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ค ำน ำ 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเนทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะกรรมการประเมิน ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 3 
ท่าน  ได้ร่วมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยด าเนินการประเมินในวันที่ 29 กรกฎาคม และวันที่ 1 
สิงหาคม 2554 

คณะกรรมการประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ขึ้น เพ่ือ
สรุปผลการประเมินตามที่คณะกรรมการได้ประเมินตามสภาพจริงในปีการศึกษา 2553 จากการวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคณะ/หน่วยงาน ผู้บริหาร 
ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนเจ้าหน้าที่ การศึกษาร่องรอย
หลักฐานเอกสารต่างๆ  และการเยี่ยมชมคณะ และหน่วยงาน 

คณะกรรมการประเมินหวังว่าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลพระนคร จะได้น าผลการประเมินนี้ไปใช้ในการรักษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาท
หน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา และน าไปสู่การพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจให้บรรลุตามความมุ่งหมาย  ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ต่อไป 
 
 
 

         (ผู้ช่วยศาสตาจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง) 
       ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

    วันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 2554 
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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 2553 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอรับการตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 
องค์ประกอบ จ านวน 50 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมำก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 

1. คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการอยู่ในระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย
น าเข้าอยู่ในระดบั ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 

2. คะแนนเฉลี่ยมุมมองด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการอยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 5.00 ตัวบ่งชี้ด้านผลผลิตอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้าอยู่
ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
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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 และเพ่ิมแรงจูงใจเพ่ือให้อัตราการ
คงอยู่ของบุคลากรเพ่ิมข้ึน 
 
6. วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 Software ด้านการบริหารจัดการที่เกิดจากการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สามารถปรับเปลี่ยนระบบ
การท างานให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และตอบสนองหลักธรรมาภิบาล เช่น ระบบเบิก-จ่ายการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา ระบบการลา On-line 
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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) 
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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. การสัมภาษณ์ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ตามที่ได้แจ้งล่วงหน้า  กรรมการบริหาร  กรรมการประจ าส านัก  ผู้ใช้บริการ   ผู้แทนนักศึกษา เจ้าหน้าที่   

4. 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  8 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 85% 37 90.24%  5 คะแนน 5 คะแนน  

41  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 4 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 4 คะแนน 9.23 4.615 คะแนน  5 คะแนน 5 คะแนน  

2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 4 ประเด็น  7 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 3 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 3 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 3 ระบบ  12 ระบบ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 3 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 3 ประเด็น  5 ประเด็น  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 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

200 บาท 3,338,571.50 292.47 บาท  
 

2 คะแนน 2 คะแนน  
11,414.92 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

น้อยกว่า 
16 วัน 

35,873 6.5 วัน  
 

5 คะแนน 5 คะแนน  
5,510 

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

4 คะแนน 13.78 4.59 คะแนน  
 

5 คะแนน 5 คะแนน  
3 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 

80% 7 100 %  
 

5 คะแนน 5 คะแนน  
7 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 

20 รายการ 43,536 3.67 รายการ  
 

1 คะแนน 1 คะแนน  
11,871 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 

2%      -12.880 -17.84 %  
 

1 คะแนน 1 คะแนน  
0.7220 

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 9,018,062.97 790.02 บาท  
 

4 คะแนน 4 คะแนน  
11,414.92 

 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 3.12 

75 % 132 88%  
 

5 คะแนน 5 คะแนน  
150 

 
ตัวบ่งชี้ ท่ี 3.13 

4 คะแนน 16.12 4.59  
 

5 คะแนน 5 คะแนน  
4 
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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 5 ตอน  145 ตอน  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 15 วิชา  35 วิชา  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 8,000 ครั้ง  80,368 ครั้ง  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 8,000 ครั้ง  10,950 ครั้ง  5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 10 วิชา  20 วิชา  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6 4 คะแนน 9.19 4.6 คะแนน  5 คะแนน 5 คะแนน  

2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.7 80 ตอน  121 ตอน  5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.8 30 คน  139 คน  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.9 4 คะแนน 27.08 4.51 คะแนน  5 คะแนน 5 คะแนน  

6  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 3 กิจกรรม  13 กิจกรรม  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 4 คะแนน  4.74 คะแนน  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 3 ประเด็น  5 ประเด็น  5 คะแนน 5 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% 40,467,270.30 8.37%  5 คะแนน 5 คะแนน  

483,093,179.67  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 75% 50 คน 90.90  5 คะแนน 5 คะแนน  

55 คน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.5  2% 2,467,805.21 6.09  5 คะแนน 5 คะแนน  

40,467,270.30  
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  12 ช่องทาง  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.12 6% 13 43.33%  5 คะแนน 5 คะแนน  

30  
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 3 ข้อ  5 ข้อ  5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 4 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 - 5 

ดีมำก  

2. ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ - - 5 5 ดีมำก  

3. ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด 3.67 5 4.11 4.08 ดี  

4. ภารกิจหลักด้านการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา 5 - 5 5 

ดีมำก  

5. การบริการวิชาการแก่สังคม - - 5 5 ดีมำก  

6. ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม - 5  5 ดีมำก  

7.  การบริหารและการจัดการ 5 5 5 5 ดีมำก  

8.  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน - 5 - 5 ดีมำก  
9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5 - 5 ดีมำก  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.33 5.00 4.76 4.76 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 
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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 

ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ควรเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานประจ าเดือนตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  

จุดที่ควรพัฒนำ 

ควรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนให้ความชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในแง่ของการปฏิบัติงานจริง 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลักด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
จุดแข็ง 

1. มีสายไฟเบอร์ออฟติกเชื่อมโยงถึงทุกอาคาร(ยกเว้นอาคารที่ก าลังก่อสร้าง)  
2. มีอุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบ Network ที่มีคุณภาพสูง  
3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรบรรจุพนักงานที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ดีให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทันทีขณะปฏิบัติงาน 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ปรับเปลี่ยนระบบสายไฟเบอร์ออฟติก ในพ้ืนที่ให้บริการ ซึ่งบางแห่งยังเป็นสายรุ่นเก่า ซึ่งไม่สามารถ
รองรับความเร็วของเครือข่ายที่มีการพัฒนาความเร็วสูงขึ้นโดยตลอด  

2. เพ่ิมจ านวนจุดการให้บริการเครือข่ายชนิดไร้สาย ชนิดกลางแจ้ง เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการขยาย
ของผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทต่อการ
ใช้เครือข่ายไร้สาย  

3. เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้าน Network ที่มีความรู้ความสามารถข้ึนมารองรับการขยายตัวของระบบ  
4. ผลักดันให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานอย่างฉลาด 
5. บูรณาการระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระบบสารสนเทศเดียวกัน 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ปรับปรุงสายไฟเบอร์ออฟติกที่เก่า และช ารุดให้ทันสมัย 
2. เพ่ิมจ านวนจุดบริการเครือข่ายไร้สายให้เพียงพอต่อความต้องการ 
3. เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้าน Network ให้เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพ่ิมขื้น 
4. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ 
5. ควรจัดท าระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยให้เป็นเอกภาพ 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 พัฒนาโปรแกรมการเบิกเงินค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ และระบบการลาออนไลน์ 
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องค์ประกอบที่ 3 ภารกิจหลักด้านการบริการห้องสมุด  
 
จุดแข็ง 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
ให้กับทุกคณะอย่างชัดเจน  

2. มีบุคลากรปฎิบัติงานห้องสมุดที่มีความสามารถ มีคุณภาพ ปฏิบัติงานได้อย่างดี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มอบหมายบุคลากรประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อทรัพยากสารสนเทศเข้าห้องสมุดให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น 

2. บรรจุเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นให้เป็นพนักงาน เพ่ือขวัญและก าลังใจ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  
2. ควรพัฒนาระบบการจัดซื้อวัสดุหนังสือให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพตลาด และเศรษฐกิจ

เพ่ือให้ได้หนังสือที่ดีมีคุณภาพ ราคาสมเหตุผล ตรงตามเวลาที่ต้องการ 
3. พ้ืนที่บริการห้องสมุดมีขนาดเล็ก ควรขยายพื้นที่ให้บริการให้กว้างขวางในทุกพ้ืนที่ 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ปรับปรุงระบบการจัดซื้อหนังสือห้องสมุด 
2. ปรับปรุงระบบการรับทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. ปรับปรุงพื้นท่ีห้องสมุดเทเวศร์ และโชติเวชให้กว้างขวางให้เพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษา 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- 
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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  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ส่งเสริมให้มีการประเมินผลคุณภาพสื่อที่ผลิตขึ้นในแต่ละรายการ  
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการผลิตสื่อให้มีมาตรฐาน  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตเพ่ือการเรียนการสอน 
2. พัฒนาคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตให้มีความน่าสนใจ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ปรับปรุงระบบการประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ได้มาตรฐาน 
2. ปรับปรุงรูปแบบการสอน/การน าเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าสนใจมากข้ึน  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง 

1. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
2. ให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการบริการชุมชนทุกปี  
3. ให้บุคลากรเพ่ิมพูนทักษะในการบริการชุมชน  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสม 
2. ควรจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม/ชุมชนอย่างเหมาะสม 
2. ศึกษาความต้องการของชุมชนที่รับบริการ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 

 

องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

1. มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
           2. หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันให้ความร่วมมือในการด าเนินงานแผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ความเพ่ิมโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากข้อมูลผลงานของ มทร.พระนคร 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาไทย  

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ประสานงานกับกองศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของ มทร.พระนครที่มีคุณภาพ  
2. ควรจัดท าโครงการด้านท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับภาระงาน 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

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

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
2. สนับสนุนให้มีการบริหารการประชาสัมพันธ์ในสื่อรูปแบบต่างๆ  เพ่ือการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

และครบถ้วน  
 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรก าหนดขอบเขตภาระงานของบุคลากรให้ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จัดท ากรอบภาระงานของบุคลากรแต่ละคนให้ชัดเจน ถูกต้องตรงตามการปฏิบัติงานจริง และถือปฏิบัติ 

 
องค์ประกอบที่ 8 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
จุดแข็ง 

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

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ส่งเสริมให้มีการดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ  
2. ติดตามผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

จุดที่ควรพัฒนา 

1.จัดท าคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบวิธีการใช้งานอย่างทั่วถึง 

2. จัดท าแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณ 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. ควรหมั่นตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 

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

สกอ. และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรปฏิบัติงานตามหลักการประกันคุณภาพอย่างแท้จริง อย่างมีเหตุผล และยอมรับผลการประเมินเพ่ือ

น าไปปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงผลส าเร็จของและคุณภาพของงานเป็นส าคัญ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรพัฒนาตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานจริง 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรปรับตัวชี้วัดให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




