทีป่ระเมนิ

จํานวนครัง้ของการประเมนิทัง้หมดในปีทีป่ระเมนิ
 

ตัวอย่าง : 
กําหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกๆ 6 เดือน รวมการ

ประเมินตลอดปี จํานวน 2 ครั้ง แต่ละคร้ังมีผลการประเมินความพึงพอใจดังตัวอย่าง และมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจรวมทุกรายการอยู่ในระดับ 4.27 ดังน้ี 
 

ครั้งที่ประเมิน  ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจ  
1  4.02 
2  4.52 

ค่าเฉล่ียรวมของทุกคร้ัง 4.27 
 

องค์ประกอบย่อย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2.5  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงิน

อุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต (ให้คะแนนตาม ระดับ ที่ดําเนินการ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

คําอธิบาย : 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีฐานข้อมูลในการนํามาใช้สนับสนุนการวางแผน พัฒนาการบริหารจัดการของ

สถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการและตามคํารบัรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบฐานข้อมูลน้ันต้องมีความถูกต้อง ครอบคลุม ทันสมัย ตรงตามแบบ
มาตรฐานกลาง เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนสื่อสารและเช่ือมโยงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา หมายถึง การดําเนินการร่วมกันในการ
พัฒนาการระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ได้แก่ ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สําเร็จการศึกษา การเงิน
อุดมศึกษา และอ่ืนๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลจะรวมถึงความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลที่ส่งต่อระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือบํารุงรักษาข้อสนเทศให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการ 
และลดความซ้ําซ้อนของข้อมูล โดยระบบฐานข้อมูลที่ดีต้องประกอบด้วยการกําหนดระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูล สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ระบบการบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูล 

 การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมายถึง กระบวนการนําข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของ
สถาบันอุดมศึกษาไปทําการศึกษา วิเคราะห์เพ่ือสรุปเสนอแนะในนโยบายเชิงลึก ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจ
ดําเนินนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องมีรายงานการศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือมีการนําผลของ
การศึกษาเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการท่ีมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 



34 
 

 การเผยแพร่ หมายการการร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการนําข้อมูลและ
สารสนเทศองสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูลและสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา เช่น 
วิสัยทัศน์ นโยบาย รายนามผู้บริหาร รายนามของกรรมการสภาสถาบัน และรายการข้อมูลสารสนเทศอ่ืน ที่
สําคัญและสามารถเปิดเผยได้  เสนอผ่านระบบเครือข่ายให้ประชาชนและสาธารณะ สามารถสืบค้นและ
รับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = ดําเนินการได้สําเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1และ 2 
คะแนน 2 = ดําเนินการได้สําเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1, 2 และ 3 
คะแนน 3 = ดําเนินการได้สําเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1, 2, 3 และ 4 
คะแนน 4 = ดําเนินการได้สําเร็จ ครบถ้วนในประเด็นที่ 1, 2, 3, 4 และประเด็นอ่ืนอีก 2 ประเด็น 
คะแนน 5 = ดําเนินการได้สําเร็จ ครบถ้วนทัง้ 7 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 

ผู้สําเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้
เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สําเร็จการศึกษา 
และการเงินอุดมศึกษา รวมท้ังรายช่ือเว็บไซต์ที่เผยแพร่รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 
พร้อมรายช่ือคณะทํางานผู้รับผิดชอบจัดทําข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ตาม
ประเด็นที่ 1) ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐาน
กลาง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ทุกรายการข้อมูลในเวลาที่กําหนด 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีการนําข้อมูลและสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาประกอบกับข้อมูล
และสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยเสนอผ่าน
ระบบเครือข่ายร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือให้ประชาชนและ
สาธารณะ สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่จัดเก็บและนําส่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติราชการของผู้ใช้ข้อมูลระดับ
ต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานการศึกษา / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากข้อมูลที่
จัดเก็บและนําส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน / การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา  

ประเด็นที่ 7 สถาบันอุดมศึกษามีการนําผลของการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เสนอต่อ
ผู้บริหารหรือคณะกรรมการท่ีมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายหรือตัดสินใจเชิงนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา 
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2.6  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา  
(ให้คะแนนตาม ระดับ ที่ดําเนินการ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

คําอธิบาย : 
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศและคณุภาพของ Hardware 

และ Software โดยต้องออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ตรงกบัความต้องการใช้ และทําให้ข้อมูลและ
สารสนเทศถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันเวลาสามารถนําไปใช้งานได้ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  

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 : 
ประเด็นที่ 1 สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือ

แผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 

ประเด็นที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 2 กระบวนการ 

ประเด็นที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 

ประเด็นที่ 4 สถาบันอุดมศึกษามีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ 

ประเด็นที่ 5 สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 
องค์ประกอบย่อย การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
2.7  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (ให้คะแนนตาม ระดับ ที่ดําเนินการ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

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 
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เกณฑ์มาตรฐาน : 
ประเด็นที่ 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
ประเด็นที่ 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง

น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ประเด็นที่ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ประเด็นที่ 4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
ประเด็นที่ 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนด 

คําอธิบาย : 
สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการ

วางแผนระดับสถาบัน เพ่ือให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผูบ้ริหารทุกระดับ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจน
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งน้ี ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความ
พึงพอใจของผู้ใช้ 

2.8  จํานวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม ่ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = 1 ระบบงาน 
คะแนน 2 = 2 ระบบงาน 
คะแนน 3 = 3 ระบบงาน 
คะแนน 4 = 4 ระบบงาน 
คะแนน 5 = 5 ระบบงานขึ้นไป 

คําอธิบาย : 
จํานวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม ่ หมายถึง ระบบงานสารสนเทศเดิมที่มี

อยู่แล้วและทําการปรับปรุงให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม หรือปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับกระบวนงานที่มี
การปรับเปลี่ยน หรือเป็นระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม ่
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2.9  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (เลือกมา 1 ระบบงาน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

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 : 
ประเด็นที่ 1 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลกัสูตร 

ผู้สําเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอ่ืนที่เป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยหน่ึงฐานข้อมูล 

ประเด็นที่ 2 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้น้ีต้องเก่ียวข้องกับกลุ่มผูใ้ช้ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นที่ 3 มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 
ประเด็นที่ 4 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้น้ีต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนา

ระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นที่ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานขอ้มูล 

องค์ประกอบย่อย ความม่ันคงปลอดภัยขอ้มูลสารสนเทศ 
2.10 ระดับความสําเร็จของความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (ให้คะแนนตาม ระดับ ที่ดําเนินการ) 

 ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

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 : 
ประเด็นที่ 1 มีการแต่งต้ังผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (CSO: Chief 

Security Officer) 
ประเด็นที่ 2 มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ 
ประเด็นที่ 3 มีการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ของผู้ใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2550 
ประเด็นที่ 4 มีระบบสํารองและกู้ข้อมลูในยามฉุกเฉิน (Backup and Recovery) 
ประเด็นที่ 5 มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
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องค์ประกอบที่ 3 ภารกิจหลักด้านการบรกิารห้องสมุด 
การให้บริการสารสนเทศมคีณุภาพน้ัน มาจากการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเพียงพอ

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งต้องจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการค้นหา
และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดให้บริการ อันจะนําไปสู่การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
และพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากการจัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศแลว้ การนํา
สารสนเทศสู่ผูใ้ช้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศ
ทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดก็เป็นเป้าหมายสําคัญ รวมทั้งการพัฒนาให้ผู้ใช้บริการมีความรู้และทักษะใน
การแสวงหาและการใช้สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ห้องสมุดจึงต้องมุ่งเน้นให้บริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ เน้นการให้บริการเชิงรุก และการ ดําเนินงานที่
สะดวกรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายที่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 
องค์ประกอบย่อย การพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 
3.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (บาท : คน) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = น้อยกว่า 100 บาท 
คะแนน 2 = 100-299 บาท 
คะแนน 3 = 300-499 บาท 
คะแนน 4 = 500-699 บาท 
คะแนน 5 = 700 บาท ขึ้นไป 

คําอธิบาย : 
ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรปูของตัวเงินทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ หรือ

งบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ ที่ใช้สําหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งน้ีให้คิดตามปีงบประมาณ 
ทรพัยากรสารสนเทศ หมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้ทุกประเภท 

สูตรในการคํานวณ : 
งบประมาณในการจัดซือ้ทรัพยากรสารสนเทศ
จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา่  FTES

 

ตัวอย่าง : 
1. รวมจํานวนยอดการจัดซื้อของทรัพยากรสารสนเทศทกุประเภท เช่น ห้องสมุดดําเนินการจัดซื้อ 

- สื่อสิ่งพิมพ์ 2,000,000 บาท 
- สื่อโสตทัศน์ 50,000 บาท 

รวมเป็นเงินงบประมาณในการจัดซื้อทั้งสิ้น 2,050,000 บาท 
2. หารด้วยจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 

ตัวอย่างเช่น จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2553 ของมหาวิทยาลัยเท่ากับ 
11,414.92 

3. เพราะฉะน้ัน งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่า
จะได้งบประมาณเท่ากับ 179.59 บาท : คน ดังน้ี  2,050,000/11,414.92= 179.59 
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องค์ประกอบย่อย การจัดการทรพัยากรสารสนเทศ 
3.2  เวลาเฉลี่ยในการดําเนินการต้ังแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกให้บริการ (วัน : รายการ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = เวลาเฉลี่ยมากกว่า 16 วัน 
คะแนน 2 = เวลาเฉลี่ย 14-16 วัน 
คะแนน 3 = เวลาเฉลี่ย 11-13 วัน 
คะแนน 4 = เวลาเฉลี่ย 8-10 วัน 
คะแนน 5 = เวลาเฉลี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 วัน 

คําอธิบาย : 
เวลาเฉลี่ย นับต้ังแต่วันที่ห้องสมุดได้รับทรัพยากรสารสนเทศแต่ละเล่ม/รายการ ผ่านขั้นตอนการ

ลงทะเบียน การวิเคราะห์หมวดหมู่ จนถึงวันที่ทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการท่ีช้ัน ทั้งน้ีทรัพยากร
สารสนเทศ ที่อยู่ระหว่างกําลังดําเนินการทุกขั้นตอน จะต้องสืบค้นในฐานข้อมูลได้ และสามารถทราบ
สถานภาพของทรัพยากรสารสนเทศน้ันๆ ได้ 

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้ทุก
ประเภท 

3.3  ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลที่ห้องสมุดพัฒนา (ให้คะแนนตามระดับ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

ในข้อ 1 - 2 

มีการดําเนินการ 
ในข้อ 1 - 3 

มีการดําเนินการ 
ในข้อ 1 - 4 

มีการดําเนินการ 
ในข้อ 1 - 5 

มีการดําเนินการ 
ครบทุกข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ประเด็นที่ 1 มีนโยบายและมีการวิเคราะห์ความต้องการหรือความจําเป็นในการจัดทาํฐานข้อมูล 
ประเด็นที่ 2 มีฐานข้อมูลทีห่้องสมุดเป็นผู้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการสารสนเทศแก่ผูใ้ช้บริการ 
ประเด็นที่ 3 มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 
ประเด็นที่ 4 ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้น้ีต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนา

ระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นที่ 5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานขอ้มูล 
ประเด็นที่ 6 
 

มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และมีการปรับปรุงและเพ่ิมเติม 
ฐานข้อมูลหรือสารสนเทศใหท้ันสมัย 
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องค์ประกอบย่อย การบริการสารสนเทศ 
3.4  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = 1.00-1.50 
คะแนน 2 = 1.51-2.50 
คะแนน 3 = 2.51-3.50 
คะแนน 4 = 3.51-4.50 
คะแนน 5 = 4.51-5.00 

คําอธิบาย : 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของ

ผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุด เน่ืองจากการให้บริการของห้องสมุดจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยจะพิจารณา 5 ประเด็น
หลัก คือ 

1) ความพึงพอใจด้านทรัพยากรห้องสมุด 
2) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4) ความพึงพอใจด้านสถานที่ / สิ่งอํานวยความสะดวก 
5) ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ 

กรณีที่มีการประเมินหลายครั้งในปีที่ประเมิน ให้หาค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของการประเมินรวมทุก
ครั้ง 

สูตรในการคํานวณ : 
 

ผลรวมระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารตอ่การใหบ้รกิารของหอ้งสมดุทกุครัง้ทีป่ระเมนิ

จํานวนครัง้ของการประเมนิทัง้หมดในปีทีป่ระเมนิ
 

 

ตัวอย่าง : 
ห้องสมุดได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกๆ 4 เดือน รวมการประเมินตลอดปี จํานวน 3 

ครั้ง แต่ละคร้ังมีผลการประเมินความพึงพอใจดังตัวอย่าง และมีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจรวมทุกรายการอยู่
ในระดับ 4.11 ดังน้ี 

 
ครั้งที่ประเมิน  ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจ  

1  3.78  
2  4.02  
3  4.52  

ค่าเฉล่ียรวมของทุกคร้ัง 4.11  
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3.5  ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = น้อยกว่าร้อยละ 70 
คะแนน 2 = ร้อยละ 70-79 
คะแนน 3 = ร้อยละ 80-89 
คะแนน 4 = ร้อยละ 90-99 
คะแนน 5 = ร้อยละ 100 

คําอธิบาย : 
ข้อร้องเรียน หมายถึง รายการที่ผู้ใช้บริการเสนอให้ปรับปรุง และรายการประเมินที่ผู้ใช้บริการมีความ

พึงพอใจน้อย (ค่าเฉล่ียความพึงพอใจที่ตํ่ากว่า 2.51 เทียบจากค่า 5 ระดับ) 
การแก้ไขข้อร้องเรียน หมายถึง การดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/รายการประเมินที่ผู้ใช้บริการมีความ

พึงพอใจน้อยซึ่งสมควรได้รับการแก้ไข และอยู่ในอํานาจหน้าที่ที่ห้องสมุดสามารถดําเนินการแก้ไขเองได้ 

สูตรในการคํานวณ : 
ขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดรั้บการแกไ้ข

ขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมด
∗ 100 

ตัวอย่าง : 
ห้องสมุดได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ ตู้รับฟังความคิดเห็น หนังสือร้องเรียน 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด ฯลฯ จํานวน 10 รายการ โดยห้องสมุดได้ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 
จํานวน 6 รายการ จากผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (จากการประเมินทุกคร้ัง) พบว่ามี
รายการที่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจน้อย (ตํ่ากว่า 2.51) จํานวนรวม 8 รายการ (ที่ไม่ซ้ํากับข้อร้องเรียนที่ได้รับ 
10 รายการข้างต้น หากซํ้ากันให้นับคร้ังเดียว) โดยห้องสมุดได้ดําเนินการแก้ไขรายการที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจน้อยจํานวน 5 รายการ รวมจํานวนข้อร้องเรียน 18 รายการ สามารถแก้ไขได้ 11 รายการ จะได้รับ
คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.1 ดังน้ี 

(6+5) x 100 / (10+8) = 61.1 

3.6  ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนผู้ใช้บริการที่มีสทิธ์ิยืม (รายการ : คน) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = ปริมาณการยืม 1-10 รายการ 
คะแนน 2 = ปริมาณการยืม 11-20 รายการ 
คะแนน 3 = ปริมาณการยืม 21-30 รายการ 
คะแนน 4 = ปริมาณการยืม 31-40 รายการ 
คะแนน 5 = ปริมาณการยืมมากกว่าหรือเท่ากับ 41 รายการ 

คําอธิบาย : 
ผู้ใช้บริการที่มีสิทธ์ิยืม หมายถึง ผู้ใช้บริการที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระบบบริการยืม-คืน 
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่ให้ยืมผ่านระบบบริการยืม-คืน 
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ตัวอย่าง : 
ในรอบปีการศึกษาที่ได้รับการประเมิน ห้องสมุดมีสมาชิกซึ่งมีสิทธ์ิยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 

10,000 คน และมีปริมาณการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 400,000 รายการ ดังน้ันจึงมีปริมาณการยืม
เท่ากับ 40 รายการต่อ 1 คน 

สูตรในการคํานวณ : 
ปรมิาณการใหย้มืทรัพยากรสารสนเทศ 

สมาชกิซึง่มสีทิธิย์มืทรัพยากรสารสนเทศ
 

3.7  ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกสท์ี่เพ่ิมขึ้น (เฉพาะฐานข้อมูลทีจ่ัดซื้อ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = น้อยกว่าร้อยละ 1 
คะแนน 2 = ร้อยละ 1.00-2.99 
คะแนน 3 = ร้อยละ 3.00-4.99 
คะแนน 4 = ร้อยละ 5.00-6.99 
คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 7 

คําอธิบาย : 
ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น หมายถึง ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อ

จํานวนผู้ใช้บริการต่อฐานของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อจํานวน
ผู้ใช้บริการต่อฐานของปีที่ผ่านมา มีหน่วยนับเป็นครั้งต่อคนต่อฐาน 

ฐานข้อมูลที่จัดซื้อ หมายถึง ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดซื้อเอง หรือจัดซื้อในลักษณะภาคีความร่วมมือ หรือ
จัดซื้อโดยหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจการให้บริการของห้องสมุด เช่น สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น 

ผู้ใช้บริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

สูตรในการคํานวณ : 

รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้
ปรมิาณ login เขา้ใชใ้นปีปัจจบุนั ปรมิาณ login เขา้ใชใ้นปีทีผ่า่นมา

ปรมิาณการใชฐ้านขอ้มลูตอ่ login ตอ่ฐานในปีทีผ่า่นมา
∗ 100 

ตัวอย่าง : 
ในปี พ.ศ. 2553 ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงมีจํานวนผู้ใช้บริการ 8,000 คน จัดซื้อฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ จํานวนทั้งสิ้น 11 ฐาน มีผู้ใช้บริการฐานข้อมูลในปีดังกล่าวทั้งสิ้น 128,000 ครั้ง 
โดยเมื่อปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยแห่งน้ีมีจํานวนผู้ใช้บริการ 6,500 คน และห้องสมุดจัดซื้อฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จํานวน 10 ฐาน มีผู้ใช้บริการฐานข้อมูล 85,000 ครั้ง 
 

รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้
128000/ 8000 x 11  –  85000/ 6500 x 10

85000/6500x10
∗ 100 

 

รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้
1.45 –  1.31

1.31
∗ 100 

 
รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ 10.69 
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3.8  จํานวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) (เลือกมา 1 บริการ)  
(ให้คะแนนตามจํานวนข้อ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

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 : 
ประเด็นที่ 1 มีการทบทวนการทํางานเพ่ือลดขั้นตอน 
ประเด็นที่ 2 มีการออกแบบระบบการทํางานใหม ่
ประเด็นที่ 3 มีการดําเนินการตามระบบงานที่ออกแบบ 
ประเด็นที่ 4 มีการปรับเป็นระบบการทํางานประจํา 
ประเด็นที่ 5 มีการติดตามประเมินผล 

คําอธิบาย : 
บริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) หมายถึง การพัฒนาการดําเนินการให้บริการ 

โดยลดข้ันตอนของการดําเนินงานที่ซ้ําซ้อน หรือลดขั้นตอนของการดําเนินงานให้สั้นลง และ/หรือการรวม
บริการหลายๆ อย่างไว้ ณ ที่แห่งเดียวโดยผู้ใช้บริการไม่ต้องไปติดต่อขอใช้บริการ ณ จุดบริการหลายแห่ง 
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการขอรับบริการ รวมทั้งสามารถเพ่ิมความพึง
พอใจและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยจะต้องผ่านกระบวนการ ที่มีการทบทวนการทํางาน
เพ่ือลดขั้นตอน มีการออกแบบระบบการทํางานใหม่ มีการดําเนินการตามระบบงานท่ีออกแบบ มีการปรับเป็น
ระบบการทํางานประจํา และมีการติดตามประเมินผล 

ตัวอย่าง : 
ห้องสมุดมีการทบทวน การให้บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า ซึ่งปกติผู้ใช้บริการจะมาติดต่อที่

เคาน์เตอร์บริการตอบคําถามฯ เพ่ือขอให้บรรณารักษ์สืบค้นรายช่ือบทความวารสารท่ีต้องการ หลังจากได้รับ
รายช่ือบทความวารสารแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องไปค้นหาบทความวารสารท่ีช้ันวารสาร แล้วนําไปถ่ายเอกสาร
ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อทบทวนแล้วพบว่าผู้ใช้บริการบางส่วนประสบปัญหาในการค้นหาบทความวารสารจากช้ัน
บริการวารสาร อกทั้งเสียเวลาในการนําบทความวารสารไปถ่ายเอกสารด้วยตนเองยังจุดบริการต่างๆ ห้องสมุด
จึงได้มีการออกแบบระบบการทํางานใหม่ คือ รวมจุดบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า และบริการสําเนา
บทความวารสารไว้ ณ จุดเดียวกัน โดยนัดหมายเวลาให้ผู้ใช้บริการมารับบทความวารสารท่ีต้องการ ได้ที่
เคาน์เตอร์บริการตอบคําถามฯ หรือส่งไปให้ยังคณะ/หน่วยงานต่างๆ ทั้งน้ีบรรณารักษ์จะประสานงานกับผู้ให้
บริการวารสารให้ดําเนินการค้นหาบทความวารสาร และส่งไปถ่ายเอกสารให้ 

เมื่อออกแบบระบบการทํางานใหม่และปรับเป็นระบบงานประจําแล้ว และห้องสมุดมีการติดตาม
ประเมินผลให้เป็นบริการที่อํานวยความสะดวกสบายและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ใช้บริการ หากดําเนินการได้ครบ
ตามข้ันตอนเหล่าน้ี จึงจะนับเป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว จํานวน 1 บริการ 
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3.9  จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

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 : 
ประเด็นที่ 1 มีการทบทวนบริการต่างๆ เพ่ือจัดทําบริการเชิงรุก 
ประเด็นที่ 2 มีการออกแบบระบบบริการเชิงรุกขึ้นมาใหม่ 
ประเด็นที่ 3 มีการดําเนินการตามระบบงานบริการเชิงรุกที่ออกแบบ 
ประเด็นที่ 4 มีการปรับระบบงานบริการเชิงรุกใหม่ให้เป็นระบบการทํางานประจํา 
ประเด็นที่ 5 มีการติดตามประเมินผล 

คําอธิบาย : 
บริการเชิงรุก หมายถึง บริการหรือกิจกรรมท่ีห้องสมุดดําเนินการโดยผู้ใช้บริการไม่ได้ร้องขอ หรือ 

คาดหวัง (Beyond Expectation) อาจจะเป็นบริการและกิจกรรมหลัก และ/หรือ บริการและกิจกรรมเสริม 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการเพื่อเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการรับบริการหรือรับ
ข่าวสารจากห้องสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้โดยดําเนินการในรูปแบบการเข้าถึงผู้ใช้บริการโดยตรงทั้งในและ
นอกสถานที่ หรือการให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ตัวอย่าง : 
1) บริการนําส่งเอกสาร (Document Delivery) ถึงผู้ใช้บริการตามความสนใจ 
2) หรือความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในรูปแบบการนําส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือนําการส่ง

เอกสารฉบับพิมพ์  
3) บริการนอกสถานที่ เช่น การทําบัตรสมาชิก บริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้า การฝึกอบรม 

การแนะนําบริการใหม ่การสาธิตวิธีการใช้ฐานข้อมูล การจัดนิทรรศการส่งเสริมการใช้บริการเป็นต้น 
4) การแจ้งข่าวสารตามความสนใจหรือตามภารกิจของผู้ใช้บริการ เช่น การรวบรวมรายการเอกสารใหม่

ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การแจ้ง
รายช่ือทรัพยากรสารสนเทศใหม่ การแนะนําบริการใหม่ของห้องสมุด 

5) การแจ้งข่าวสารเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เช่น การส่ง SMS แจ้งเตือนให้มารับหนังสือ
จองหรือ การแจ้งเตือนกรณียังมีรายการค้างส่งหนังสือหรือส่งหนังสือเกินกําหนดเวลา ด้วยช่องทาง
ต่างๆ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) โทรศัพท์ เป็นต้น 

6) กิจกรรมสร้างความประทับใจผู้ใช้บริการ เช่น การจัดส่งของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ 
เช่น ยอดนักอ่านประจําเดือน/ปีจําแนกตามกลุ่มผู้ใช้ การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการภายใน
ห้องสมุด เช่น กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนในการค้นหาสารสนเทศท่ีผูใ้ช้ต้องการ ฯลฯ 
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3.10 จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) (เลือกมา 1 บริการ) 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

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 : 
ประเด็นที่ 1 มีการทบทวนการทํางานเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการและขั้นตอนการทํางาน 
ประเด็นที่ 2 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ทีพั่ฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร 

หลักสูตร ผู้สําเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอ่ืนที่เป็นข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยหน่ึงฐานข้อมูล 

ประเด็นที่ 3 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ทีพั่ฒนาขึ้นต้องมีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของ
ผู้ใช้แต่ละกลุม่ การระบุตัวบุคคล (Authentication) เพ่ือยืนยันว่าบุคคลที่ติดต่อด้วย
เป็นบุคคลที่กล่าวอ้างถึงจริง 

ประเด็นที่ 4 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ทีพั่ฒนาขึ้นต้องสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริการและ
สร้างความโปร่งใส 

ประเด็นที่ 5 มีการติดตามประเมินผล 

คําอธิบาย : 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การให้บริการของห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ

ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้นับจํานวนการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ เป็น 1 บริการ ทั้งน้ีไม่รวมบริการ
หรือชุดคําสั่งพ้ืนฐาน (Module) ที่เป็นส่วนหน่ึงของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ตัวอย่าง 

1) การบริการตอบคําถามออนไลน์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทางเว็บบอร์ด, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, SMS, 
Chat เป็นต้น 

2) การจัดนิทรรศการออนไลน์  
3) การแนะนําการใช้บริการสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด 
4) การจัดทําบทเรียนช่วยสอนออนไลน์ (Online Tutorial) 
5) การแจ้งรายช่ือหนังสือใหม่ทีไ่ด้รับผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด 
6) การจัดทําแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) ประเภทต่างๆ เช่น การขอใช้บริการนําส่งเอกสาร 

(Document Delivery) การขอหมายเลข ISBN เป็นต้น ซึ่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกสดั์งกล่าวน้ี ถ้ามี
วัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันให้นับเป็น 1 บริการ 

7) การให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นสารสนเทศในลักษณะ Meta Search คําค้น 1 
คําค้น สามารถค้นได้จากฐานข้อมูลต่างๆ 
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3.11 ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (บาท : คน) 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = จํานวน 1-499 บาท 
คะแนน 2 = จํานวน 500-999 บาท 
คะแนน 3 = จํานวน 1,000-1,499 บาท 
คะแนน 4 = จํานวน 1,500-1,999 บาท 
คะแนน 5 = จํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท 

คําอธิบาย : 
ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใช้ในการดําเนินงานห้องสมุด ทั้งน้ีรวมถึง

เงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อม และค่าใช้
สอยต่างๆ (แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในงบลงทุน เช่นค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ไม่ว่า ตัวเงินค่าใช้จ่ายน้ันจะมาจาก
แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณ และไม่ว่าการต้ังงบประมาณสําหรับค่าใช้จ่ายน้ันๆ จะ
อยู่ภายใต้หน่วยงานใด 

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ 
จํานวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน คํานวณจากจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า รวบรวม

หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ 1 เดือน ของแต่ละภาคการศึกษา โดยเฉล่ียทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี: ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

(18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 
- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาค พิเศษ : 
ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิตต่อภาค การศึกษาปกติ) 

ระบบไตรภาค - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี: ลงทะเบียน 39 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  
(13 หน่วยกิตต่อภาคเรียนการศึกษา) 

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียนเรียน 27 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 
(9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา) 

หน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) หมายถึง ผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชา (ระดับกลุ่มสาขาและระดับ
สถาบัน) 

ขั้นตอนการคํานวณค่า FTES มีดังน้ี 
1) คํานวณค่า หน่วยกิตนักศึกษา (SCH) โดยใช้สูตรดังน้ี 

SCH   ΣNiCi 

เมื่อ Ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
 Ci = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2) คํานวณค่านักศึกษาเต็มเวลา (FTES) โดยใช้สูตรดังต่อไปน้ี 
FTES

SCH

จํานวนหน่วยกติเฉลีย่ตอ่ปีการศกึษาของหลกัสตูรในระดบัปรญิญานัน้ๆ
 

สูตรในการคํานวณ 
คา่ใชจ้า่ยของการบรกิารหอ้งสมดุ
จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา่
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องค์ประกอบย่อย การพัฒนาศักยภาพของผู้ใชบ้ริการ 
3.12 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

 ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = น้อยกว่าร้อยละ 45 
คะแนน 2 = ร้อยละ 46-60 
คะแนน 3 = ร้อยละ 61-75 
คะแนน 4 = ร้อยละ 76-90 
คะแนน 5 = มากกว่าร้อยละ 90 

คําอธิบาย : 
กิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง กิจกรรมที่ห้องสมุดจัดเพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การแนะนําการใช้ห้องสมุด การนําชมห้องสมุด การสาธิต การ
อบรม และการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
เป็นต้น 

ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเต็มเวลาเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
80 ของเวลาการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 

เป้าหมาย หมายถึง จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กําหนดในแผนของแต่ละกิจกรรม 

สูตรในการคํานวณ : 
 

จํานวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีอ่ยูร่ว่มกจิกรรมเป็นเวลาไมตํ่า่กวา่รอ้ยละ 80 ของเวลาการจัดกจิกรรมทัง้หมด 

จํานวนผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีกํ่าหนดในเป้าหมายของแตล่ะกจิกรรมในปีทีป่ระเมนิ
∗ 100 

 

ตัวอย่าง : 
กรณีที่มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศหลายรายการ ให้หาค่าเฉล่ียรวมทุก

กิจกรรม/โครงการ เช่น ห้องสมุดจัดกิจกรรม/โครงการตลอดปีที่ประเมินรวม 5 รายการ แต่ละรายการกําหนด
จํานวนเป้าหมายผู้เข้าร่วม และมีผู้เข้าร่วมจริง ค่าเฉลี่ยที่ได้การคํานวณคิดเป็นร้อยละ 76.70 ในกรณีที่
ห้องสมุดจัดเฉพาะรายการที่ 1 จะคํานวณได้เป็นร้อยละ 80 
 

กิจกรรม/ 
โครงการ 

เป้าหมายตามแผน  
(คน)  

เข้าร่วมจริง
(คน)  

ร้อยละ 
เข้าร่วม >=80 % 

(คน)  
ร้อยละ  

(เทียบเป้าหมายตามแผน)
1  50  45  90.00 40  80.00  
2  70  60  85.71 56  80.00  
3  120  89  74.17 82  68.33  
4  300  300  100.00 250  83.33  
5  35  15  42.86 13  37.14  

รวม  575  509  88.52 441  76.70  
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3.13 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรูส้ารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = 1.00-1.50 
คะแนน 2 = 1.51-2.50 
คะแนน 3 = 2.51-3.50 
คะแนน 4 = 3.51-4.50 
คะแนน 5 = 4.51-5.00 

คําอธิบาย : 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของ

ผู้ใช้บริการต่อกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เข้าร่วม 
กรณีที่มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศหลายรายการและมีการประเมินความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกรายการ ให้หาค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจรวมทุกกิจกรรม/โครงการ 

สูตรในการคํานวณ : 
ผลรวมระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทกุกจิกรรม/โครงการ 

จํานวนกจิกรรม/โครงการทัง้หมดในปีทีป่ระเมนิ
 

ตัวอย่าง : 
ห้องสมุดจัดกิจกรรม/โครงการตลอดปีที่ประเมินรวม 2 รายการ แต่ละรายการมีผลการประเมินความ

พึงพอใจดังตัวอย่าง และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมทุกรายการอยู่ในระดับ 4.25 ดังน้ี 
 

กิจกรรม/โครงการ  ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจ  
1  4.00  
2  4.50  

ค่าเฉล่ียรวมทกุรายการ  4.25 
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องค์ประกอบที่ 4 ภารกิจหลักด้านการพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

องค์ประกอบย่อย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
4.1  จํานวนสือ่อิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ ์

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = ตํ่ากว่า 50 ตอน 
คะแนน 2 = 51 - 60 ตอน 
คะแนน 3 = 61 - 70 ตอน 
คะแนน 4 = 71 - 80 ตอน 
คะแนน 5 = 81 ตอนข้ึนไป 

คําอธิบาย : 
จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ หมายถึงจํานวนสื่อ Video 

On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ โดยนับเป็นจํานวนตอนรวมของสื่อที่ผลิตทั้งหมด ที่ผลิตขึ้นใหม่ในปี
การศึกษานั้นๆ 

4.2  จํานวนสือ่อิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = ตํ่ากว่า 10 วิชา 
คะแนน 2 = 11 – 13 วิชา 
คะแนน 3 = 14 – 16 วิชา 
คะแนน 4 = 17 – 19 วิชา 
คะแนน 5 = 20 วิชาขึ้นไป 

คําอธิบาย : 
จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ หมายถึงจํานวนบทเรียนแบบ e-

Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ โดยนับเป็นจํานวนวิชาที่ผลิตทั้งหมด ที่ผลิตขึ้นใหม่ในปีการศึกษานั้นๆ 
 

องค์ประกอบย่อย การบริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

4.3  จํานวนคร้ังของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = ตํ่ากว่า 7,000 ครั้งการเข้าใช้ 
คะแนน 2 = 7,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 
คะแนน 3 = 8,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 
คะแนน 4 = 9,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 
คะแนน 5 = 10,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 
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คําอธิบาย : 
จํานวนคร้ังของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand หมายถึงผลรวมของจํานวนคร้ัง

การเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ทุกตอนรวมกัน 

4.4  จํานวนคร้ังของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = ตํ่ากว่า 7,000 ครั้งการเข้าใช้ 
คะแนน 2 = 7,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 
คะแนน 3 = 8,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 
คะแนน 4 = 9,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 
คะแนน 5 = 10,000 ครั้งการเข้าใช้ขึ้นไป 

คําอธิบาย : 
จํานวนคร้ังของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning หมายถึงผลรวมของจํานวนคร้ังการเข้าใช้

บทเรียน e-Learning ทุกวิชานรวมกัน 

4.5  จํานวนสือ่อิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นําไปใช้เพ่ือการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = ตํ่ากว่า 10 วิชา 
คะแนน 2 = 11 – 13 วิชา 
คะแนน 3 = 14 – 16 วิชา 
คะแนน 4 = 17 – 19 วิชา 
คะแนน 5 = 20 วิชาขึ้นไป 

คําอธิบาย : 
จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นําไปใช้เพ่ือการเรียนการสอน หมายถึงจํานวนบทเรียน

แบบ e-Learning ที่นําไปใช้ในการเรียนการสอน โดยนับเฉพาะวิชาที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนจริงเท่าน้ัน 

4.6  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = 1.00-1.50 
คะแนน 2 = 1.51-2.50 
คะแนน 3 = 2.51-3.50 
คะแนน 4 = 3.51-4.50 
คะแนน 5 = 4.51-5.00 
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คําอธิบาย : 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 

ระดับ) ของผู้ใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรวม ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้จากระบบบริการสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบรวมกัน 

กรณีที่มีระบบบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลายระบบ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ให้
หาค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจของทุกระบบรวมกัน 

สูตรในการคํานวณ 
ผลรวมระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทกุระบบ 

จํานวนระบบบรกิารสือ่อเิล็กทรอนกิส์
 

ตัวอย่าง : 
มีระบบบริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์สองระบบ ได้แก่ วีดีโอสื่อการสอน และระบบการเรียนการสอน

ออนไลน์ แต่ละระบบมีผลการประเมินความพึงพอใจดังตัวอย่าง และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทุกรายการ
อยู่ในระดับ 4.25 ดังน้ี 
 

ระบบบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจ  
วีดีโอสื่อการสอน 4.00  
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 4.50  

ค่าเฉล่ียรวมทกุรายการ  4.25 
 
4.7  จํานวนสือ่อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธ์ิ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = ตํ่ากว่า 50 ตอน 
คะแนน 2 = 51 - 60 ตอน 
คะแนน 3 = 61 - 70 ตอน 
คะแนน 4 = 71 - 80 ตอน 
คะแนน 5 = 81 ตอนข้ึนไป 

คําอธิบาย : 
จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธ์ิ หมายถึงจํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธ์ิ

ในปีการศึกษานั้นๆ 
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องค์ประกอบย่อย การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ใชบ้ริการ  
4.8  จํานวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = ตํ่ากว่า 20 คน 
คะแนน 2 = 20 คนขึ้นไป 
คะแนน 3 = 30 คนขึ้นไป 
คะแนน 4 = 40 คนขึ้นไป 
คะแนน 5 = 50 คนขึ้นไป 

คําอธิบาย : 
จํานวนผู้ใช้บริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และ
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ใช้บริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4.9  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพด้านการใช้และผลิตสือ่
อิเล็กทรอนิกส ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = 1.00-1.50 
คะแนน 2 = 1.51-2.50 
คะแนน 3 = 2.51-3.50 
คะแนน 4 = 3.51-4.50 
คะแนน 5 = 4.51-5.00 

คําอธิบาย : 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของ

ผู้ใช้บริการต่อกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าร่วม 
กรณีที่มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศหลายรายการและมีการประเมินความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกรายการ ให้หาค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจรวมทุกกิจกรรม/โครงการ 

สูตรในการคํานวณ : 
 

ผลรวมระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทกุกจิกรรม/โครงการ 

จํานวนกจิกรรม/โครงการทัง้หมดในปีทีป่ระเมนิ
 

ตัวอย่าง : 
มีการจัดโครงการฝึกอบรมด้านการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดปีที่ประเมินรวม 5 โครงการ แต่

ละโครงการมีผลการประเมินความพึงพอใจดังตัวอย่าง และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมทุกรายการอยู่ในระดับ 
3.61 ดังน้ี 
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กิจกรรม/โครงการ  ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจ  
1  3.45  
2  2.56  
3  4.00  
4  4.59  
5  3.47  

ค่าเฉล่ียรวมทกุรายการ  3.61 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม  

การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ โดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บริการ 

7.1  จํานวนกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม / ชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = น้อยกว่า 3 กิจกรรม/โครงการ 
คะแนน 2 = 3 กิจกรรม/โครงการ 
คะแนน 3 = 4 กิจกรรม/โครงการ 
คะแนน 4 = 5 กิจกรรม/โครงการ 
คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับ 6 กิจกรรม/โครงการ 

คําอธิบาย : 
บริการ / กิจกรรม / โครงการที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม / ชุมชน หมายถึง กิจกรรม / 

โครงการ ที่หน่วยงานได้จัดขึ้น เพ่ือให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน เช่น  
 การจัดสัมมนา  
 การจัดฝึกอบรม 
 การบรรยายทางวิชาการ  
 การเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ  
 การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาวิชาการ 
 การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาวิชาชีพ 
 การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 การให้คําปรึกษาทางวิชาการ 
 การค้นคว้า สํารวจและวิเคราะห์ 
 การทดสอบ ตรวจสอบ 
 การวางระบบและออกแบบ 
 การผลิต ประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

7.2  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม / ชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = 1.00-1.50 
คะแนน 2 = 1.51-2.50 
คะแนน 3 = 2.51-3.50 
คะแนน 4 = 3.51-4.50 
คะแนน 5 = 4.51-5.00 

คําอธิบาย : 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจากค่า 5 ระดับ) ของ

ผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวอย่าง : 
หน่วยงานจัดกิจกรรม / โครงการตลอดปีที่ประเมินรวม 5 รายการ แต่ละรายการมผีลการประเมิน

ความพึงพอใจดังตัวอย่าง และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมทุกรายการอยู่ในระดับ 3.61 ดังน้ี 
 

กิจกรรม/โครงการ  ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจ  
1  3.45  
2  2.56  
3  4.00  
4  4.59  
5  3.47  

ค่าเฉล่ียรวมทกุรายการ  3.61  
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องค์ประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การอนุรักษ์ สืบสานพัฒนาและเผยแพรศ่ลิปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ผ่านระบบฐานข้อมูล
ท้องถิ่น ตามบริบทของมหาวิทยาลัย อันเป็นรากฐานของการพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
6.1  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ให้คะแนนตามระดับที่ดําเนินการ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

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

ครบถ้วน  
2 ประเด็น 

ครบถ้วน  
3 ประเด็น 

ครบถ้วน  
4 ประเด็น 

ครบถ้วน  
5 ประเด็น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ประเด็นที่ 1 มีแผนหรือโครงการเพ่ือรวบรวม ช้ีแหล่งใหบ้ริการข้อมูลทอ้งถิ่น หรือ อนุรักษ์

เสริมสร้างเอกลักษณ์ศลิปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย 
ประเด็นที่ 2 มีการดําเนินการตามแผนหรือโครงการในข้อ 1 ครบถ้วน 
ประเด็นที่ 3 มีระบบการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นที่ 4 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย 
ประเด็นที่ 5 มีการประเมินผลการดําเนินการและปรับปรุงเพ่ือพัฒนา 

คําอธิบาย : 
ระบบการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการการดําเนินการจัดหา รวบรวม จัดเก็บ 

นําเสนอ และให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นทีผู่้ใช้บริการสามารถสืบค้นและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ 
การเผยแพร่ หมายถึง การนําผลงานเสนอในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

การบริหารจัดการองค์การที่มีคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น การได้รับงบประมาณที่
เพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก มี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มีการจัดการความรู้ มีการวิจัย และใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
องค์ประกอบย่อย แผนกลยุทธ/์แผนปฏิบติัการ 
7.1  การดําเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน      

ชนิดของตัวบ่งช้ี : 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 : 
1) มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 
2) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) แผนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์หรือแผน

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
4) มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี และมีการประเมินผล  
5) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 

 
7.2  ร้อยละของความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = น้อยกว่าร้อยละ 70 
คะแนน 2 = ร้อยละ 70-79 
คะแนน 3 = ร้อยละ 80-89 
คะแนน 4 = ร้อยละ 90-99 
คะแนน 5 = ร้อยละ 100 

คําอธิบาย : 
ร้อยละของความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง ร้อยละของกิจกรรมที่ดําเนินการได้สําเร็จ

ตามเป้าหมายหรือแผนที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
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องค์ประกอบย่อย งบประมาณ 
7.3  ร้อยละของงบดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่องบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 

การบริหารจัดการองค์การที่มีคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น การได้รับงบประมาณที่
เพียงพอ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก มี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มีการจัดการความรู้ มีการวิจัย และใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = น้อยกว่าร้อยละ 2 
คะแนน 2 = ร้อยละ 2-3 
คะแนน 3 = ร้อยละ 4-5 
คะแนน 4 = ร้อยละ 6-7 
คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 8 

คําอธิบาย : 
งบดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง งบประมาณหมวดเงินเดือน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุของสํานัก และค่าวัสดุสาํนักงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานทั้งหมด ค่า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ในปีน้ัน ทั้งน้ี
ให้คิดตามปีงบประมาณ 

งบดําเนินการของมหาวิทยาลัย หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ในปีน้ัน ทั้งน้ี
ให้คิดตามปีงบประมาณ 

สูตรในการคํานวณ : 
 

งบดําเนนิการของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
งบดําเนนิการของมหาวทิยาลยั

∗ 100 
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องค์ประกอบย่อย การพัฒนาบคุลากร 
7.4  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = น้อยกว่าร้อยละ 50 
คะแนน 2 = ร้อยละ 50-59 
คะแนน 3 = ร้อยละ 60-69 
คะแนน 4 = ร้อยละ 70-79 
คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

คําอธิบาย : 
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง หน้าที่ที่หน่วยงานมอบหมายตามรายละเอียดภาระงาน (Job 

Description) หรือ รายละเอียดภาระงานเฉพาะตําแหน่ง (Position Description) บุคลากร หมายถึง 
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดทุกประเภท 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การศึกษาต่อ การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

สูตรในการคํานวณ : 
จํานวนบคุลากรทีไ่ดรั้บการพัฒนา

จํานวนบคุลากรทัง้หมดของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
∗ 100 

 
7.5  ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่องบดําเนินการของหน่วยงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = น้อยกว่าร้อยละ 1 
คะแนน 2 = ร้อยละ 1-1.99 
คะแนน 3 = ร้อยละ 2-2.99 
คะแนน 4 = ร้อยละ 3-3.99 
คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4 

คําอธิบาย : 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากร หมายถงึ ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากร และค่าใช้จ่ายที่จัดสรรใหแ้ก่บุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
งบดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง งบประมาณหมวดเงินเดือน 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุของสํานัก และค่าวัสดุสาํนักงาน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานทั้งหมด ค่า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ในปีน้ัน ทั้งน้ี
ให้คิดตามปีงบประมาณ 

สูตรในการคํานวณ : 
คา่ใชจ้า่ยเพือ่การพัฒนาบคุลากร

งบดําเนนิการของสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
∗ 100 
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องค์ประกอบย่อย การพัฒนาสถานที่ ใหมี้บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู ้
7.6  การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามจํานวนข้อ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1-3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อขึ้นไป 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1) มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนสําหรับให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเด่ียวและกลุ่ม 
2) มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสงสว่าง ไม่ตํ่ากว่า 200 

ลักซ)์ 
3) มีการจัดการให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ อาทิการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท 

อากาศท่ีดีตามธรรมชาติ เป็นต้น 
4) มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเก่ียวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน 
5) มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
6) มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ 
7) มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
8) มีสถานที ่วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด 

ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเช่ือมต่อระบบเครือข่าย และปลั๊กไฟสําหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

7.7  การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ให้คะแนนตามระดับที่ดําเนินการ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : 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 : 
1) มีการกําหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่แวดล้อม 
2) มีคณะทํางานหรือบุคลากรทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม 
3) มีการดําเนินงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
4) มีการประเมินผลการดําเนินงาน 
5) มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงาน 
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องค์ประกอบย่อย การบริหารความเสี่ยง  
7.8  การบริหารจัดการความเสี่ยง  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บรหิารระดับสูงและตัวแทน

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจยัที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท

ของสถาบัน 
3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ข้อ 2 
4) มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5) มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา

อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
6) มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ

เสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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องค์ประกอบย่อย การจัดการความรู้ 
7.9  การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ (ให้คะแนนตามระดับที่ดําเนินการ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : 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 : 
1) มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู้ ตัวบ่งช้ี และเป้าหมายที่ชัดเจนในการ จัดการความรู้

เพ่ือมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให ้ประชาคมของหน่วยงานรับรู้และ
เข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 

2) มีการดําเนินการตามแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ตามระบบ PDCA อย่างต่อเน่ือง 
3) มีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมนิคุณภาพจากภายในและภายนอก ด้านการจัดการ

ความรู้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
4) มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู้ 
5) มีการนําผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ 

คําอธิบาย : 
มาตรฐานอุดมศึกษาข้อที ่ 3 กําหนดให้สถาบัน/องค์กรมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบัน/
หน่วยงานมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 

ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร 
การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กรให้ดีย่ิงขึ้น สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจําเป็นที่ต้องพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน และสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันของสถาบันต้นสังกัด 
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องค์ประกอบย่อย ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
7.10 ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

(ให้คะแนนตามระดับที่ดําเนินการ) 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี : 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 : 
1) มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
2) มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
3) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  
4) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและประเมิน ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ฐานขอ้มูล  
5) มีการนําผลการประเมินในขอ้ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 

คําอธิบาย : 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้นมาเอง เพ่ือใช้ในการวางแผน และการ
ตัดสินใจของผูบ้ริหารทุกระดับ เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการติดตามตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

องค์ประกอบย่อย การประชาสัมพันธ ์
7.11 จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ (ให้คะแนนตามจํานวนประเภท) 

 ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = 1 ช่องทาง 
คะแนน 2 = 2 ช่องทาง 
คะแนน 3 = 3 ช่องทาง 
คะแนน 4 = 4 ช่องทาง 
คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ช่องทาง 

คําอธิบาย : 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ได้แก่  
1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ป้ายประกาศ แผ่นพับ จุลสาร หนังสือติดต่อราชการ จดหมายข่าว เป็นต้น  
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2. สื่อไม่ใช่สิ่งพิมพ์ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กระดานข่าว (Webboard) เว็บบล็อก (Weblog) เว็บ
ท่า (Portal) รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และ/หรือ โทรทัศน์ เสียงตามสาย หนังสือเวียน
อิเล็กทรอนิกส ์เป็นต้น และ  

3. สื่อกิจกรรม เช่น การประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ (Road Show) 

องค์ประกอบย่อย การวิจัยและพัฒนา 
7.12 ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเองและนําไปใช้ประโยชน์ 

 หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจาํนวนบุคลากรตําแหน่งวิชาชีพ 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 = น้อยกว่าร้อยละ 4 
คะแนน 2 = ร้อยละ 4-5 
คะแนน 3 = ร้อยละ 6-7 
คะแนน 4 = ร้อยละ 8-9 
คะแนน 5 = มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 

คําอธิบาย : 
งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง ของบุคลากรสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผลงานที่มีการศึกษาคน้คว้า พัฒนาอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาคําตอบ
สําหรับปัญหา หรือคําถามที่กําหนดไว้ หรือเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม ่ ซึ่งใช้วิธีการดําเนินการตามหลักการทาง
วิชาการ รวมท้ังระบบงานสารสนเทศทีพั่ฒนาขึ้นเองเพ่ือใช้ภายในมหาวิทยาลัยหรือพัฒนาให้กับหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งน้ีนับเฉพาะผลงานที่ดําเนินการสําเร็จในรอบปีการประเมิน และมีการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
การแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาการดําเนินงาน (โดยปรากฏหลักฐานการใช้ประโยชน์ในแหลง่ข้อมลูต่างๆ อาทิ 
เอกสารการประชุม บันทึกข้อความ แผนปฏิบัติงาน ฯลฯ) หรือมีการเผยแพร่ผลงานโดยวิธีการต่างๆ อาทิ การ
ตีพิมพ์เป็นบทความวารสาร การนําเสนอในการประชุมวิชาการ การมอบรายงานการวิจัยให้แก่หน่วยงานอ่ืนๆ 
เพ่ือนําออกให้บริการ ฯลฯ) 

จํานวนบุคลากรตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเช่ียวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรสายวิชาชีพของหน่วยงาน 
เช่น นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศกึษา บรรณารักษ ์ นักเอกสารสนเทศ 
เป็นต้น 

สูตรในการคํานวณ : 
 

จํานวนงานวจัิย/ผลงานทางวชิาการ/ระบบสารสนเทศทีนํ่าไปใชป้ระโยชนห์รอืมกีารเผยแพร่

จํานวนบคุลากรตําแหน่งวชิาชพีเฉพาะและเชีย่วชาญเฉพาะของสํานักฯ
∗ 100 

ตัวอย่าง : 
ในรอบปีการประเมิน มีจํานวนงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบสารสนเทศ ที่ดําเนินการสําเร็จ

และนําไปใช้ประโยชน์ หรอืมีการเผยแพร่ จํานวน 3 รายการ โดยมีบุคลากรตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะและ
เช่ียวชาญเฉพาะรวมกัน จํานวน 25 คน จะได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 12 ดังน้ี  (3/25)*100 = 12 
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องค์ประกอบที่ 8 ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

การระดมทรัพยากรท้ังด้านบุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ โดยความ
ร่วมมือจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศ การ
พัฒนางานและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้การบริการและการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

8.1  การใช้ทรพัยากรร่วมกัน (ให้คะแนนตามระดับที่ดําเนินการ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : 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 : 
1) มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของห้องสมุด 
2) มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของห้องสมุด 
3) มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในสถาบัน 
4) มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนนอกสถาบัน 
5) มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

คําอธิบาย : 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึงมีการใช้และร่วมมือกันระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา เครือข่ายระบบห้องสมุดใน
ประเทศไทย ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี (TIAC) เป็นต้น ในเรื่องของ งบประมาณ สารสนเทศ คน 
อาคารสถานที่ ตลอดจนวัสดุและครุภัณฑ์ เพ่ือมุ่งเน้นให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการ
บริหารจัดการและความร่วมมือระหว่างกัน 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

9.1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
(ให้คะแนนตามระดับที่ดําเนินการ) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : 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 : 
1) มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
2) มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภารกิจ 

ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ 
3) มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ ์ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจ 

ติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
4) มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการที่ สอดคล้อง

กับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5) มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจของ

หน่วยงาน 
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บทท่ี 5 
การประกันคณุภาพการศึกษาภายนอก 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให้มี

สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนมีหน้าที่พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สําหรับประเมินให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก กํากับ
ดูแล กําหนดมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาและฝึกอบรมผู้
ประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ หรือวิชาการเข้ามามี
ส่วนร่วมและจัดทํา รายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ดีขึ้น การประเมินคุณภาพภายนอกจะช่วยเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนและสังคมมี
ความมั่นใจว่าจะได้รับบริการจากสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด และเป็นการช่วยให้สถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ 

การประเมินคุณภาพนอกจะเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน เพราะเป็นการยืนยันผลการ
ประเมินคุณภาพภายในว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
กําหนด หรือที่เรียกว่า มาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นข้อกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ และ
เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือให้เป็นหลักในการเทียบเคียง สําหรับการส่งเสริม 
กํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ สมศ.มีจํานวน 8 
มาตรฐาน 28 ตัวบ่งช้ี ซึ่งจะพิจารณาจากรายงานประจําปีของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งควบคู่ไปกับการ
สังเกต การสัมภาษณ์ โดยอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติมตามความจําเป็น และในการประเมินต้องคํานึงถึงปรัชญา พันธ
กิจ และลักษณะการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย 

ในการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. จะทําหน้าที่จัดหาผู้ประเมินภายนอกที่มีความเช่ียวชาญและ
ความสามารถเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้ประเมิน ผู้ประเมินภายนอกอาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงานก็ได้แต่ต้องมี
คุณภาพตามท่ีกําหนดและได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ทําการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามกรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอก 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ได้กําหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีสําหรับ
การประเมินคุณภาพการภายนอกระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย 8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งช้ีดังน้ี 
 
มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต 

บัณฑิตมีคุณภาพ คิดเป็น ทําเป็น มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งสามารถประกอบ
อาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ตัวบ่งชี ้1.1 ร้อยละของการได้งานภายใน 1 ปี รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และร้อยละของการ
เรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวบ่งชี ้1.2 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 
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ตัวบ่งชี ้1.3 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ประเมินอิสระต่อ
จํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด 

ตัวบ่งชี ้1.4 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโททีตี่พิมพ์เผยแพร่ต่อจํานวนวิทยานิพนธ์
ปริญญาโททั้งหมด 
มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู ้

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนรู้ที่จัดตามความสนใจของผู้เรียนการพัฒนาผู้เรียน
ตามความสามารถและตามความถนัด การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี ้2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์
จริง 

ตัวบ่งชี ้2.2 ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ 
ตัวบ่งชี ้2.3 จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
ตัวบ่งชี ้2.4 มีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานด้านการสนับสนนุการเรียนรู ้
การระดมทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยการความสะดวก รวมทั้ง
ร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวบ่งชี ้3.1 อาจารย์ประจําทุกระดับต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.2 คา่ใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.3 ร้อยละของอาจารย์ประจําปีที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรืออัตราส่วนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจําปีที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.4 จํานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเรียนการสอนต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้3.5 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุดและศนูย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและงานสร้างสรรค์ทีม่ีคุณภาพสามารถ

เผยแพร่ได้ เพ่ือพัฒนาองค์กรความรู้ให้หลากหลาย ทันสมัย สามารถนําไปพัฒนาสังคมและประเทศได้ 
ตัวบ่งชี ้4.1 จํานวนบทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.2 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจําทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจําทุกระดับ 
ตัวบ่งชี ้4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจําทุกระดับ 

มาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ 
การให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและมี

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวบ่งชี ้5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบ้ริการวิชาการแหก่งสังคมและชุมชน 
ตัวบ่งชี ้5.2 จํานวนการเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันต่อ

อาจารย์ประจําทั้งหมด 
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มาตรฐานท่ี 6 มาตรฐานด้านการทํานุบาํรงุศิลปวัฒนธรรม 
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และการประยกุต์ใช้ภูมิปัญญาที่มีการบูรณา

การตามความเหมาะสม 
ตัวบ่งชี ้6.1 จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี ้6.2 มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานด้านการบริหารการจัดการ 
หมายเหตุ 

1. ในกรณีที่สถาบันมีการบริหารการเงินจากส่วนกลาง ไมต้่องรายงานข้อมูลการเงินในระดับคณะวิชา 
หรือกลุ่มสาขาวิชา 

2. ในการรายงานข้อมูลการเงิน ให้ตรวจสอบบัญชีตามปีการศึกษา (Academic year) โดยให้แปลง
ปีงบประมาณมาเป็นปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี ้7.1 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรใน
การบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.2 ร้อยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือจํานวนบุลากร
ในการบริหารจัดการ (Non-academic) ต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรใน
การจัดการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายการบริหารของส่วนกลางค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินในการบริหาร
จัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

ตัวบ่งชี ้7.4 ค่าเสื่อมราคาต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชี ้7.5 ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่อรายรับจริงทั้งหมด 

มาตรฐานท่ี 8 มาตรฐานด้านระบบการประกันคณุภาพภายใน 
ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้ 
ตัวบ่งชี ้8.1 มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ตัวบ่งชี ้8.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

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

ส่วนมาตรฐานอ่ืน ๆ อาจมีส่วนเก่ียวข้องอยู่บ้าง สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) จะเป็นผู้กําหนดว่าเมื่อใดมหาวิทยาลัยจะมีการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
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นโยบาย/ตัวบง่ชี้เฉพาะ (KPI) 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน 
 

2    
1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.1.1) 2 4 ข้อ    
2.  ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 20    
2.1   ร้อยละของเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทุก

หน่วยงาน 
2 85  

% 
    

2.2   ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 2 4 
ประเด็น 

    

2.3   ระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมต่อกับภายนอก 2 4 
ประเด็น 

    

2.4   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 2 4 
คะแนน 

    

2.5   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงาน
ทําของบัณฑิต (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 14.1) 

2 4 
ประเด็น     

2.6   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 14.2) 

2 3 
ประเด็น     

2.7   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 11) 2 3  ข้อ     
2.8   จํานวนระบบงานสารสนเทศท่ีมีการปรับปรุงหรือพัฒนาข้ึนใหม่ 2 3 ระบบ     
2.9   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 2 3 

ประเด็น 
    

2.10 ระดับความสําเร็จของความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ 2 3 
ประเด็น 

    

3. ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 26    
3.1   งบประมาณ ในการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเท่า 
2 200  

บาท 
    

3.2   เวลาเฉลี่ยในการดําเนินการต้ังแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนําออกให้บริการ 2 16 วัน    
3.3   ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลท่ีห้องสมุดพัฒนา 2 4  ข้อ    
3.4   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 2 4 

คะแนน 
    

3.5   ร้อยละของข้อร้องเรียนท่ีได้รับการแก้ไข 2 ร้อยละ 
80 

    

3.6   ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต่อจํานวนผู้ใช้บริการท่ีมีสิทธ์ิยืม 2 20 
รายการ 
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นโยบาย/ตัวบง่ชี้เฉพาะ (KPI) 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.7   ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมข้ึน  2 ร้อยละ 
2 

    

3.8   จํานวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว (One Stop Service) 2 3 
ประเด็น 

    

3.9   จํานวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 2 3 
ประเด็น 

    

3.10  จํานวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 2 3 
ประเด็น 

    

3.11  ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 2 200  
บาท 

    

3.12  ร้อยละของผู้ใช้บริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2 ร้อยละ 
75 

    

3.13  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2 4 
คะแนน     

4. ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 18    
4.1   จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ท่ีผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ 2 80  

ตอน 
    

4.2   จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ท่ีผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ 2 15 วิชา    
4.3   จํานวนคร้ังของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand 2 8,000 

ครั้ง 
    

4.4   จํานวนคร้ังของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning 2 8,000 
ครั้ง 

    

4.5   จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ท่ีนําไปใช้เพ่ือการเรียนการสอน 2 10 วิชา    
4.6   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 4 

คะแนน 
    

4.7   จํานวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้รับการจดลิขสิทธ์ิ 2 80 ตอน    
4.8   จํานวนผู้ใช้บริการท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
2

30 คน     

4.9   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
การใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2 4 
คะแนน     

5. การบริการวิชาการแก่สังคม 4    
5.1   จํานวนกิจกรรม / โครงการท่ีให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม / ชุมชน 2 3 

กิจกรรม 
*    
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นโยบาย/ตัวบง่ชี้เฉพาะ (KPI) 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.2   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/
ชุมชน 

2 4 
คะแนน *    

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2    
6.1   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2 3  

ประเด็น 
* * *  

7. การบริหารและการจัดการ  24    
7.1   การดําเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 2 3 ข้อ    
7.2   ร้อยละของความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี 2 ร้อยละ 

90 
    

7.3   ร้อยละของงบดําเนินการของหน่วยงานต่องบดําเนินการของมหาวิทยาลัย 2 ร้อยละ 
2 

    

7.4   ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 2 ร้อยละ 
75 

    

7.5   ร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรต่องบดําเนินการของหน่วยงาน 2 ร้อยละ 
2 

    

7.6   การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  2 4 ข้อ *   
7.7   การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมของของหน่วยงาน 2 2 ข้อ *   
7.8   การบริหารจัดการความเสี่ยง (สกอ.7.4) 2 3 ข้อ    
7.9   การพัฒนาสู่องค์กรการเรียนรู้ 2 3 ข้อ    
7.10  ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  2 4 ข้อ    
7.11  จํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์  2 4 

ช่องทาง 
    

7.12  ร้อยละของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / ระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนเอง
และนําไปใช้ประโยชน์หรือมีการเผยแพร่เทียบกับจํานวนบุคลากรตําแหน่งวิชาชีพ 

2 ร้อยละ 
6 

    

8. ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2    
8.1   การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 2 3 ข้อ     
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2    
9.1   ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
2 3 ข้อ 

    

 

*มีส่วนร่วม/สนับสนุน  
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 ……………………………….

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร   จารุวาระกูล) 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

………………………………. 

(นางสาวเพชรราภรณ์  เพ็ชรแก้ว) 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

……………………………….

(นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

………………………………. 

(นายเพชร  สายเสน) 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรม
การศึกษา 

………………………………. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  อมรแก้ว) 
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 ………………………………. 

(นางสาวอ้อยจริยา  พลับจีน) 
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานัก
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นโยบาย/ตัวบง่ชี้ (KPI) ของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินงาน 
 

6   
1.1   กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.1.1) 3 4 ข้อ   
1.4   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์

จุดเน้น รวมท้ังวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  
(ก.พ.ร.52-53 ตัวชี้วัด3.1-3.4) 

3 ระดับ 3    

2. การผลิตบัณฑิต 5   
2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (สกอ. 2.5) 5 4 ข้อ *  *
7. การบริหารและการจัดการ  80   
7.1   ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  

(สกอ.7.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 9.1) 
6 

4 ข้อ 
   

7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 6 3 ข้อ   
7.3   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 11) 6 3  ข้อ   
7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 6 3 ข้อ   
7.5   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบัน (สมศ.12) (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 12.1) - 3 

คะแนน 
* * * 

7.6   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) 6 3 
คะแนน 

   

7.7   ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 5) 6 ระดับ 3   
7.8   ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ให้บริการ (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 9) 
- 

ระดับ 3 
* * * 

7.9   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 11) 

- 
ระดับ 3 

* * * 

7.10 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบติั 
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 12.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 9.2) 

6 2 
ประเด็น 

   

7.11 ระดับความสําเร็จในการให้ความสําคัญกับผูรั้บบริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 13) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 10) 

6 3 
ประเด็น 

   

7.12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต 
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 14.1)  

7 4 
ประเด็น 

   

7.13 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 14.2) 

7 3 
ประเด็น 

   

7.14 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 15.1) 6 3 
ประเด็น 

   

7.15 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 15.2) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 12) 

6 3 
ประเด็น 
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นโยบาย/ตัวบง่ชี้ (KPI) ของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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7.17 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้างคุณคา่  
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 18)  

6 ระดับ 3    

8. การเงินและงบประมาณ -   
8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) - 4 ข้อ * * *
8.2   ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายในภาพรวม  

(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 8) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 7) 
- ร้อยละ 

70 
* * * 

8.3   ระดับความสําเร็จของการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
(ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 10) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 8) 

- ระดับ 3 * * * 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9   
9.1   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 3 4 ข้อ   
9.2   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 3 3 

คะแนน 
   

9.3   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด 7.1) (ก.พ.ร.54 ตัวชี้วัด 6) 

3 3  
ประเด็น 

   

 
*มีส่วนร่วม/สนับสนุน  

 
 
 
 

 ……………………………….

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร   จารุวาระกูล) 
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

………………………………. 

(นางสาวเพชรราภรณ์  เพ็ชรแก้ว) 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

……………………………….

(นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ) 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

………………………………. 

(นายเพชร  สายเสน) 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา 

………………………………. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา  อมรแก้ว) 
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 ………………………………. 

(นางสาวอ้อยจริยา  พลับจีน) 
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานัก

 
 



77 
 

 
คณะทาํงานจัดทําคู่มือประกันคุณภาพ ประจําปี 2553 

สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

1. ผศ.นิวัตร  จารุวาระกูล   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว  รองประธานกรรมการ 
3. นายเพชร  สายเสน   กรรมการ 
4. นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ  กรรมการ 
5. ผศ.สุธาทิพย์  เกียรติวานิช  กรรมการ 
6. นายโยธิน  หนูแดง   กรรมการ 
7. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล  กรรมการ 
8. นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์  กรรมการ 
9. นายเชาวลิต   สมบูรณ์พัฒนากิจ กรรมการ 
10. นายกฤษณ์  จํานงนิตย์  กรรมการ 
11. นางสาวณัฏฐริกา คล้ายสงคราม  กรรมการ 
12. นางสาวอ้อยจริยา พลับจีน   กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสายธาร  สุเมธอธิคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 


