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บทสรุปผู้บริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. บทน ำ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มด าเนินการจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร 
จารุวาระกูล เป็นประธานโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส านักงานชั่วคราว 
ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ ต่อมาเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 ได้มีกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เป็นส านักวิทย 
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหา พัฒนา ดูแล รวมถึงการประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีศูนย์ 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชยการพระนคร สาขาชุมพร 
เขตรอุดมศักดิ ์และสาขาพระนครเหนือ การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีภารกิจดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: (e-Learning) การสร้างโอกาส เพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: (e-Management) การเป็นผู้น าในการใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: (e-Manpower) การผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT เพ่ือ
พัฒนาประเทศ 

 2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2554 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 
องค์ประกอบ จ านวน 50 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมำก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 

1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการอยู่ในระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย
น าเข้าอยู่ในระดบั ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

2. คะแนนเฉลี่ยมุมมองด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 5.00 ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้าอยู่
ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
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3. จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า สามารถน าองค์กรโดยหลักธรรมาภิบาล ครบถ้วน เป็นที่ยอมรับ 

 2. บุคลากรมีความสามารถสูง สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
 
4. จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. โครงสร้างการบริหารไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง เช่น งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ทีมงานบุคลากรที่ดูแลด้าน network ไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรปรับโครงสร้างและก าหนดอัตราก าลังตามภาระงานท่ีปฏิบัติจริง 
 2. ควรก าหนดมาตรการในการสรรหาบุคลากรที่ดูแลด้าน network  
 
6. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 Software ด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สามารถปรับเปลี่ยนระบบ
การท างานให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และตอบสนองหลักธรรมาภิบาล เช่น ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
ประวัติควำมเป็นมำ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่งได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์, 
วิทยาเขตโชติเวช, วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ 
ต่อมาเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้มีกฎกระทรวงให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีส านักงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครเทเวศร ์และมีศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 3 แห่ง ได้แก่ สาขาโชติเวช สาขาพณิชย
การพระนคร และสาขาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักเทคโนโลยี โดยการถ่ายทอดจากแหล่งผู้รู้และการค้นคว้าความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับ 
บริบทของการพัฒนาประเทศ การสร้างสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นภารกิจส าคัญที่
มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือปรับตนเองให้เป็นฐานทางวิชาการ เพ่ือการอ้างอิงและการกระจาย 
ศักยภาพสู่ก าลังคนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในบทนี้เป็นการ
น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความ
สอดคล้องของแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เพ่ือการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ มีการให้บริการทางด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นกลไกส าคัญของการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับในช่วง ปี 2554 – 2557 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก าหนดทิศทางการพัฒนาด้าน ICT 

จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2554–2557 คือการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) โดยใช ้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีจริยธรรมและมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล คือหมายถึง ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากร ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล 
ก่อให้เกิดกระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุน ส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในชุมชนและสังคมเกิดการเรียนรู้ โดย
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการ
จัดการความรู้ และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนใน
สังคม ท าให้เกิดพลังสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือ ในการเลือกและตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
อย่างเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 
วสิยัทัศน ์
 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรม
และมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล 
 
ปรชัญา 

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ 
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ปณธิาน 
มุ่งมั่นเป็นผู้น าการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ พัฒนา

ก าลังคนให้มีคุณภาพ คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานสากล 
 
พันธกจิ 

1. ใช้ ICT พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียนรู้ 
2. ใช้ ICT เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 
3. ใช้ ICT เป็นกลไก ในการสร้างหลักธรรมาภิบาล 
4. ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT 
5. จัดหาทรัพยากร ICT โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 
วตัถปุระสงค ์

1.   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเรียนการสอน 
2.   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการวิจัย 
3.   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 
4.   พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ 

 
เป้าหมาย 

1. พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการที่ใช้ ICT เป็น 
ฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทาง ICT ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนา 
ประเทศ 

4. ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
กลยทุธ ์

1. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
2.พ ัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning) 
3. พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Knowledge) 
4. พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resources) 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา  
6. พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture) 
7. พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) 
8. พัฒนาระบบการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาโดยใช้ ICT เป็นฐาน  
10. พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT (e-Student) 
11. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower) 
12.พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification) 

 



8 

 

วิธีกำรประเมิน 
 1.  กำรวำงแผนกำรประเมิน 

กำรเตรียมและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม คณะกรรมการประเมินได้ก าหนดตารางวันเวลาที่จะ
เข้าประเมิน  โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  และเมื่อได้รับรายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงานแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ได้รับมอบหมาย  ประธาน
ได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 
 กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

1. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธาน
ชี้แจง วัตถุประสงค์ของการประเมิน ชี้แจงก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับทีม
บริหารของหน่วยงาน  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้
คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม 

2. เยี่ยมชมหน่วยงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ อาคารสถานที่ของหน่วยงาน 

3. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คู่มือต่างๆ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ 

กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม  
1. เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมประธานได้ก าหนดให้กรรมการประเมินมาประชุมสรุปผลงาน

ประจ าวันและสรุปผลการประเมินและน าเสนอปากเปล่า ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและร่วม
อภิปรายผลการประเมิน 

2. สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล  ก าหนดให้กรรมการที่ตรวจประเมิน  

ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมสถานที่  (Site visit)  
จากนั้นน าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้  และในการ
น าเสนอผู้บริหารและทีมงาน ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้  
โดยต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์มาแสดง 
  
เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมิน 
    ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์ 1- 3  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ์  ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ส่วนที่ 2  ผลกำรประเมิน 
 

ตำรำง ป. 1  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน1 บรรลุเป้ำหมำย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน              
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

SAR กรรมกำร 
ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 4 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 90% 38 92.68%  5 คะแนน 5 คะแนน  

41  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 5 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 5 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 4 คะแนน 9.24 4.62 คะแนน  5 คะแนน 5 คะแนน  

2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 4 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 4 ระบบ  17 ระบบ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 4 ประเด็น  5 ประเดน็  5 คะแนน 5 คะแนน  
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ตาราง ป. 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน1 บรรลุเป้าหมาย 

 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน              
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

SAR กรรมการ 
ตัวหาร 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 

200 บาท 2,432,288.72 213.26 บาท  
 

2 คะแนน 2 คะแนน  
11,405.04 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

น้อยกว่า 
10 วัน 

4,270 3.3 วัน  
 

5 คะแนน 5 คะแนน  
1,287 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 4 ข้อ  6 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 

4 คะแนน 13.83 4.61 คะแนน  
 

5 คะแนน 5 คะแนน  
3 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 

85% 5 100 %  
 

5 คะแนน 5 คะแนน  
5 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 

20 รายการ 59,557 11.03 รายการ  
 

3 คะแนน 3 คะแนน  
5,398 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 

2% 21.91 36.93 %  
 

5 คะแนน 5 คะแนน  
0.5932 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 3 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ ท่ี 3.9 3 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ ท่ี 3.10 3 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 3.11 

200 บาท 21,830,333.47 1914.10 บาท  
 

4 คะแนน 4 คะแนน  
11,405.04 

 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 3.12 

80% 201 97.10%  
 

5 คะแนน 5 คะแนน  
207 

 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 3.13 

4 คะแนน 9.27 4.64  
 

5 คะแนน 5 คะแนน  
2 
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ตำรำง ป. 1  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ (ต่อ) 
 

 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน1 บรรลุเป้ำหมำย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน              
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

SAR กรรมกำร 
ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 80 ตอน  167 ตอน  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 15 วิชา  58 วิชา  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 8,000 ครั้ง  125,868 ครั้ง  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 8,000 ครั้ง  30,301 ครั้ง  5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 10 วิชา  59 วิชา  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6 4 คะแนน 9.3 4.65 คะแนน  5 คะแนน 5 คะแนน  

2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.7 80 ตอน  187 ตอน  5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.8 30 คน  90 คน  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.9 4 คะแนน 13.04 4.34 คะแนน  5 คะแนน 5 คะแนน  

3  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 3 กิจกรรม  15 กิจกรรม  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 4 คะแนน  4.82 คะแนน  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 3 ประเด็น  4 ประเด็น  4 คะแนน 4 คะแนน  
1  ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งช้ีนั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบเุป็นจ านวนหรือระบุเป็นข้อ 
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ตำรำง ป. 1  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ (ต่อ) 
 

 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน1 บรรลุเป้ำหมำย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมิน หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน              
ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) 

SAR กรรมกำร 
ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 3 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 90%  100%  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 2% 46,344,999.16 6.7%  4 คะแนน 4 คะแนน  

696,219,072.06  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 75% 52 คน 91.28%  5 คะแนน 5 คะแนน  

57 คน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5  2% 1,778,716.31 3.8  4 คะแนน 4 คะแนน  

46,344,999.16  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.6  4 ข้อ  8 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.7 2 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.8 3 ข้อ  6 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.9 3 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.10 4 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.11 4 ช่องทาง  16 ช่องทาง  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.12 6% 23 60.52%  5 คะแนน 5 คะแนน  

38  
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 3 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 3 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
1  ให้ระบุเป็นตัวเลขท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งช้ีนั้น ๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นสัดส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบเุป็นจ านวนหรือระบุเป็นข้อ 
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ตำรำง ป. 2  ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ  
 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
 

หมำยเหตุ 
I P O รวม 

 
 

1.  ปรัชญา ปณิธาน , วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินการ - 5.00 - 5.00 

ดีมำก  

2. ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ - - 5.00 5.00 ดีมำก  

3. ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 3.67 5.00 4.78 4.54 ดีมำก  

4. ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา 5.00 - 4.88 4.89 

ดีมำก  

5. การบริการวิชาการแก่สังคม - - 5.00 5.00 ดีมำก  

6. ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม - 4.00  4.00 ดี  

7.  การบริหารและการจัดการ 4.00 5.00 5.00 4.83 ดีมำก  

8.  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน - 5.00 - 5.00 ดีมำก  
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ดีมำก  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.00 4.91 4.91 4.80 ดีมำก  

ผลกำรประเมิน ดี ดีมำก ดีมำก ดีมำก   
 
 

0.0 0.00 – 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรับปรงุ 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 



14 

 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงตำมรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 
จุดแข็ง 

1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ 
พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557 ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแผนแม่บท ICT ประเทศ  

2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีและมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  
3. มีแบบการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
4. มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

ควรก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของส านัก 

จุดที่ควรพัฒนำ 

การติดตามและแบบการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ควรเก็บข้อมูลการปฏิบัติ
กิจกรรมประจ าเดือนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยต้องติดตามและแบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

พัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
จุดแข็ง 

ในองค์ประกอบท่ี 2 มีภำพรวมดังต่อไปนี้ 

1. มีแผนแม่บท ICT อย่างชัดเจนมีการติดตามอย่างเป็นระยะและต่อเนื่อง  
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีระบบการพัฒนาบุคคลด้าน ICT อย่างเป็นระบบ 
3. มีการพัฒนานวัตกรรมด้าน ICT เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

และบริการ 
4. มีการติดตั้งระบบเครือข่ายทั้งมีสายและไร้สายที่ครอบคลุมและท่ัวถึงในพ้ืนที่บริการ 
5. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดหน่วยงานซึ่งครอบคลุมหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6. ได้รับความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องจากบุคคลและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่าง

ดี 
7. ผู้บริหารทุกระดับในส านักฯมีความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ 
9. มีระบบบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (ERP) ตลอดจนงานระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจแบบชาญ

ฉลาด (BI) 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

ผลักดันให้บุคลากรน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรมีระบบการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ด้าน ICT เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
2. ควรปรับเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจากการตรวจพบว่าตัวชี้วัดได้ผลด าเนินการสูงกว่าเป้าหมายมีอัตราที่สูง 

โดยจะเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการและการบริหารในภาพรวมของส านักวิทยบริกา รและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ควรก าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลสารสนเทศในระบบสารสนเทศที่พัฒนาเพ่ือความคุ้มค่าและสอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

1. ควรสร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ทางส านักฯพัฒนาขึ้นผ่านรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์
สถานการณ์ กระบวนการจัดการความรู้ ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือเตรียมการใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการบริการ 

2. ควรพัฒนาระบบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (Cockpit) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 มีการพัฒนาโปรแกรมระบบงานใหม่ๆ ขึ้นมาช่วยในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ท าให้ลดเวลา และข้ันตอน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบที่ 3 ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด  
จุดแข็ง 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ให้กับทุกคณะอย่างชัดเจน  

2. มีบุคลากรปฎิบัติงานห้องสมุดที่มีความสามารถ มีคุณภาพ ปฏิบัติงานได้อย่างดี 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. วางแผนประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ โดยสามารถเสนอรายชื่อทรัพยากรผ่าน

เว็บไซต์ห้องสมุดได้ตลอดเวลา 
2. วางแผนก าหนดแนวทางการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้ชัดเจน 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 

ควรเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อหนังสือให้คล่องตัวกว่านี้  เนื่องจากการจัดซื้อด้วยวิธีสอบราคา ท าให้ได้หนังสือ
ล่าช้า ล้าสมัย และไม่ครบถ้วนตามรายชื่อที่เสนอให้สอบราคา จึงต้องมีการสอบราคาหลายรอบ ท าให้เสียเวลา
เป็นอย่างยิ่งและได้รับหนังสือที่ล้าสมัย 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

ปรับปรุงระบบการจัดซื้อหนังสือให้คล่องตัวมากขึ้น  
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
มีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มาช่วยให้บริการงานห้องสมุดให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว

ขึ้นทุกปี 
 
 

- 
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องค์ประกอบที่ 4  ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  
จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีศักยภาพทางด้านความรู้ความสามารถด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2. มีความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
3. สามารถผลิตสื่อในรูปแบบ Video On Demand ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ประเมินและมีความสมบูรณ์  
4. มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล  Video On Demand ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
5. การด าเนินการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จและได้รับการจดลิขสิทธิ์ เป็นจ านวนมาก  
6. มหาวิทยาลัยได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์  
7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตเป็นสื่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบการผลิตสื่อให้มีมาตรฐาน  
2. ส่งเสริมให้มีการประเมินผลคุณภาพสื่อที่ผลิตขึ้นในแต่ละรายการ  
3. เพ่ิมปริมาณการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

จุดทีค่วรพัฒนำ 

ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่ายที่รับผิดชอบดูแลระบบจัดการเรียนการสอน e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ปรับปรุงต าแหน่งบุคลากรด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์รับผิดชอบระบบการจัดเรียนการสอน e-Learning 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
มีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง 

1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ 

 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบการผลิตสื่อให้มีมาตรฐาน  
2. ส่งเสริมให้มีการประเมินผลคุณภาพสื่อที่ผลิตขึ้นในแต่ละรายการ  
3. เพ่ิมปริมาณการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

จุดที่ควรพัฒนำ 

ควรมีเจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่ายที่รับผิดชอบดูแลระบบจัดการเรียนการสอน e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ปรับปรุงต าแหน่งบุคลากรด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์รับผิดชอบระบบการจัดเรียนการสอน e-Learning 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
มีการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

 
องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

1. มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
           2. หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันให้ความร่วมมือในการด าเนินงานแผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

ความเพ่ิมโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

ควรเพิ่มงบประมาณเพ่ือการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาไทย  
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนางานด้านอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาไทย 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรให้ความร่วมมือและสามารถพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
3. มีการจัดสภาพแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
4. มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนางาน 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
ควรให้ทุกกลุ่มรายงานและประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน 
 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
ปรับปรุงกระบวนการติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
มีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
องค์ประกอบที่ 8 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
จุดแข็ง 

1. มีอุปกรณ์ท่ีส าคัญและบุคลากรที่มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้  
2. อุปกรณ์มีความพร้อมและทันสมัย  
3. บุคลากรให้ความร่วมมือ และเกิดความสัมพันธ์ภายในองค์กร  

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรกับหน่วยงานภายนอกให้มากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนำ 

พัฒนาขั้นตอนการให้ยืมทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภายในให้เป็นระบบและตรวจสอบได้ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

ปรับปรุงขั้นตอนการยืม-คืน-ใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานภายในให้รัดกุมยิ่งขึ้น  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 

1. มีหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. มีคณะกรรมการด าเนินการจัดท าเอกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ 
3. มีการท ารายงานผลการประเมินตนเองของคณะ/สถาบัน/ส านัก 
4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

สกอ. และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจหลักการ/วิธีการท าประกันคุณภาพอย่างทั่วถึง  
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
ควรให้ทุกคนปฏิบัติงานตามหลักการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ า และยอมรับผลการ 
ประเมินเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงผลส าเร็จของและคุณภาพของงานเป็น
ส าคัญ 
 

เสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ปรับปรุงตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงมากข้ึน 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

มีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือติดตามการด าเนินงานในระบบประกันคุณภาพ และใช้คอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่ายในการเก็บรักษาและน าเสนอข้อมูลการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
 

- บันทึกภาคสนาม 
- รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
- ก าหนดการตรวจประเมิน 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ผลการตรวจ Improvement plan 
- Common data set 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการพัฒนาแผน 
ข้อค้นพบ  

ส านักด าเนินการได้  5  ข้อ  ดังน้ี 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551 – 2554)  

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร แม่แผนแม่บทระยะสั้น ระยะปานกลาง 
และระยะยาว 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธร์ะดับสถาบันไปสูทุ่กหน่วยงานภายใน 

โดย มีการประชมุถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากมหาวิทยาลัยมายังส านักและประชุม
ท าชี้แจงถ่ายทอดกลยุทธ์ของส านักไปยังกลุ่มงานทุกกลุ่มภายในอย่างทั่วถึง 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าป ี

โดย มีการประชุมและจัดท าแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี แจ้งให้
ผู้รับผิดชอบไปด าเนินการ 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ า ปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

โดย จากแผนกลยุทธ์ที่ส านักพัฒนาขึ้นมีการก าหนดตัวบ่งชี้แผน และตัวบ่ งชี้
แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก าหนดค่าเป้าหมาย และระดับความส าเร็จ อย่าง
ชัดเจน 

จุดเด่น 

1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 2554-2557 ที่มี
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร แผนกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแผนแม่บท ICT ประเทศ 

2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีและมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานมีการแบบติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติ 

 

 

ค่าเป้าหมาย  
:  4 ขอ้ 

 
ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

:  5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 
 

 
   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 จุดที่ควรพัฒนา 

การติดตามและแบบการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ควรเก็บ
ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจ าเดือนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยต้อง
ติดตามและแบบการประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมในรอบระยะเวลา
ทุกๆ 6 เดือน 

ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ร้อยละของเส้นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกคณะและทุก
หน่วยงาน 
ข้อค้นพบ  

จ านวนอาคารที่มีเส้นทางเครือข่ายครอบคลุมทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย  
เท่ากับ 38  โดย มีจ านวนอาคารทั้งหมด 41  ร้อยละของเส้นทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ครอบคลุมไปถึงทุกอาคารเท่ากับ 92.68 

 
จุดเด่น 

ในองค์ประกอบที่ 2 มีภาพรวมดังต่อไปน้ี 

1. มีแผนแม่บท ICT อย่างชัดเจนมีการติดตามอย่างเป็นระยะและต่อเน่ือง  
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีระบบการพัฒนาบุคคลด้าน ICT 

อย่างเป็นระบบ 
3. มีการพัฒนานวัตกรรมด้าน ICT เพ่ือน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและบริการ 
4. มีการติดต้ังระบบเครือข่ายทั้งมีสายและไรส้ายที่ครอบคลุมและทั่วถงึใน

พ้ืนที่บริการ 
5. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดหน่วยงานซึ่งครอบคลุมหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ได้รับความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากบุคคลและ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 
7. ผู้บริหารทุกระดับในส านักฯมีความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติงานใน

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ 
9. มีระบบบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย (ERP) ตลอดจนงานระบบ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจแบบชาญฉลาด (BI) 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีระบบการบ ารุ งรักษาอุปกรณ์ ด้าน ICT เ พ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

2. ควรปรับเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจากการตรวจพบว่าตัวชี้วัดได้ผล
ด า เ นินการสู งกว่ า เป้าหมาย ที่ อัตราที่ สู ง  โดยจะเ น้นการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการและการบริหารในภาพรวมของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ควรก าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลสารสนเทศในระบบสารสนเทศที่
พัฒนาเพ่ือความคุ้มค่าและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 90 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 92.68 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 92.68  

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
  เท่ากับเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย 

     บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

    บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 ระดับประสิทธภิาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ข้อ ดังน้ี 

1.มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้
เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 

โดย มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกล
ยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวิทยาลัย 

2. มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจุบัน 

โดย มีการสร้างแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่แสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 พ้ืนที่ ศูนย์เทเวศร์ 
ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์โชติเวช ศูนย์พระนครเหนือ 

3.มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย โดย
แบ่งเป็น Internal Zone คือส่วนที่เชื่อมต่อกับอินทราเน็ตหรือระบบเครือข่าย
ภายใน และ DMZ (Demilitarized Zone) คือโซนที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต 

โดย มีการใช้งานระบบไฟร์วอลล์เพ่ือท าการแบ่งโซนของระบบเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย 

4. มีเจ้าหน้าที่  หรือช่างเทคนิค หรือวิศวกร ท าหน้าที่ ดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 

โดย มีการประชุมและแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ ให้ที่ท าหน้าที่ ดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย 

5. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ภายใน
มหาวิทยาลัย 

โดย มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง ซึ่ง
สามารถ Monitoring และ Notification ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดได้ 

จุดเด่น 

1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 
2554-2557  

2. แสดงแนวท างการ พัฒนาอย่ างชัดเ จนมีบุคลากรที่ มีคว าม รู้

ค่าเป้าหมาย  
:  5 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

:  5  ประเด็น 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

:  5  ประเด็น 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ความสามารถในการจัดการบริหาร Network  
3. มีอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรทบทวนปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554-2557) ทุกรอบปี 
2. พัฒนาบุคลากรในด้าน Network อย่างต่อเน่ืองและตรงสายงาน 
3. แผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่าย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ทางส านักฯพัฒนาขึ้น
ผ่านรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ กระบวนการจัดการความรู้ 
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือเตรียมการใช้ข้อมูล
สารสนเทศในการบริการ 

2. ควรพัฒนาระบบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง (Cockpit) เป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ระดับประสิทธภิาพของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับภายนอก 
ข้อค้นพบ  
 ส านักด าเนินการได้ 5 ข้อ ดังน้ี     

1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร หรือแผนกลยุทธ์ ที่แสดงให้
เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเกตเวย์ (Gateway) ของเครือข่าย
มหาวิทยาลัย 

โดย มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนกล
ยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนในการพัฒนาระบบเกตเวย์  (Gateway) ของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย 

2.มีแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ที่เชื่อมต่อกับภายนอก โดย
แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อกับ
ภายนอกที่เป็นปัจจุบัน 

โดย มีการพัฒนาระบบที่ใช้ในการแสดงแผนผังระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกั บ
ภายนอกรวมทั้งแสดงปริมาณการใช้งาน (Traffic ) ของระบบเครือข่ายที่เข้า-
ออก 

3. มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับภายนอก โดย
แยกเป็นExternal Zone คือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือระบบ
เครือข่ายภายนอกอย่างชัดเจน 

โดย มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ในการแบ่งพ้ืนที่ Excternal Zone ออกจาก
ระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัย 

4. มีระบบหรืออุปกรณ์บรหิารจัดการช่องสัญญาณทั้งขาเข้าและขาออก 
(Inbound และ Outbound) 

โดย มีอุปกรณ์จัดการช่องสัญญาณ Allot Bandwidth Shaper และระบบ
ควบคุมปริมาณการใช้งานเครือข่าย NetXplorer ที่ใช้ในการควบคุมการใช้งาน
ระบบเครือข่ายให้เป็นไปตามความเหมาะสม 

5. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring) ที่
เชื่อมต่อกับภายนอก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการติดต่อสื่อสารทั้งขาเข้าและขาออก 
(Inbound และ Outbound) 

โดย  มีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายรวมทัง้เตือนเมือ่
มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น 

จุดเด่น 

1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2. มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บริหาร

ค่าเป้าหมาย  
: 5 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

    บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

    บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

จัดการช่องสัญญาณทั้ งขาเข้ าและขาออก  (Inbound และ 
Outbound)  

3. มีการแยกเครือข่ายเป็น Internal และ External Zone อย่างชัดเจน  
4. มีระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring)  
5. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการบริหาร Network  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. เพ่ิมจ านวนบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี
เครือข่าย 

2. พัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขยายกรอบอัตราก าลังจ านวนบุคลากรที่ด้านเทคโนโลยีเครือข่าย  
2. ฝึกอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลยั 
 
ข้อค้นพบ  
มีการออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน
มหาวิทยาลัย 2 ครั้ง มีค่าเฉลี่ย 4.62 โดยผลการประเมิณครั้งที่ 1 มีระดับความ
พึงพอใจ 4.53 และครั้งที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.71 พร้อมกับมีการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ มี ก า ร ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
ผ่าน www.rmutp.ac.th 

 
จุดเด่น 

1. มีเครือข่ายอินเตอร์เน๊ตความเร็วสูงให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่  
2. มีบริการเครือข่ายไร้สายให้บริการครอบคลุม 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. เพ่ิมจ านวน Wireless Access Point ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
2. น าผลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุง

ระบบงาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมขยายจ านวน Wireless Access Point เพ่ือรองรับจ านวนการใช้
งานที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

2. ให้ปรับปรุงข้อบกพร่องจากผลการประเมิน 

 

ค่าเป้าหมาย  
:. 4 คะแนน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:. 4.62 คะแนน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:. 4.62 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย 

    บรรลุ 
   ไม่บรรล ุ

    บรรลุ 
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
……………………………………………………………………… 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงาน
ท าของบัณฑิต 

ข้อค้นพบ   
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น ดังน้ี 

1. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษา 
การเงิน ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

โดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้รับความร่วมมือจากส านักทะเบียนนักศึกษาส่ง
ข้อมูลให้ 2 ครั้งคือในเดือนกรกฎาคม 2554 และเดือนธันวาคม 2554  ข้อมูล
บุคลากรได้รับความร่วมมือจาก กองบริหารงานบุคคล  ข้อมูลการเงินได้รับความ
ร่วมมือจาก กองคลัง  เมื่อได้รับข้อมูลแล้วงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ต้องท าการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลให้ตรงตามมาตรฐานกลาง แล้วจีงส่งให้ สกอ.
ภายในก าหนดเวลา 

2. มีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูล ให้เป็นไป
ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

โดย ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จะใช้
โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน นอกจากน้ันยังตรวจสอบด้วย
ตนเองแบบ Manual เพ่ือความมั่นใจ แล้วจึงส่งให้ สกอ.  สกอ.จะมีโปรแกรม
ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหน่ึงและรายงานผลการตรวจให้มหาวิทยาลัยทราบ 

3. มีการเผยแพร่รายงานข้อมูล พร้อมรายชื่อคณะท างานผู้รับผิดชอบจัดท า
ข้อมูล ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

โดย มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ สวท.จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบ
จัดท าข้อมูลประกอบด้วย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานท าเบียน กองคลัง กอง
นโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล มีส านักวิทยบริการฯ เป็นเลขา
คณะท างาน 

4. มีการน าข้อมูลและสารสนเทศเผยแพร่ เพ่ือให้ประชาชนและสาธารณะ 
สามารถสืบค้นและรับทราบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

โดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้จัดท าเว็ปไวต์เผยแพร่ข้อมูลนักศึกษา บุคลากร 
หลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษา การเงิน บนหน้าเว็ปไซต์ มทร.พระนคร 

5. มีระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้
ได้รับทราบข้อมูลระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

โดย นักศึกษาและบัณฑิตสามารถเข้ามาให้ข้อมูลสถานะการท างานการศึกษาต่อ 
ผู้จ้างหรือหัวหน้าสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจต่อ

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม ค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
     สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
     สูงกว่าเป้าหมาย 

    บรรลุ 
   ไม่บรรล ุ

     บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................. 
.................................................................................. 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

บัณฑิต เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากกองพัฒนานักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด
รูปแบบข้อมูล และการน าเสนอรายงาน ผู้บริหารสามารถเข้ามาดูผลการประเมิน 
เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงได้ให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะมายังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
จุดเด่น 

1. ความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และ
หลักสูตร  

2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
โดยท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 

จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ปรับปรุงระบบทะเบียนนักศึกษาให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

2.  พัฒนาบุคลากรของ สสท.ให้มีศักยภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

1.  พัฒนาระบบงานทะเบียนให้ทันสมัย 

2  .ควรพัฒนาบุคลากรของ สสท.อย่างต่อเน่ือง 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.6 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบรหิารจัดการภายใน
สถาบันอุดมศึกษา 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น ดังน้ี  

1. มีระบบฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยโดย มหาวิทยาลัยจัดท า
ฐานข้อมูลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย  มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของพร้อมทั้งมีการก าหนดสิทธิโดยระบุ 
Username และ Password เพ่ือให้สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สมบูรณ์ของข้อมูลและมีช่องทางในการให้ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนา พร้อมกับ
คู่มือการก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง 
ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง 

2 .มีการจัดท าหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏบิัติงานตาม
กระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ 

โดย มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าและทบทวนฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบั ติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า 1 กระบวนการ  ที่ จัดท าใน
ปีงบประมาณ 2554  คือ ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยมีการก าหนด
สิทธิโดยระบุ Username และ Password เพ่ือให้สามารถเข้าตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง และมีช่องทางในการให้
ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาในโอกาสต่อไป พร้อมกับคู่มือการก าหนดสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้
จากส่วนกลาง 

3.มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลแก่ผู้รบับริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ผู้บรหิาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 

โดย มหาวิทยาลัยฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลแก่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้อย่ างเหมาะสม   ระบบติดตามผลการด าเ นินงานตามแผนปฏิบั ติ
ราชการ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงด้วย Username และ 
Password เพ่ือให้สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลได้จากส่วนกลาง  และมีช่องทางในการให้ค าแนะน า 

4.มีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ 
หรือตามแผนงาน/โครงการส าคัญ 

โดย มหาวิทยาลัยจัดท าระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยที่ใช้ในการ

ค่าเป้าหมาย  
:  4 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม ค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

     บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

     บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................. 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ก ากับติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติ
ราชการ และตามค ารับรองการปฏิบัติราชการที่สามารถรายงานต่อกองนโยบาย
และแผน ส านักประกันคุณภาพ และผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดัง
มีบันทึกข้อความ ค าสั่ง ความเห็นการตอบกลับทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
แสดงว่าได้น าข้อมูลจากการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
การด าเนินงานของกองนโยบายและแผน 

5.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

โดย มีการท าส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการใช้ระบบติดตาม
แผนปฏิบัติราชการจ าแนกตามกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแบบออนไลน์
ตลอดเวลา มีการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

จุดเด่น 
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ิมในบางรายการข้อมูล 
 
ข้อเสนอแนะ 

การปรับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความเข้มข้นขึ้น ท าให้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูล
เพ่ิมในบางรายการข้อมูล 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.7 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารและการตัดสินใจ 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ข้อ ดังน้ี 

1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

โดย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2550 – 2554) ในระยะ
เริ่มต้นมหาวิทยาลัย และในปลายปี 2553 ได้มีการพัฒนาแผนแม่บทฉบับใหม่
เป็นมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2554 – 2557) จากคณะกรรมการที่มาจากหลายฝ่าย 
มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมกับก าหนด
วัตถุประสงค์ของแผนและระบบงานต่าง ๆ  มีการจัดสรรงบประมาณทั้งด้าน 
Hardware  Software และ Network ให้สอดคล้องรองรับระบบงานที่จะ
พัฒนาในอนาคต และมีการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของระบบงานต่าง ๆ 

2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

โดย มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ส านักเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ส านักได้แต่งต้ัง
ทีมงานขึ้นมาจัดท ารวมทั้งท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผน ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
สถาบันวิจัย และส านักประกันคุณภาพ เป็นต้น มีการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการติดตาม ความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของโปรแกรมระบบงาน และข้อมูลที่
ได้อย่างสม่ าเสมอ มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง
ตรงกัน ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจสามารถตอบสนองพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระบบประเมิน
การเรียนการสอนออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการวิจัย  คือ
ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้านการบริหาร
จัดการ  ประกอบด้วย  ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ  ระบบติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ระบบติดตามผลการปฏิบั ติราชการ
(กพร.) ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ด้านการเงิน ระบบการเงินและบัญชี (Enterprise Resource Planning) 
ระบบการรายงานเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ (Buseiness Intelligence)  ด้าน
การประกันคุณภาพ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ
ติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน 

3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

โดย มีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศแบบออนไลน์  มีการตรวจสอบและทดสอบแบบ

ค่าเป้าหมาย  
: . 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม ค่า
เป้าหมาย 
:  5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  5 ข้อ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

    บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................. 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ประเมิน มีการพัฒนาโปรแกรมการประเมินผลให้สามารถรายงานผลการ
ประเมินได้แบบเรียลไทม์ออนไลน์  พร้อมมีผู้ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามดูแล ใน
การประเมินผลน้ีจะท าสรุปรายงานเสนอผู้บริหารในปลายปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
ทุกปี นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยยังมีการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบงาน
อื่น ๆ ด้วย เช่น ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ เป็นต้น 

4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ โดย 

มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ที่ ได้คะแนนน้อย และจากที่ผู้ประเมินให้ค าแนะน าไว้  มาท าแผน
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเสนอผู้บริหาร และปรับปรุงต่อไป ระบบที่ได้ปรับปรุง
จากค าแนะน าแล้ว เช่น การพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้เมื่อได้รับ
การร้องขอ  เป็นต้น 

5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนด 

โดย มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลบุคลากร การเงิน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร 
และข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกให้กับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาปีละ 2 ครั้งในเดือนกรกฎาคม 
และธันวาคม ตามที่ก าหนด  บันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพในโปรแกรม CHE 
QA และบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตผ่านระบบของ สกอ. ด้วย 

จุดเด่น 
ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าแต่คงความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากร 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และน า
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฎิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ 
จัดฝึกอบรม สัมมนา บุคลากรทุกระดับ และศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://eassess.rmutp.ac.th/?do=assessment
http://eassess.rmutp.ac.th/?do=assessment
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.8 จ านวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ 
 
ข้อค้นพบ  
จ านวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่  17 ระบบงาน 

 
จุดเด่น 
ส านักมีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบงาน
ได้เอง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรบรรจุพนักงานที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ดีให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ทันทีขณะปฏิบัติงาน 

 

ค่าเป้าหมาย  
: 4  ระบบ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  17 ระบบ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  17 ระบบ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5  คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

    บรรลุ 
   ไม่บรรล ุ

    บรรลุ 
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.9 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น ดังน้ี 

1.ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
ผู้ส าเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยหน่ึงฐานข้อมูล 

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มีการก าหนด
กระบวนการที่สร้างคุณค่า 1 กระบวนการ คือ ระบบภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ
พันธกิจหลักของส านัก สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของ
นักศึกษา อาจารย์  และผู้รับบริการอื่น ๆ ที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างานที่
ดีขึ้น รวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านัก โดยมีการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพ่ือท าให้การด าเนินงานของ
สถาบันมีความสอดคล้องกัน 

2. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้น้ีต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ เช่น นักศึกษา อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลยั 

โดย สวท. ได้จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความ
คาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุม่ 

โดย มีการออกแบบกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ ตามขั้นตอนที่ 2 และ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยร่วมกัน
ท าหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ พิจารณาความคุ้มค่า ความเสี่ยง และกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการอย่างครบถ้วน มีระบบการควบคุมการเข้า
ใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 

4.ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้น้ีต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุง
พัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 

โดย มีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุน ลดระยะเวลาการด าเนินงาน   น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงระบบการท างาน 

5.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน 

โดย มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน 

 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม ค่า
เป้าหมาย 
: 5 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย 

     บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

     บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................  
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

จุดเด่น 
มีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบได้เอง 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนางานด้วยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
ผู้บริหารควรมีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานน าระบบสารสนเทศมาใช้อย่างทั่วถึง 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.10 ระดับความส าเร็จของความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ประเด็น ดังน้ี 

1.มีการแต่งต้ังผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (CSO: 
Chief Security Officer) 

โดย จัดให้มีวาระการประชุมเพ่ือแต่งต้ัง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
โครงสร้างเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ และแต่งต้ัง นายเชาวลิต สมบูรณ์
พัฒนากิจ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

2.มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ 

โดย คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างเครือข่ายและข้อมูล
สารสนเทศ จัดให้มีวาระการประชุม เพ่ือก าหนดนโยบายด้านความมั่นคง
ปลอดภัย 

3.มีการเก็บข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ของผู้ใช้ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2550 

โดย มีอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ของผู้ใช้
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2550 

4.มีระบบส ารองและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉิน (Backup and Recovery) 

โดย มีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอรืแม่ข่ายส าหรับส ารองและกู้ข้อมูลในยามฉกุเฉิน 

5.มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภยัระบบเครือข่าย 

โดย มีการจัดท าสัญญาการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ด้านการรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข่ายปี 2554 

จุดเด่น 

1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับ พ.ศ. 2550-2554 และฉบับ พ.ศ. 
2554-2557 แสดงแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน  

2. มีการแต่งต้ังผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
(CSO: Chief Security Officer)  

3. มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศ  
4. มีการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Traffic Log) ของผู้ ใช้ตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.
2550  

5. มีระบบส ารองและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉิน (Backup and Recovery)  

ค่าเป้าหมาย  
:  4 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม ค่า
เป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย 

    บรรลุ 
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................. 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6. มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย  

 
จุดทีค่วรพัฒนา 

ระบบควบคุมอัคคีภัย 

ข้อเสนอแนะ 
     จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงระบบควบคุมอัคคีภัย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

องค์ประกอบที่ 3  ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 
 

ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(บาท : คน) 
ข้อค้นพบ  

งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  2,432,288.72 บาท จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบ เท่ า 11,405.04 คน  ค่าใช้ จ่ายจัดซื้ อทรัพยากร
สารสนเทศต่อ FTES 213.26 บาท ดังมีรายการหลักฐานการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศคือ สวท.3.1-1 –  สวท.3.1-9 

จุดเด่น 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อ
ทรัพยากรสารสนเทศให้กับทุกคณะอย่างชัดเจน  

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อทรัพยากสารสนเทศ  

ข้อเสนอแนะ 
 
มอบหมายบุคลากรจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อทรัพยากสารสนเทศเข้า
ห้องสมุดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 

ค่าเป้าหมาย  
:  200  บาท 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:      213.26   บาท 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:    213.26   บาท 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  2 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 2 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.2 เวลาเฉลี่ยในการด าเนินการต้ังแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและน าออกให้บริการ 
(วัน:รายการ) 
ข้อค้นพบ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มงานห้องสมุดประกอบไปด้วย
ห้องสมุด 4 แห่ง ได้แก่ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุดพระนครเหนือ 
และห้องพณิชยการพระนคร ด าเนินการจัดหาสารสนเทศด้วยวิธีสอบราคาให้
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ทั้งน้ีในการสอบราคาหนังสือในปีงบประมาณ 2554 ได้
สรุปผลการจัดซื้อให้กับทุกบริษัทที่ได้เข้าสอบราคา ในช่วงเดือน เมษายน 2554 
และได้ด าเนินการจัดส่งต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2554 และยังมีบางบริษัทที่จัดส่ง
หนังสือล่าช้าจึงท าให้ได้รับหนังสือล่วงเลยมาจนถึงเดือน เมษายน 2555 ดังน้ัน 
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด มทร.พระนคร ที่ได้รับนับต้ังแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 จึงสรุปรวมได้ 1,287 ชื่อเรื่อง 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLIB พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งปัญหาที่พบ
จากการใช้โปรแกรมยังคงมีอยู่มากโดยเฉพาะในส่วนของการพิมพ์รายงานการ
บันทึกข้อมูลในระบบของงานพัฒนาและงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือ
ควบคุมระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่น าออก
ให้บริการไม่สามารถค านวณออกมาได้อย่างชัดเจนด้วยโปรแกรม Walai 
AutoLIB ดังน้ันห้องสมุดจึงได้ท าแบบฟอร์มเพ่ือควบคุมระยะเวลาในการ
ด าเนินงานขึ้น โดยใช้ วันที่ เดือน ปี ที่ปรากฏในระบบจัดเก็บจากโปรแกรม 
Walai AutoLIB มาค านวณหาเวลาเฉลี่ยในการด าเนินงาน 

สรุปกลุ่มงานห้องสมุด มทร.พระนคร ใช้เวลาด าเนินการต้ังแต่รับทรัพยากร
สารสนเทศและน าออกให้บริการเฉลี่ย 3.3 วัน ต่อ 1 ชื่อเรื่อง 
จุดเด่น 

1. บรรณารักษ์ห้องสมุด สามารถด าเ นินงานวิ เคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศได้ทันกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2. มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในกลุ่มงานห้องสมุดมทร.พระนครทั้ง 4 
แห่ง จึงท าให้การท างานบรรลุผลส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 

จุดทีค่วรพัฒนา 

1. ปรับปรุงโปรแกรม Walai AutoLIB ให้สามารถบันทึกและควบคุม
ระยะเวลาในการด าเนินงานต้ังแต่วันที่ได้รับทรัพยากรจนถึงวันที่น า
ออกให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คงมีรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ยังค้างอยู่ ในระบบมาก คือมี
รายการชื่อเรื่องซ้ า บางชื่อเรื่องไม่มีตัวเล่มเพราะได้ผนวกรวมกับศูนย์
อื่นที่มีชื่อหนังสือเหมือนกันแล้วแต่ชื่อเรื่องยังไม่ลบออกจากระบบ เกิด
จากการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่เป็น โปรแกรม 
Walai AutoLIB ท าให้จ านวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมี
จ านวนมากเกินความเป็นจริง 

ค่าเป้าหมาย  
: น้อยกว่า 10 วัน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

:  3.3 วัน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:   3.3 วัน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ:  5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ข้อเสนอแนะ 

ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพ่ือปรับปรุงโปรแกรม  Walai 
AutoLIB ให้สามารถบันทึกข้อมูลเพ่ือควบคุมเวลาต้ังแต่ตรวจรับและน า
ทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.3 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลทีห่้องสมุดพัฒนา (ให้คะแนนตามระดับ) 
ข้อค้นพบ  

ส านักด าเนินการได้  6  ข้อ  ดังน้ี 

1.มนีโยบายและมีการวิเคราะห์ความต้องการหรือความจ าเป็นในการจัดท า
ฐานข้อมูล 

โดย จากการให้บริการวารสารห้องสมุด พบว่า วารสารที่บอกรับของห้องสมุดแต่
ละสาขามีเน้ือหาแตกต่างกันออกไปตามลักษณะคณะวิชาที่ห้องสมุดต้ังอยู่ เช่น 
ห้องสมุดเทเวศร์ วารสารที่บอกรับจะมีเน้ือหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องจักรกล เป็นต้น ห้องสมุดโชติเวช วารสารที่บอกรับจะมี
เน้ือหาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ เทคโนโลยีอาหาร การตกแต่งบ้าน เป็นต้น ซึ่งการ
ขอใช้บริการต้องเดินทางไปที่ห้องสมุดสาขาน้ันๆ จึงเป็นการไม่สะดวกแก่ผู้ขอใช้
บริการ ดังน้ัน คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดจึงมีแนวความคิดให้จัดท า
ฐานข้อมูลวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ โดยน ามา Scan แล้วท าการ Uplaod ไว้ใน
เว็บห้องสมุด 

2.มีฐานข้อมูลที่ห้องสมุดเป็นผู้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ 

โดย ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดได้ด าเนินการพัฒนาขึ้นเพ่ือให้บริการสารสนเทศแก่
ผู้ใช้บริการ ได้แก่ ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด 

3.มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธขิองผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 

โดย มีการก าหนดสิทธิส าหรับผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด
(โดยใช้ username และ password ของ RMUTP Passport ในการเข้าสู่
ระบบ) และมีการก าหนดสิทธิส าหรับเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ในการอัพโหลด
ข้อมูล 

4.ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้น้ีต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรบัปรุง
พัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง 

โดย ปัจจุบันห้องสมุดแต่ละแห่งจะมีวารสารไว้ให้บริการเฉพาะยืมอ่านภายใน
ห้องสมุดและส าหรับยืมถ่ายเอกสารเท่าน้ัน  ผู้ที่ต้องการค้นคว้าวารสารหรือ
ต้องการถ่ายเอกสารเก็บไว้ ไม่ว่าจะเป็นวารสารไทย หรือวารสารต่างประเทศ 
จะต้องเดินทางมาที่ห้องสมุดเท่าน้ัน จึงท าให้ไม่สะดวก จึงได้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลวารสารห้องสมุดขึ้นมาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการได้จากระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด 

5.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

โดย มีแบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุด 

6.มีการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงระบบฐานข้อมูล และมีการปรับปรุงและ

ค่าเป้าหมาย  
:  4  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: 6  ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 6  ข้อ 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

เพ่ิมเติม ฐานข้อมูลหรือสารสนเทศให้ทันสมัย 

โดย ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลวารสารห้องสมุดอยู่ใน
ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 4.39 และจะปรับปรุงจ านวนวารสารให้ทันสมัยและมี
จ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

 
จุดเด่น 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่และบรรณารักษ์ห้องสมุดในการน า
ไฟล์จัดท าขึ้นเว็บฐานข้อมูลคลังปัญญา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรเพ่ิมกิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลคลังปัญญาให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
 
ข้อเสนอแนะ 

จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และระบบคลังปัญญาให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.4 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการห้องสมุด 
ข้อค้นพบ  

ผลรวมระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของห้องสมุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.83 จ านวนครั้งของการประเมินทั้งหมดเท่ากับ 3 ครั้ง 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดเท่ากับ 4.61 

จุดเด่น 

มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกปีการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรน าข้อเสนอแนะของผู้ใช้ห้องสมุดมาปรับปรุงการท างาน 

ข้อเสนอแนะ 

ด าเนินการน าข้อเสนอแนะของผู้ใช้ห้องสมุดมาปรับปรุงการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
:  4   คะแนน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:   4.61 คะแนน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  4.61 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

  บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.5 
 

ร้อยละของข้อรองเรียนทีไ่ด้รับการแก้ไข 
ข้อค้นพบ  

จ านวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข 5 เรื่อง จ านวนข้อร้องเรียนทั้งหมด 5 เรื่อง 
ข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขคิดเป็นร้อยละ 100 

จุดเด่น 
ห้องสมุดมีช่องทางในการเปิดรับข้อร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เช่น 
เว็บบอร์ดของห้องสมุด และกล่องรับความคิดเห็น และก าหนดให้
หัวหน้าห้องสมุดแต่ละแห่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อร้องเรียน
จากผู้ใช้บริการเพื่อส่งต่อผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ส ารวจช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 

ข้อเสนอแนะ 

ควรเพ่ิมช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
:  ร้อยละ 85 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 100 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 100 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.6 
 

ปริมาณการยมืทรัพยากรสารสนเทศต่อจ านวนผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยมื  
ข้อค้นพบ  

จ านวนการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 59.557 รายการ จ านวนสมาชิกที่มีสิทธิ์ยืม
ทรัพยากรสารสนเทศ 5,398 คน ปริมาณการยืมต่อคนเท่ากับ 11.03 รายการ 

จุดเด่น 

ในปี 2554 ห้องสมุดได้จัดซื้อตู้ยืมหนังสืออัตโนมัติ  ท าให้ผู้ใช้บริการมีความ
สะดวกมากขึ้น  

จุดที่ควรพัฒนา 

จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการยืมทรัพยากสารสนเทศให้มากขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 
แนะน าเสนอหนังสือใหม่ผ่านหน้าเว็ปไซด์หลักของมหาวิทยาลัย เป็นภาพหน้าปก
ชื่อเรียงกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 20 รายการ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  11.03 รายการ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 11.03 รายการ 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  3 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 3 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
มีแผนส่งเสริมและแผนสนับสนุนรองรับแล้ว 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.7 
 

ร้อยละของปริมาณการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น (เฉพาะฐานข้อมูลที่
จัดซื้อ) 
ข้อค้นพบ 
ปีการศึกษา 2554 งานห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 13 ฐาน ผู้ใช้บริการประกอบด้วย 
นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 12,146 คน และมี
การ login เพ่ือใช้ฐานข้อมูลทุกฐานจ านวน 128,263  ครั้ง (สถิติต้ังแต่เดือน 
มิถุนายน 54 – เมษายน 55) เน่ืองจากสถิติเดือนพฤษภาคม 55 จะเช็คสถิติได้
ประมาณ กลางเดือน – ปลายเดือนมิถุนายน 55 จึงไม่มีข้อมูล 
 
ปีการศึกษา 2553 งานห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 9 ฐาน ผู้ใช้บริการประกอบด้วย 
นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 11,871 คน และมี
การ login เพ่ือใช้ฐานข้อมูลทุกฐานจ านวน 63,380 ครั้ง 
 
จุดเด่น 
มีการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ หลักสูตรการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มีการเข้าใช้ฐานข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ เช่น ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมก็จัดอบรมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยเฉพาะ 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 2  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  ร้อยละ 36.93  

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 36.93 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.8 จ านวนการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 
ข้อค้นพบ  

ส านักด าเนินการได้  5   ประเด็น  ดังน้ี 

1.มีการทบทวนการท างานเพ่ือลดขั้นตอน 

โดย จากการประชุมหัวหน้างานห้องสมุด มีผู้เสนอให้บริการแก่อาจารย์และ
บุคคลภายนอกในการค้นหาตัวเล่มหนังสือโดยไม่ต้องไปค้นหาตัวเล่มเอง 
เน่ืองจากอาจารย์บางท่านไม่สะดวกในการค้นหา เช่น ต้องการหนังสืออย่าง
เร่งด่วน สุขภาพไม่เอื้อให้ยืนนานๆ เพ่ือค้นหา ฯลฯ ดังน้ัน งานห้องสมุดจึงคิด
กระบวนการให้บริการช่วยค้นตัวเล่มให้ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จใน
ขั้นตอนเดียว (One Stop Service) 

2.มีการออกแบบระบบการท างานใหม่ 

โดย งานห้องสมุดได้ก าหนดความต้องการในการให้บริการสืบค้นและการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศโดยให้บริการส าหรับอาจารย์ และบุคคลภายนอก โดย
ออกแบบเป็น Work Flow ขั้นตอนการท างานใหม่  ท าให้ผู้ ใช้บริการ
สะดวกสบาย และประหยัดเวลาในการให้บริการสืบค้นและการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศส าหรับอาจารย์และบุคคลภายนอก 

3. มีการด าเนินการตามระบบงานที่ออกแบบ 

โดย ห้องสมุดได้ด าเนินการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบใหม่
ตามที่ออกแบบไว้ 

4. มีการปรับเป็นระบบการท างานประจ า 

โดย มีการติดประกาศแจ้งให้ทราบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

5. มีการติดตามประเมินผล 

โดยได้ท าการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการในหน้าเว็บห้องสมุด มทร.พระ
นคร (ข้อ 19)  พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

จุดเด่น 

นักศึกษามีความพึงพอใจในการรับบริการยืมหนังสือด้วยตู้ยืมด้วยตนเอง  

จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนางานประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมน้ีและการให้บริการของห้องสมุดให้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น โปสเตอร์ เว็บไซต์ บันทึกข้อความ 

 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:   5  ประเด็น 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:   5 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
มีแผนส่งเสรมิและแผนสนับสนุน 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.9 จ านวนบริการเชิงรุก (Proactive Service) 
ข้อค้นพบ 

ส านักด าเนินการได้ 5  ประเด็น  ดังน้ี 

1. มีการทบทวนบริการต่างๆ เพ่ือจัดท าบริการเชิงรุก 

โดย ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีทั้งหมด 4 ศูนย์ 
ซึ่งมีสถานที่ ต้ังอยู่ห่างกัน เมื่ออาจารย์และนักศึกษาต้องการยืมทรัพยากร
สารสนเทศที่อยู่ต่างพ้ืนที่ท าให้เกิดความไม่สะดวก กลุ่มงานห้องสมุดจึงแก้ปัญหา
ด้วยการจัดให้บริการเชิงรุก  คือ การบริการน าส่งเอกสาร  ( Document 
Delivery) ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยในปี 2554 ได้เพ่ิมช่องทางการแจ้ง
ความต้องการ แต่เดิมสามารถแจ้งความต้องการขอยืมทรัพยากรสารสนเทศข้าม
สาขาห้องสมุดได้ที่เคาร์เตอร์บริการ ปัจจุบัน สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์แจ้งความ
ต้องการยืมข้ามสาขา  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ห้องสมุดทุกแห่งให้
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาค้นคว้าวิจัย 

2. มีการออกแบบระบบบริการเชิงรุกขึ้นมาใหม่ 

โดย กลุ่มงานห้องสมุดได้มีการทบทวนระบบเดิมและจัดท าขั้นตอนการให้บริการ
น าส่งเอกสาร (Document Delivery) เป็นระบบใหม่ โดยศึกษาโปรแกรม
อัตโนมัติ Walai AutoLIB  และเขียนขั้นตอนการให้บริการน าส่งเอกสารตาม 
Work Flow  

3. มีการด าเนินการตามระบบงานบริการเชิงรุกที่ออกแบบ 

โดย กลุ่มงานห้องสมุดได้ด าเนินการให้บริการตามระบบงานใหม่ 

4. มีการปรับระบบงานบริการเชิงรุกใหม่ให้เป็นระบบการท างานประจ า 

โดย เมื่อด าเนินการให้บริการจนเห็นว่า ระบบใหม่น้ีสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว จึงปรับให้เป็นระบบการท างานประจ า 

5. มีการติดตามประเมินผล 

โดย มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้า
เว็บห้องสมุด หัวข้อแบบประเมินออนไลน์ – แบบประเมินการใช้บริการยืมข้าม
ห้องสมุดสาขา 

จุดเด่น 

บุคลากรของห้องสมุดมีส่วนร่วมในการให้บริการเชิงรุกอย่างเต็มที่ 

จุดที่ควรพัฒนา 

ระบบการยืมหนังสือข้ามห้องสมุดให้ครบถ้วน เพ่ือความสะดวกในการขอรับ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะ 
 
พัฒนาระบบการยืมคืนหนังสือหนังสือข้ามห้องสมุด 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: 5  ประเด็น 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ประเด็น 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 ะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

  บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.10 จ านวนบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
ข้อค้นพบ  

ส านักด าเนินการได้  5 ประเด็น  ดังน้ี 

1. มีการทบทวนการท างานเพ่ือปรับเปลีย่นวิธีการและขั้นตอนการท างาน 

โดย แต่เดิมสมาชิกห้องสมุดที่ต้องการยืมต่อทรัพยากร ต้องน าทรัพยากรมาคืนที่
เคาน์เตอร์ ยืม -คืน พร้อมแจ้งความประสงค์ต้องการยืมต่อ แล้วเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดจะเป็นผู้ด าเนินการให้ จากวิธีการข้างต้นก็พบว่า มีสมาชิกห้องสมุด
จ านวนหน่ึงที่ไม่สามารถมาคืนทรัพยากรได้ตรงตามวันที่ก าหนดคืน และมีความ
ต้องการที่จะยืมทรัพยากรน้ันต่อด้วยตนเอง แต่เน่ืองจากไม่มีการเรียนการสอนจึง
ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อยังห้องสมุด จึงท าให้เกิดค่าปรับในการส่งคืน
ทรัพยากรล่าช้า โดยที่ประชุมมีมติให้มีบริการอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการ
บริการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง ผ่าน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (RMUTP AutoLib) ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
ในเรื่องค่าปรับและค่าเดินทางในการคืนทรัพยากร ทั้งน้ียังเป็นการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างต่อเน่ืองตามความต้องการของสมาชิกห้องสมุด 

2. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็น
ข้อมูลของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหน่ึงฐานข้อมูล 

โดย ระบบการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง ใช้
ฐานข้อมูลนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยประกอบการจัดท า 

3. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นต้องมีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตาม
สิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่มการระบุตัวบุคคล (Authentication) เพ่ือยืนยันว่าบุคคล
ที่ติดต่อด้วยเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างถึงจริง 

โดย มีการจ ากัดสิทธิเฉพาะผู้ ใช้ที่ เป็นสมาชิกของห้องสมุดในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท่าน้ัน ประกอบด้วยนักศึกษา 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยสามารถใช้บริการน้ีได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (internet) ซึ่งก่อนจะเข้าใช้บริการสมาชิกผู้ใช้ต้อง
ท ากรอก Username และ Password มิฉะน้ันจะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ 

4. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นต้องสามารถเพ่ิมประสทิธิภาพด้าน
บริการและสร้างความโปร่งใส 

โดย สามารถใช้บริการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วย
ตนเอง น้ีได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ที่สามารถเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต ( internet) 
ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกแก่สมาชิก ของห้องสมุดในการยืมต่อทรัพยากร
อย่างต่อเน่ืองด้วยตนเอง และยังมีการจ ากัดการเข้าใช้ตามสิทธิของสมาชิกซึ่งเป็น
การป้องบุคคลอื่นใช้สิทธิ์แทนกัน นอกจากน้ีไ ด้จัดท าคู่มือการใช้บริการยืมต่อ
ทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ (OPAC) ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการแนะการใช้แก่
สมาชิกห้องสมุด 

5. มีการติดตามประเมินผล 

ค่าเป้าหมาย  
:  3  ประเด็น 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:    5  ประเด็น 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:   5  ประเด็น 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

โดย จากการประเมินผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดใน
สังกัดประจ าปีการศึกษา 2554  ข้อ 16 บริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง 
(Renew) พบว่า ผู้ใช้มีควรมีความพึงพอใจต่อบริการยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง 
(Renew) ในระดับมาก 

จุดเด่น 

ระบบแนะน าหนังสือสามารถอ านวยความสะดวกให้ทั้งกับผู้ใช้และบรรณารักษ์ใน
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด  

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้บริการยืมต่อทรัพยากรห้องสมุดแบบออนไลน์ 
(OPAC)  
 
ข้อเสนอแนะ 
จัดท าแผ่นพับแจกนักศึกษา และบุคลากร ติดประกาศให้ทั่วถึง 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.11 
 

ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (บาท : คน) 
ข้อค้นพบ  

ดังน้ัน ค่าใช้จ่ายของการบริการห้องสมุดต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า  21,830,333.47/11,405.04 = 1,914.10 

จุดเด่น 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ความสนับสนุนกลุ่มงานห้องสมุด
เพ่ือสามารถให้บริการสารสนเทศแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศควรให้ความสนับสนุนงบประมาณ
กลุ่มงานห้องสมุดเพ่ิมมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

ส านักวิทยบริการฯ เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ิมงบประมาณค่าจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 200 บาท 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  1,914.10 บาท 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 1,914.10 บาท 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  4 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.12 
 ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
ข้อค้นพบ 
งานวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 

1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ หลักสูตรส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2554 โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 

 แนะน าการใช้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 แนะน าการสืบค้นสารสนเทศผ่าน Web OPAC 
 แนะน าการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 

โดยมีเปา้หมายผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  160  คน  ผลการด าเนินงาน  มีผู้เขา้ร่วม
กิจกรรมเต็มเวลาทั้งสิ้น 156 คน 

2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ หลักสูตรการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2554 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 
กิจกรรม คือ 

 แนะน าและสาธิตวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
 ฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ 

โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  47 คน  ผลการด าเนินงานมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเต็มเวลาทั้งสิ้น 45 คน 

ดังน้ัน เป้าหมายผู้เข้าร่วมทั้ง 2 กิจกรรมมีจ านวนทั้งสิ้น  207 คน  ผลการ
ด าเนินงาน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เต็มเวลาทั้งสิ้น  201  คน คิดเป็นร้อยละ 
97.10 

จุดเด่น 
กลุ่มงานห้องสมุดตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา 

กลุ่มงานห้องสมุดควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับนักศึกษาทุกระดับ 

ข้อเสนอแนะ 
ส านักวิทยบริการฯ ควรสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมกิจกรรมเสริมการรู้
สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ นักศึกษาทุกระดับอย่างต่อเน่ือง
สม่ าเสมอ 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 80  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 97.10 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 97.10 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
มีแผนส่งเสรมิและแผนสนับสนุน 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.13 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิการรู้สารสนเทศ

และการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
ข้อค้นพบ 
         ในปีงบประมาณ 2554  งานห้องสมุดได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่ม
ทักษะการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้บริการ จ านวน 2 โครงการ มีผลรวม
การประมินความพึงพอใจในการอบรมทั้ง 2 โครงการเท่ากับ 9.27 มี
ค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.70 

จุดเด่น 

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรพัฒนาแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ข้อเสนอแนะ 
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจากภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ให้กั บ
บุคลากรและผู้ใช้บริการเพ่ือเพ่ิมความรู้และมีทักษะมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
:  4 คะแนน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 4.64 คะแนน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 4.64 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

  บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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องค์ประกอบที่ 4  ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ตัว
บ่งช้ี 

รอ่งรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่ผลิตได้เสร็จสมบรูณ์ 
 
ข้อค้นพบ  

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ 
Video On Demand ขึ้น โดยปีการศึกษา 2554 ได้ด าเนินการผลิตเสร็จสมบูรณ์ 
มีทั้งหมด 13 รายวิชา จ านวน 167 ตอน โดยแบ่งเป็น ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวน 8 รายวิชา จ านวน 93 ตอน ภาคการศึกษาที่  2 จ านวน 5 รายวิชา 
จ านวน 74 ตอน  

จุดเด่น 
     มีความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนาคุณภาพของสื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
 
ข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบการผลิตสื่อให้มีมาตรฐาน 

 

ค่าเป้าหมาย  
: 80 ตอน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  167 ตอน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 167 ตอน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.2 จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบรูณ์ 
 
ข้อค้นพบ  
       จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่ผลิตได้เสร็จสมบูรณ์ และน า
ขึ้นสู่เว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ระหว่าง มิถุนายน 2554 – พฤษภคม 2555 มีจ านวน 58 
รายวิชา 9 คณะ 
 
จุดเด่น 
       ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการด าเนินการผลิต
สื่อ e-Learning 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ส่งเสริมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่คณาจารย์ในทุกคณะและสาขาวิชา 

ข้อเสนอแนะ 
มหาวิทยาลัยควรก าหนดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นภาระงานของอาจารย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย  
: 15 วิชา 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:    58  วิชา 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:    58  วิชา 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

  บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.3 จ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand   
ข้อค้นพบ  

การรายงานการเข้าสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand   

1. ผลรวมของจ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On 
Demand ทุกตอนรวมกันในปี 2554 ทั้งหมดประมาณ 125,868 ครั้ง  

2. วิชาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด คือ วิชาแบบตัดเสื้อชาย 

จุดเด่น 
      รายวิชาที่น ามาผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความหลากหลายและน่าสนใจ 
รวมถึงรูปแบบการน าเสนอมีความน่าสนใจ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
      พัฒนาเทคนิคการผลิตสื่อโทรทัศน์ให้แก่บุคลากร เพ่ือน าไปพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

จัดฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคการผลิตสื่อโทรทัศน์ให้แก่บุคลากรกลุม่เป้าหมายให้
ทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย  
: 8,000  ครั้ง 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  125,868 ครั้ง 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:  125,868 ครั้ง 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

  บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.4 จ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning   
 
ข้อค้นพบ  

ผลรวมของจ านวนครั้งการเข้าใช้อิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้เข้าชมประมาณ 30,301 ครั้ง  

จุดเด่น 
     มีจ านวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e – Learning อย่าง
ต่อเน่ือง นับต้ังแต่เริ่มเก็บข้อมูล 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
       เพ่ิมปริมาณการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e – Learning 
 
 ข้อเสนอแนะ 
        ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 8,000  ครั้ง  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: 30,301  ครั้ง 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 30,301  ครั้ง 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5  คะแนน               

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.5 จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่น าไปใช้เพ่ือการเรียนการสอน   
 
ข้อค้นพบ  
      กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตสื่อ e-Learning 
แ ละ เปิ ด ใช้ ใน ก าร เ รี ย นการ สอนอ อนไ ล น์  ปี ก า ร ศึกษา  2554 มี
ทั้งหมด  59  รายวิชา โดยแบ่งเป็น ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวน – รายวิชา ภาค
การศึกษาที่ 2 จ านวน – รายวิชา 
 
จุดเด่น 
       มีจ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e – Learning ที่พร้อมใช้งาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
       การเพ่ิมปริมาณการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีจ านวนมากขึ้น  และ
หลากหลายสาขามากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e – Learning มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 10 วิชา 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
:  59  วิชา 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 59  วิชา 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.6 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ข้อค้นพบ  

งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบบริการผู้ใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 ระบบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทั้ง 2 ระบบอยู่ใน
ระดับ 4.65 

 
จุดเด่น 
     วิดีโอสื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและความเหมาะสมในด้านของการ
ออกแบบเน้ือหา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
      พัฒนาการบริหารจัดการเน้ือหาและองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการการ
เรียนการสอน (LMS) ให้ถูกต้อง ทันสมัยและมีความเหมาะสม อยู่เสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการเน้ือหาและองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
จัดการการเรียนการสอน (LMS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
:  4  คะแนน  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 4.65  คะแนน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 4.65  คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.7 จ านวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ ์
 
ข้อค้นพบ 

       ลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหมด 18 วิชา 187 ตอน โดย
แบ่งเป็น ภาคการศึกษา จ านวน 11 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2 จ านวน 7 
รายวิชา โดยจดในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สิทธิ์
ยินยอมจากอาจารย์ประจ าวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

จุดเด่น 
       มหาวิทยาลัยได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์โดยสมบูรณ์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
      พัฒนาการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

เร่งรัดการจดลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย  
: 80 ตอน 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 187 ตอน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 187  ตอน 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.8 จ านวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้และผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
ข้อค้นพบ  

    งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขึ้น จ านวน 3 โครงการ มีผุ้รับบริการที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น 
90 คน ดังน้ี  

1.โครงการฝึกอบรม LMS 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 

2.โครงการฝึกอบรม Course Lab 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 

3.โครงการฝึกอบรม Power Point 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน  

จุดเด่น 
      มีจ านวนผู้ใช้บริการด้านการฝึกอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ตรงตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

พัฒนาห้องอบรมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ประกอบการอบรมที่
พร้อมมากยิ่งขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงห้องอบรมให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์ประกอบการอบรม
ที่พร้อมมากยิ่งขึ้น จัดห้องรับประทานของว่างและอาหารส าหรับผู้เข้าอบรมอย่าง
เหมาะสม 

 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 30 คน  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: 90  คน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 90  คน 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5  คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.9 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน
การใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ข้อค้นพบ  
ระดับความพึงพอใจการจัดโครงการฝึกอบรมด้านการใช้และผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ตลอดปี 2554 จากทั้งหมด 3 โครงการ ระดับของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเท่ากับ 4.34 คะแนน 

 
จุดเด่น 
     มีทีมงานรับผิ ดชอบด้านการฝึกอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 
       ปรับปรุ งห้องอบรมให้มีความทันสมัย   สวยงาม   มีแสงสว่ างที่
เหมาะสม  และระบายอากาศได้ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 

ดูแลห้องอบรมให้สะอาด ออกแบบห้องให้ดูทันสมัยด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 4  คะแนน 

ผลการประเมินตาม ค่า
เป้าหมาย 

: 4.34  คะแนน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 4.34  คะแนน 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :   

4 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :   

4  คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
............................... 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  
 

ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบ้ริการวชิาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชน 

ข้อค้นพบ  

งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการกิจกรรมผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิก แบบ Video On Demand ขึ้น เพ่ือให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
แก่สังคม โดยมีการต้ังกิจกรรมเป้าหมาย 3 กิจกรรม สามารถด าเนินการได้มาก
ถึง 15 กิจกรรม  

จุดเด่น 
       มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกรวมถึงภาคเอกชน
พร้อมมีแผนส่งเสริมและสนับสนุน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

พัฒนาอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ให้
เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 

จัดหาอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ที่
ผลิตขึ้นให้เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 กิจกรรม 

ผลการประเมินตาม ค่า
เป้าหมาย 
: 15 กิจกรรม 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
:15 กิจกรรม 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :   

5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :   

5  คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการวชิาการและวิชาชีพแก่
สังคม/ชุมชน 

ข้อค้นพบ  

ผลรวมของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกโครงการ เท่ากับ 9.65 จ านวน
โครงการทั้งหมดในปี 2554 เท่ากับ 2 โครงการ ระดับของความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเท่ากับ 4.82 คะแนน  

จุดเด่น 
     บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
     วางแผนนโยบายในการท าโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
ภาระด้านวิชาการให้ชัดเจน   
 
ข้อเสนอแนะ 

วางแผนนโยบายในการท าโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภาระ
ด้านวิชาการให้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย  
: 4  คะแนน 

ผลการประเมินตาม ค่า
เป้าหมาย 

: 4.82  คะแนน 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 4.82 คะแนน 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5  คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน หส. ร่วมกับ วน. รับผิดชอบ 
สวท.5.2-1-1 (62 คน) สวท.5.2-1-2 (83 คน) 
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องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6.1 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 4 ประเด็น ดังน้ี  

1. มีแผนหรือโครงการเพ่ือรวบรวม ชี้แหล่งให้บริการข้อมูลท้องถิ่น หรือ อนุรักษ์
เ ส ริ ม ส ร้ า ง เ อก ลั กษ ณ์ ศิ ลป ะ แ ล ะวั ฒ นธ ร ร ม  ห รื อ ภู มิ ปั ญญ า ไ ท ย  
 
โดย กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดท าแผนงานขึ้น เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน และเป็นแหล่งในการสืบสานพัฒนาและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

2. มีการด าเนินการตามแผนหรือโครงการในข้อ 1 ครบถ้วนโดย กลุ่มงานพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ด าเนินการตามแผนงานในข้อ 1 ครบถ้วน 
จ านวน 1 โครงการ คือ จัดท าวิดีทัศน์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “สืบสานการ
แทงหยวก” ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

3. มีระบบการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวด ล้อม งานพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการจัดท าวีดิทัศน์เรื่อง “สืบสารการ
แทงหยวก” ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพ่ือบันทึกเรื่องราวและเป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้านการแทงหยวก และจัดเก็บอยู่ในรูปของฐานข้อมูล
วิดีทัศน์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “สืบสารการแทงหยวก” เป็นสารสนเทศ
พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต 

4. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย โดย 
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านทางวีดีโอสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 

จุดเด่น 
บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากข้อมูลผลงาน
ของ มทร.พระนคร 
 
ข้อเสนอแนะ 
ประสานงานกับกองศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้ได้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของ มทร.พระ
นครที่มีคุณภาพ 

 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม  
ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 4 ประเด็น 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :   

5 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :   

5  คะแนน 
การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน หส. ร่วมกับ วน. รับผิดชอบ 
สวท.5.2-1-1 (62 คน) สวท.5.2-1-2 (83 คน) 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.1 การด าเนินการด้านแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏบิัติการของหน่วยงาน 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 4 ข้อ ดังน้ี  
 
1. มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 

โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ประเทศ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร 

2. มีการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

โดย มีแผนปฏิบัติการประจ าปี จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3. แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธข์องมหาวิทยาลัย 

โดย มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร 

4. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และมีการประเมินผล 

โดย ส านักมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีละ 1 
ครั้งทุกปี และประเมินผลตามตัวบ่งชี้ 

5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

โดย ส านักได้ จัดสรรเ งินงบประมาณเหลือ จ่ายจากงบยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 น ามาปรับปรุงพัฒนางานระบบงานของส านัก 
ทั้ง น้ีขอให้ รับทราบการปรับแผนจากงบยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2554 และตรวจสอบค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด โดยเชื่อมโยงเข้ากับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

จุดเด่น 
มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไ ด้จากการประชุมผู้ปฏิบัติงานและ
คณะกรรมการประจ าส านักเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนาระบบประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรให้ทุกกลุ่มรายงานและประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการทุก ๆ 6 เดือน 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 3  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.2 
 

ร้อยละของความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าป ี
ข้อค้นพบ 
           จ านวนกิจกรรมตามแผนปฏบิัติการประจ าปีที่ท าแล้วเสร็จในปี 2554 
จ านวน 36  โครงการ  จ านวนกิจกรรมตามแผนปฏบิัติการประจ าปี 2554 
ทั้งหมด 36โครงการ    กิจกรรมตามแผนที่ท าแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ  100  

จุดเด่น 
มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีและมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ

การของหน่วยงาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนาเกณฑ์ประเมินผลให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรก าหนดเกณฑ์การประเมินผลให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน
จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 90 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 100  

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 100  

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.3 
 

ร้อยละของงบด าเนินการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ
งบด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ  

งบด าเนินการของ สวท. ปีงบประมาณ 2554 มีจ านวน 46,344,999.16
บาท งบด าเนินการของ มทร.พระนคร ปีงบประมาณ 2554 มีจ านวน 
696,219,072.06บาท  งบด าเนินการของ สวท คิดเป็นร้อยละ  6.7 ของ
งบด าเนินการของ มทร.พระนคร 
 
จุดเด่น 

ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณได้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
จุดที่ควรพัฒนา 

การใช้เงินงบประมาณต้องนึกถึงความคุ้มค่าในผลของงาน 
ข้อเสนอแนะ 

ปลูกจิตส านึกให้แก่บุคลากรในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 2  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 6.7  

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 6.7  

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.4 
 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ข้อค้นพบ  

บุคลากรของ สวท. ที่ได้รับการพัฒนาตามภารกิจปี  2554  มีจ านวน 52  
คน  บุคลากรทั้งหมดของ สวท. ปี 2554  มีจ านวน 57  คน บุคลากร สวท. ที่
ได้รับการพัฒนาตามภารกิจคิดเป็นร้อยละ  91.28 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 
จุดเด่น 
ผู้บริหารให้ความส าคัญและเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรของส านัก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกหน่วยงาน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรจัดอบรมให้กับบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 75  

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 91.28  

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 91.28  

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.5 
 

ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจที่ได้รบัมอบหมายต่อ
งบด าเนินการของหน่วยงาน 
 
ข้อค้นพบ  

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเพ่ือการพัฒนาบุคลากรมีจ านวน 1,778,716.31 บาท  
งบด าเนินการของ สวท. มีจ านวน 46,344,999.16 บาท  ค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรของ สวท. คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของงบด าเนินการทั้งหมดของ 
สวท. 
 
จุดเด่น  
ผู้บริหารให้ความส าคัญและเห็นความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรของส านัก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
การพัฒนาบุคลากรควรครอบคลุมทั่วถึงบุคลากรทุกประเภท และทุกต าแหน่ง
งาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ควรอบรมบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอื่น ๆ  (ที่ไม่ใช่ต าแหน่ง
นักวิชาการคอมฯ  หรือบรรณารักษ์)  ได้มีการพัฒนาด้วยเช่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 2   

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 3.8 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: ร้อยละ 3.8 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 4  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 4 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.6 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
ข้อค้นพบ  

ส านักด าเนินการได้ 8 ข้อ  ดังน้ี 

1.มีสถานที่ที่เป็นสัดส่วนส าหรบัให้ผู้ใช้บริการศึกษาค้นคว้าเด่ียวและกลุ่ม โดย 
จัดสถานที่สถานที่เป็นสัดส่วนให้ผู้ใช้บริการศึกษาได้ค้นคว้าแบบเด่ียวและมี
ห้องเรียนสื่อผสม, ห้องประชุมไว้ส าหรับการค้นคว้าแบบกลุม่ 

2.มีแสงสว่างอย่างพอเพียงต่อการศึกษาเรียนรู้ตามมาตรฐาน (ความเข้มของแสง
สว่าง ไม่ต่ ากว่า 200 ลักซ์) โดย จัดสถานที่ห้มีแสงความเพียงพอต่อการศึกษา
เรียนรู้ของผู้ใช้บริการ 

3. มีการ จัดการ ให้มีอุณห ภูมิที่ เหมาะสมต่อการ เรียนรู้  อาทิการ ใช้
เครื่องปรับอากาศ หรือมีการถ่ายเท อากาศที่ดีตามธรรมชาติ เป็นต้นโดย ติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศเพ่ือควบคุณอุหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการถ่ายเท
อากาศทีดีตามธรรมชาติ 

4.มีป้ายบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการให้บริการที่ชัดเจน โดย มีติดป้าย
บอกสถานที่ ระเบียบการให้บริการ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถมาติดต่อหรือขอใช้บริการ
ได้อย่างถูกต้อง 

5.มีการจัดสถานที่ให้สวยงามและร่มรื่น อาทิ การจัดสวนหย่อม การตกแต่งใน
รูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดย มีการตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้และต้นไม้ จัด
สวนหย่อม เพ่ือสร้างความสวยงามและร่มรื่น ดูแลสถานที่ให้เรียบร้อย สะอาด 
สร้างบรรกาศที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ 

6.มีมุมศึกษาเรียนรู้แบบสบายๆ โดย มีการจัดสถานที่ไว้ส าหรับศึกษาเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย เช่น มีเครื่องคอมพิวแตอร์ไว้ส าหรับสืบค้นข้อมูล มีห้องเรียนสื่อผสม 
และห้องประชุม 

7.มีมุมศึกษาค้นคว้า วิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย มีมุม
ค้นคว้าวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

8.มีสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  และครุภัณฑ์ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
หลากหลายรูปแบบ เช่น ชุด ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
และปลั๊กไฟส าหรับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดย จัดพ่ืนที่ให้ส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการท า LAB โดยมีชุดศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จุดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
และปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์ มีการจัดสถานที่ไว้ให้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
และ มีสื่อวีดีทัศน์และสื่อการสอนต่าง ๆ 

 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 4  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: 8 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 8 ข้อ 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

จุดเด่น 
มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ปรับปรุงห้องสมุดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงห้องสมุดเทเวศร์ให้กว้างขวาง และภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดให้สวยงาม 
ทันสมัย 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.7 การจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 ข้อค้นพบ 

ส านักด าเนินการได้ 5 ข้อ  ดังน้ี 
1. ส านักมีการก าหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย 

และสิ่งแวดล้อม โดย ประกาศให้ทุกคนทราบทั่วกัน 
2. สวท. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโนบาย  และบุคลากร

ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม  
3. มีการด าเนินการด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายใน

หน่วยงานอย่างครบถ้วน  
4. สวท. มีระบบประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน  ในด้านความ

ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
5. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการด าเนินงาน 
   

จุดเด่น 
มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดอย่างทั่วถึง 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ติดต้ังถังดับเพลิงและตรวจเช็คให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้เพียงพอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 2 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: 5  ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 5  ข้อ 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.8 ระบบบรหิารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 
 ข้อค้นพบ 

ส านักด าเนินการได้ 6 ข้อ  ดังน้ี 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเปน็ คณะกรรมการ
หรือคณะท างาน โดย ส านักแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในส านัก 
โดยมีผู้อ านวยการส านักเป็นประธานคณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลจากงาน
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 
4 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน โดย ส านักมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุ
ความเสียงพร้อมทั้งปัจจัยที่เกิดความ  เสี่ยงใน 4 ด้าน คือด้านการผลิตสื่อ e-
Learning ด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ ตาม
บริบทของส านัก และด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดย ส านักได้ด าเนินการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความ เสี่ยงจากการวิเคราะห์ในข้อ 2 ครบ
ทั้ง 4 ด้าน 4 เรื่องคือ โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  การประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงโครงการพัฒนาการสรรหาลูกจ้างชั่ว คราวของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินโอกาสผลกระทบของความ
เสี่ยงโครงการพัฒนาระบบภาวะการมีงานท าของ บัณฑิต และการประเมิน
โอกาสผลกระทบของความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับ  ระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

4. มีการจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตาม
แผน โดย สวท.จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านโดยเรียงตามระดับความ
เสี่ยง และด าเนินการตามแผนทั้ง 3 ด้าน 4 เรื่อง 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดย สวท.มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 4 เรื่องและรายงานต่อมหาวิทยาลัยใน
โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน e-Learning ของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

6. มีการน าผลการประเมิน หรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส านักไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป โดย ส านักวิทยบริการ
ฯ รายงานผลการด าเนินงานความเสี่ยงปี 2553 และที่ประชุมคณะกรรมการ
ส านักให้ข้อเสนอแนะในการท าความเสี่ยงในปี 2555 โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 

 

ค่าเป้าหมาย  
: 3  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

:  6 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 6 ข้อ 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

จุดเด่น 
บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเรื่องการประเมินความเสี่ยง  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจทุกปี 
 
ข้อเสนอแนะ 
ให้ทุกงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.9 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรยีนรู ้
 ข้อค้นพบ 

มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ 5  ข้อ  ดังน้ี 

1. มีการทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายที่ชัดเจน
ในการ จัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้  รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้ ประชาคมของหน่วยงานรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง โดย ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สวท.) ก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และประกาศผ่านทางเว็ปไซต์
ของมหาวิทยาลัย มีจ านวนเรื่องตามแผน 50 เรื่อง 

2. มีการด าเนินการตามแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ตามระบบ 
PDCA อย่างต่อเน่ือง โดย สวท.ด าเนินการตามแผนในทุกกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมทักษะ
สนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะใน การปฏิบัติงานวิทยบริการ งานบริหารจัดการ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และปรับปรุง
แผนการจัดการความรู้ตามระบบอย่างต่อเน่ือง มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับรุง
พัฒนา 

3. มีระบบและกลไกในการน าเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและ
ภายนอก ด้านการจัดการความรู้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน โดย มีการประมวลและกลั่นกรองความรู้จากการประเมินภายในและ
ภายนอก ด้านการจัดการความรู้น ามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรู้ 

4. มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการจัดการความรู้ โดย ก าหนดให้
หัวหน้างานติดตามผลการด าเนินงานและส่งผลการด าเนินงานการจัดการความ  รู้
ในส่วนงานที่รับผิดชอบปีละ 1 ครั้ง จากผลการด าเนินงานที่ส่งมาบรรลุผลส าเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนที่ก าหนดไว้ คือแผน 50 เรื่องท าได้จริง  56 เรื่อง 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้
เป็นส่วน หน่ึงของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู้  โดย น า
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติจริงทุกกลุ่ม 

จุดเด่น 
มีคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร และ

คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการความรู้ในองค์การ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ส่งเสริมบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงาน 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 3  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.10 ศักยภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 ข้อค้นพบ 

ส านักด าเนินการได้  5  ข้อ  ดังน้ี 

1. มีนโยบายการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างน้อย 1 
ระบบงาน โดยส านักมีนโยบายจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
อย่างน้อย 1 ระบบ คือ ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 

2. มีนโยบายการน าระบบสารสนเทศที่จัดท าไปใช้เพ่ือการบรหิารจัดการ โดย มี
นโยบายการน าระบบสารสนเทศที่จัดท าไปใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 

3. ระบบสารสนเทศที่จัดท าต้องมีระบบการรายงานสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือ
การบริหารจัดการ โดย มีการระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์น าไปใช้
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทางการศึกษา 

4. ระบบสารสนเทศที่จัดท าต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดย มีการน า
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ท าให้ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการด าเนินงาน สามารถรายงานผลรวดเร็วทันทีแบบ Real 
time 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและน าผลการประเมิน
มาปรับปรุง โดย มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์มาปรับปรุงการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

จุดเด่น 
มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาโปรแกรมเองได้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

พัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ให้ความสามารถเขียนโปรแกรมได้ทุกคน 
 
ข้อเสนอแนะ 

อบรมพัฒนานักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านการเขียนโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.11 
 

จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
ข้อค้นพบ  

ทุกกลุ่มงานของส านักจัดท าการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ชี้แจงข่าวสาร 
ประกาศต่าง ๆ  ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น  Social Network, กระดาน
ข่าว (Webboard), แผ่นพับ, Website, Youtube เป็นต้น 

จุดเด่น 
มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทางสังคมออนไลน์ 
และเว็บไซต์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรจัดท าประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 
ข้อเสนอแนะ 
จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าเป้าหมาย  
: 4 ช่องทาง 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: 16 ช่องทาง 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: 16 ช่องทาง 

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.12 
 

ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเองและน าไปใช้
ประโยชน์ หรือมีการเผยแพร่เทียบกบัจ านวนบุคลากรต าแหน่งวิชาชีพ 
 
ข้อค้นพบ  

จ านวนระบบสารสนเทศและงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่  23 
ระบบ  จ านวนบุคลากรต าแหน่งวิชาชีพ/เชี่ยวชาญเฉพาะของฝ่าย 38 คนร้อยละ
ของจ านวนระบบสารสนเทศที่น าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ 60.52  
 
จุดเด่น 

มีนักพัฒนาโปรแกรมที่มีความสามารถ 
 
จุดทีค่วรพัฒนา 

พัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยชั้ นน าทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าเป้าหมาย  
: ร้อยละ 6   

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 60.52  

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 60.52  

คะแนนการประเมิน 
ตนเอง : 5  คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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องค์ประกอบที่ 8  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

8.1 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ข้อ ดังน้ี 

1. มีการหารือความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดย กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าข้อมูลตามมาตรฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา  และมีการประชุมจัดท าข้อมูลสารสนเทศ , มีการ
ประชุมการปรับปรุงและเปิดใช้งานระบบ CHE QA Online งานพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา หารือและประชุมกับหน่วยงานต่างๆ  ที่ขอ
ความอนุเคราะห์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งคน อาคาร สถานที่  หรือวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือมุ่งเน้นให้งานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการปฎิบัติงาน 
กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเพ่ือหารือเรื่องความต้องการในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน และแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือให้บริการ Web Hosting 

2. มีข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดย กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดท าคู่มือการก าหนดสิทธิ์และการใช้งาน ระบบภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต และคู่มือการก าหนดสิทธิ์และการใช้งาน ระบบประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์ งานพัฒนานวัตกรรมฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินงาน
และคณะท างาน เพ่ือเป็นข้อตกลงและเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานระหว่าง
หน่วยงาน  กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดท าข้อตกลง/แนวปฏิบัติในการใช้
ทรัพยากรระบบ Web Hosting ร่วมกัน 

3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน โดย กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการประชุมและรายงานผลการขอความร่วมมือในการติดตาม  
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต, การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และการประเมินการ
เรียนการสอนออนไลน์ งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้
ด าเนินการจัดท าแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นในสถาบัน ทั้งหมด 18 
โครงการ งานพัฒนาระบบเครือข่ายจัดท าแผนการใช้ทรัพยากรระบบ Web 
Hosting ปีการศึกษา 2554 ร่วมกับหน่วยงานภายนอกส านัก 

4.มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน โดย กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือขอความร่วมมือจากบัณฑิต  ในการตอบ
แบบสอบถามระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  ได้
ด าเนินการจัดท าแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่นนอกสถาบัน ทั้งหมด 
8 โครงการ 

5. มีผลที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอื่น  โดย มีรายงานผล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือ
น าเสนอข้อมูลให้อาจารย์ และผู้บริหารได้น าไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ท าให้เกิดการ

ค่าเป้าหมาย  
:  3  ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ 
คะแนนการประเมิน 
ตนเอง :  5 คะแนน        

คะแนนการประเมิน 
กรรมการ :  5 คะแนน                

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สงูกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
    สูงกว่าเป้าหมาย 

    บรรลุ 
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................... 
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ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

พัฒนาความสามารถและทักษะของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในหน่วยงานอย่าง คุ้มค่า เสริมสร้าง
วัฒนธรรมอันดีให้แก่หน่วยงานและองค์กร ฝึกรู้รักสามัคคี ภายในหน่วยงาน และ
ลดการใช้งบประมาณ 

จุดเด่น 
บุคลากรให้ความร่วมมือ และเกิดความสัมพันธ์ภายในองค์กร  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนากระบวนการขอใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ระบบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรก าหนดระเบียบการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ชัดเจนและแจ้งให้ทราบทั่วกัน 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัว
บ่งช้ี 

ร่องรอย/ หลักฐาน/ รายละเอียดที่พบและน ามาใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

9.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 
ข้อค้นพบ  
ส านักด าเนินการได้ 5 ข้อ ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน โดย ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับฝ่าย 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ครอบคลุมปัจจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพ โดย ส านักได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์การ
ด าเนินงานตามภารกิจ หลัก สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ครอบคลุม
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ 

3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย  การพัฒนา
คุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็น
ประจ าทุกปี โดย มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
สภาสถาบันและส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด ใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักอย่างต่อ เน่ืองเป็นประจ าทุกปี 

4. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย มี
การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึง ของ
กระบวนการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 

5. มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงาน โดย มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

จุดแข็ง 
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าเอกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ 
 
จุดที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรปรับเกณฑ์การประเมินให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานได้ตรง 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย  
: 3 ข้อ 

ผลการประเมินตาม 
ค่าเป้าหมาย 

:  5 ข้อ 

ผลการประเมินตาม     
ค่าเป้าหมาย 

: 5 ข้อ 
คะแนนการประเมิน 

ตนเอง : 5  คะแนน 
คะแนนการประเมิน 
กรรมการ : 5 คะแนน 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

การบรรลุเป้าหมาย 
   เท่ากับเป้าหมาย 
   ต่ ากว่าเป้าหมาย 
   สูงกว่าเป้าหมาย 

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

   บรรล ุ
   ไม่บรรล ุ

 
บันทึกเพ่ิมเติม 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................. 



86 

 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาโดยหน่วยงานผูต้รวจประเมินคุณภาพภายใน 
ของ ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ตรวจประเมิน ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในวันที่   27 สิงหาคม - 28 สิงหาคม  2555 

 
 
 
 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่ ผู้รับผิดชอบของ
สถานศึกษา 

ผู้ตรวจประเมิน   
ที่รบัผิดชอบ 

วันที่ 27 สิงหาคม 2555   
9.00 – 10.00 น. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินและการตรวจเยี่ยม

พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บริหาร 
ห้อง 

ผอ.สวท 
สารบัญ คณะผู้ตรวจ 

10.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหาร นักศึกษา ห้อง ผอ.สวท เพชราภรณ ์ ผศ.แก้วตา 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร    
13.00 – 15.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูล จาก SAR ของหน่วยงานและ

เอกสารเพิ่มเติมที่หน่วยงานจัดให้ (ถ้ามี) 
ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 

ทุกคน 
คณะผู้ตรวจ 

15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการผู้ตรวจฯ ประชุม สรุปผล ห้อง ผอ.สวท เพชราภรณ ์ ผศ.แก้วตา 

วันที่ 28 สิงหาคม 2555    

9.00 – 10.30 น. สัมภาษณ์ที่ปรึกษาส านัก  ผู้รับบริการ บุคลากร    ห้อง ผอ.สวท เพชราภรณ ์ ผศ.แก้วตา 

10.30 –12.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูล จาก SAR ของหน่วยงานและ
เอกสารเพิ่มเติมที่หน่วยงานจัดให้   

ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 
ทุกคน 

คณะผู้ตรวจ 

12.00 –13.00 น พักรับประทานอาหาร    

13.00 –15.00 น คณะผู้ประเมินประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจเยี่ยม ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 
ทุกคน 

คณะผู้ตรวจ 

15.00 –16.00 น คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมเตรียมรายงาน
ผลโดยวาจา 

ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 
ทุกคน 

คณะผู้ตรวจ 

16.00 -17.30 น ประชุมเพื่อชี้แจงผลการตรวจเยี่ยมโดยวาจาแก่ผู้บริหาร
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 

ห้อง ผอ.สวท บุคลากร 
ทุกคน 

คณะผู้ตรวจ 

* หมายเหตุ     หากมีปัญหา/ข้อซักถามติดต่อ  ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธาน  หรือ  
นายเกรียงไกร  เหลืองอ าพน  เลขานุการ  โทรศัพท ์02 281 0644 

 
คณะผู้ตรวจประเมินขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 

1. ห้องท างานของคณะผู้ตรวจประเมิน 1 ห้อง  พร้อมคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 ชุด 
2. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมแต่ละองค์ประกอบ  ก าหนดผู้รับผิดชอบและหน่วยงานดูแลข้อมูลให้พร้อม

ในพื้นที่หน่วยงาน  และจัดเอกสารอ้างอิงตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ไว้ในห้องท างานของคณะ
ผู้ตรวจฯ 

3. ผู้ประสานงานและน าทางระหว่างการตรวจเยี่ยม  2 ท่าน 
4. นัดหมายผู้แทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่ได้แจ้งล่วงหน้า  ผู้บริหารส านัก  

ตัวแทนบุคลากรของส านัก  ผู้แทนกรรมการประจ าส านัก  ผู้แทนนักศึกษา  ผู้ใช้บริการ  เพื่อเข้ารับการ
สัมภาษณ์ตามก าหนดการข้างต้น 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ี ๔๕ / ๒๕๕๕ 

เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินร่วมเพื่อตรวจประเมินคณุภาพภายในระดับส านกั 

ตามเกณฑ์ สวท. ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๕๕ 
.............................................. 

   
 ด้วยส า นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพภายใน              
ระดับหน่วยงานตามเกณฑ์ของ สวท.  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒๘ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔   เพื่อให้การตรวจประเมินฯ  เป็นไปตามเกณฑ์ สวท. ก าหนด  ส านักจึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน หน่วยงานระดับส านัก ซึ่งประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปน้ี 
 

๑. นายสุวุฒิ     ตุ้มทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา   ขาวเหลือง กรรมการ 
๓. นายนิลมิต    นิลาศ  กรรมการ 
๔. นายเกรียงไกร     เหลืองอ าพล กรรมการและเลขานุการ 
๕. น.ส.เพชราภรณ์   เพ็ชรแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ดังนี ้
๑. ท าหน้าท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้คณะผู้ตรวจประเมิน ให้การตรวจประเมินบรรลุผลส าเร็จ 

ด้วยความเรียบร้อย 
๒. ช่วยคณะผู้ตรวจและผู้รับตรวจให้การจัดเตรียมเอกสารรับตรวจประเมินให้ครบถ้วน 
๓. ร่วมมือกับคณะผู้ตรวจประเมินในการจัดท ารายงานการตรวจประเมินตามเกณฑ์ สวท.          

ให้ส าเร็จลุล่วง 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจาก ประธาน คณะผู้ตรวจ 

 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

  
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล) 
    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ฉบับใหม่  เพิ่มยทุธศาสตร์ชาติ 
และปรับ เป้าประสงค ์กลยทุธ ์

และกลวิธี/มาตรการ 


