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ค าน า 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน พ.ศ. 2560 โดยด ำเนินกำรตำมระบบ กลไก กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำงครบถ้วน ได้แก่ 
ระบบกำรพัฒนำคุณภำพหรือกำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจติดตำมคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ 

เพ่ือรองรับกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เป็นประจ ำ
ทุกปี คณะกรรมกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำม
คำดหวังว่ำคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน กำรเขียนรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ทั้งแก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนและผู้ทีใ่ห้ควำมสนใจโดยทั่วไป 

หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใด คณะกรรมกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
 

 

                                                                               ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งใน 9 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล         
ซึ่งได้รับกำรสถำปนำเป็นมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2548 มีฐำนะเป็นสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นส่วนรำชกำรหนึ่งในโครงสร้ำงของมหำวิทยำลัย โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์         
พ.ศ. 2558 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิได้ประกำศแต่งตั้ง นำยอำคม  สงเครำะห์ ให้ด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ  นำยพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ 
รองอธิกำรบดีด้ำนวิชำกำร 

กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิในระยะต่อไป จะเน้นกำรด ำเนินงำนที่สอดรับ
กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดเป้ำหมำย
ร่วมกันกับทุกภำคส่วนโดยมีเป้ำหมำยหลักที่จะน ำพำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็น  “มหำวิทยำลัยชั้นน ำด้ำน
วิชำชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ และนำนำชำติ” 

ในบทนี้เป็นกำรน ำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ตลอดจนควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือกำร
ไปสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ และนำนำชำติ โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นกลไกส ำคัญของกำรปฏิบัติภำรกิจในทุกระดับ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นหน่วยงำนที่ผลักดัน
และด ำเนินงำนตำมนโยบำย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะสถำบัน/
ส ำนัก พ.ศ. 2558 – 2560 เพ่ือพัฒนำกำรที่สำมำรถตอบสนองได้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือสังคมโดยรวม และสำมำรถเทียบเคียงได้ในระดับสำกล อีกทั้งยังเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต      
ที่สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและกำรสร้ำงงำนวิจัยชั้นเลิศด้วยกำรให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชำติและนำนำชำติ และมีกำรจัดระบบกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันในพ้ืนที่
จัดกำรศึกษำทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี       
ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 

นอกจำกนี้ยังมีแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งจัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งแผนยุทธศำสตร์ได้ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์
ควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับบริบทต่ำงๆ อำทิ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันของหน่วยงำน แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะสถำบัน/ส ำนัก พ.ศ. 2558 – 2560 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำนไอซีทีใน
กำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร กำรบริหำรและกำรพัฒนำองค์กรด้วยกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูล กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศและกำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน กำรวำงแผน กำรตัดสินใจ
และกำรบริหำรงำนด้ำนบุคลำกร ด้ำนนักศึกษำ ด้ำนทรัพย์สินและกำรเงิน และสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรให้บริกำรวิชำกำรแบบบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในและนอกมหำวิทยำลัย เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็น 
Digital University 
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ปรัชญา 
ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตที่สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัย 

 
ปณิธาน 
กำรให้บริกำรด้ำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรง

ตำมควำมต้องกำรของชำติและนำนำชำติ 
 
วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและกำรสร้ำงงำนวิจัยชั้นเลิศด้วยกำร

ให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชำติและนำนำชำติ 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนกำรผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติและกำรสร้ำงงำนวิจัยนวัตกรรมชั้นเลิศเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชำติและนำนำชำติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษำและบุคลำกรด้วย

ทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรสำรสนเทศและสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีในกำร

ให้บริกำร 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำร เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมและสำมำรถ

สร้ำงรำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย 
5. สืบสำนและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. บริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยใช้เทคโนโลยีที่มีควำมชำญฉลำดก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
 

ภารกิจ 
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย 
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและ 

ส่งเสริมงำนวิจัย 
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

มหำวิทยำลัย 
4. ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน สังคม ประเทศชำติและ

นำนำชำติ 
5. ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและงำนวิชำกำรเพ่ือสร้ำงบัณฑิตนักปฏิบัติ  ด้วยมำตรฐำน

ระดับสำกล 
2. กำรพัฒนำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
3. ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้วยมำตรฐำนระดับสำกล 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำร เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ ชุมชน สังคม รวมทั้งหำ

รำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย 
5. ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหำวิทยำลัยสูงสุด 

                                                    ความเชื่อมโยง

  

รำชมงคลสุวรรณภมูิรวมพลังสรำ้งสรรค์ ร่วมคดิ ร่วมท ำ 
ร่วมกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำชุมชน สังคม ประเทศ และ

นำนำชำติ 

 
ศูนย์กำรเรียนรูด้้วยตนเองตลอดชีวิตที่สนับสนุนกำรผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติและสนับสนุนกำรพัฒนำ งำนวิจัย 

มหำวิทยำลยัชัน้น ำด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน 
สังคม ประเทศ และนำนำชำต ิ

ศูนย์กำรเรียนรูต้ลอดชีวิต ท่ีสนับสนุนกำรผลิตบณัฑิตนัก
ปฏิบัติและกำรสร้ำงงำนวิจัยช้ันเลศิด้วยกำรให้บริกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมยัเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของชำติและนำนำชำต ิ

1. กำรผลติบัณฑิตที่มีคณุภำพ 
2. กำรสร้ำงงำนวิจัยนวัตกรรม 
3. กำรบริกำรวิชำกำรสูส่ังคมชุมชน 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์ธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม 
5. บริหำรจัดกำรที่ทันสมัยและมีธรรมำภิบำล 

1. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทีส่นับสนนุกำรผลิตบณัฑิตนัก
ปฏิบัติและกำรสร้ำงงำนวิจัยนวัตกรรมชั้นเลิศเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของชำติและ   
นำนำชำติ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนุนแหล่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิตของนักศึกษำและบุคลำกรด้วยทรัพยำกร 
สำรสนเทศท่ีทันสมยัและมีประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมเป็นเลิศในกำร
ให้บริกำรสำรสนเทศและสร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีในกำร ให้บริกำร 
4. ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรให้บรกิำรวิชำกำร เพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมและสำมำรถสร้ำง 
รำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย 
5. สืบสำนและท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม ภมูิปัญญำท้องถิ่น 
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
6. บริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยใช้
เทคโนโลยีที่มีควำมชำญฉลำดก่อให้เกิด 
ประโยชนส์ูงสุดแก่องค์กร 
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ความเชื่อมโยง (ต่อ) 

1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำใหม้ีคณุภำพมำตรฐำนใน
ระดับชำติและนำนำชำต ิ
2. สร้ำงและพัฒนำงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค ์เพื่อพัฒนำ
ชุมชน สังคมและประเทศชำต ิ
3. ปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้ชุมชน สังคม และสร้ำงรำยได้ให้กับ 
มหำวิทยำลยั 
4. สืบสำนและท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมใหเ้กิดควำมยั่งยืน 
5. สนับสนุนและส่งเสรมิเพื่อให้นักศึกษำมีพัฒนำกำรครบทุก
ด้ำน 
6. พัฒนำคุณภำพของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
7. บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลยัเชิงบูรณำกำรด้วยหลักธรรมำภิ
บำล และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนำมหำวิทยำลัยเข้ำสู่ระดับอำเซียน 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรจดักำรศึกษำและงำนวิชำกำร
เพื่อสร้ำงบณัฑิตนักปฏิบัติด้วยมำตรฐำน ระดับสำกล  
2. กำรพัฒนำให้เป็นแหล่งเรียนรูด้ว้ยตนเองตลอดชีวิต  
3. ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศด้วยมำตรฐำนระดับสำกล  
4. ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรให้บรกิำรวิชำกำร เพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับ ชุมชน สังคม รวมทั้ง หำรำยได้ให้กับ
มหำวิทยำลยั  
5. ส่งเสรมิกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น  
6. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกิดระบบกำรบริหำรและกำร
จัดกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหำวิทยำลัยสูงสุด 
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วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวชิาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มี

คุณภำพมำตรฐำนใน 
ระดับชำติและนำนำชำติ 

2. สร้ำงและพัฒนำงำนวิจัย หรือ
งำนสร้ำงสรรค์ เพื่อพัฒนำชุมชน 
สังคมและประเทศชำติ 

3. ปรับปรุงและพัฒนำกำร
ให้บริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้ชุมชนสังคม และสร้ำง
รำยได้ให้กับมหำวิทยำลัย 

4. สื บสำนและท ำ นุบ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และอนุ รักษ์สิ่ ง แวดล้อมให้ เ กิด
ควำมยั่งยืน 

5. สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้
นักศึกษำมีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน 

6. พัฒนำคุณภำพของอำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน 

7. บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยเชิง
บูรณำกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล 
และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

8. พัฒนำมหำวิทยำลัยเข้ำสู่ระดับ
อำเซียน 

กลยุทธ ์ 1.1 พัฒนำศักยภำพบัณฑิตให้รู้จริง
ปฏิบัติได้ 
1.2 พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้
เ ป็ น ไ ป ต ำ ม เ กณฑ์ ม ำ ต ร ฐ ำ น
อุดมศึกษำ 
1.3 พัฒนำหลักสูตรที่ได้มำตรฐำน
และทันสมัย 
1.4 พัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่มีคุณภำพ 
 

2.1 พัฒนำงำนวิจัยให้มีคุณภำพสูง 
2.2 ปรับทิศทำงกำรวิจัยสู่กำรวิจัย
เชิงบูรณำกำร 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำ
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ไป
เผยแพร่หรือน ำไปใช้ประโยชน์ 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
ประชุมวิชำกำร 

3.1 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ในชุมชน 
แ ล ะ น ำ เ ส น อ อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้ ที่
มหำวทิยำลัยมีควำมเชี่ยวชำญ 
3.2 พัฒนำระบบและกลไกกำร
บริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรสร้ำง
รำยได้ 

4.1 สร้ำงจิตส ำนึกให้เกิดควำมรัก 
ควำมภำคภูมิใจ เห็นคุณค่ำและ 
ตระหนักในควำมส ำคัญของ 
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำร    
บูรณำกำรกำรท ำนุบ ำรุง 
ศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอ่ืนๆ 

5.1 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม 
นักศึกษำแบบรอบด้ำนเพื่อให้ 
นักศึกษำมีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ 

6.1 พัฒนำศักยภำพของอำจำรย์
และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
6.2 พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 

7.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรและ
กำรติดตำมท่ีมีประสิทธิภำพ 
7.2 ส่งเสริมกำรสร้ำงภำพลักษณ์
ของมหำวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จัก เป็น
ที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น ประเทศ
และนำนำชำติ 
7.3 กำรบริหำรงำน กำรเงินและ
งบประมำณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
7.4 พัฒนำด้ำนกำยภำพ และ
สภำพแวดล้อมโดยใช้แนวทำ ง 
Green University 
7.5 น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำร 

8.1 กำรเข้ำสู่ประชำคม 
อำเซียน 

โครงการที่ส าคัญ (1) โครงกำรจัดตั้งโรงเรียนเตรียม
วิชำชีพ 
(2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บัณฑิตนักปฏิบัติ  (สมรรถนะ
วิชำชีพ IT ภำษำอังกฤษ) 
(3) โครงกำรทดสอบสมรรถนะทำง
วิชำชีพ 
(4) โครงกำรทดสอบควำมสำมำรถ 
ทำงด้ำน IT 
(5) โครงกำรทดสอบควำมสำมำรถ 
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษ 
(6) โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำและ
หรือสถำนประกอบกำรเพื่อพัฒนำ
สมรรถนะทำงวิชำชีพแก่นักศึกษำ 
(7) โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
ส ถ ำ บั น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ /ส ถ ำ น
ประกอบกำรทั้งในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ด้ำนวิชำชีพ 
(8) โครงกำรสรรหำอำจำรย์ผู้ มี
ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร ทำง
วิชำชีพจำกสถำนประกอบกำร 

(13) โครงกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่
โดยมีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) 
(14) โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
นักวิจัย 
(15) โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลงำนวิจัยมหำวิทยำลัย 
(16) โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย 
ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ เ พื่ อ ท ำ วิ จั ย           
เชิงบูรณำกำร 
(17) โครงกำรสร้ำงเครือข่ำย 
ควำมร่วมมือเพื่อน ำผลงำนวิจัย/
งำนสร้ำงสรรค์ไป เผยแพร่ /ใช้
ประโยชน์ 
(18) โครงกำรจัดประชุมวิชำกำร 

(19) โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม 
ร่วมมือ เพื่อจัดบริกำรทำงวิชำกำร 
(20) โครงกำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิต ชุมชน สังคม ด้วยวิชำชีพและ
เทคโนโลยี 
(21) โครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ 
และปฏิบัติกำรภำคสนำมและตลำด 
รำชมงคล 
(22) โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้ 

(23) โครงกำรจัดตั้งศูนย์และแหล่ง 
เรียนรู้ทำงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 
(24) โครงกำรจัดตั้งลำนวัฒนธรรม
รำชมงคลสุวรรณภูมิและ Night 
Market 
(25) โ ค ร ง กำ รท ำ นุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และสิ่งแวดล้อม 
(26) โครงกำรบูรณำกำร 
ศิลปวัฒนธรรมและภู มิปัญญำ
ท้องถิ่นกับกำรเรียนกำรสอน กำร
วิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำร 

(27) โครงกำรพัฒนำนักศึกษำ 
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

(28) โครงกำรพัฒนำศักยภำพของ
อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ 
และภำษำอังกฤษ 
(29) โครงกำรพัฒนำศักยภำพของ
บุคลำกรสำยสนับสนุนทำงด้ำน 
กำรปฏิบัติงำนและภำษำอังกฤษ 
(30) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำย 
สนับสนุนในกำรจัดท ำผลงำนเพื่อ 
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพ 
(31) โครงกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่
อำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
(32) โครงกำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำ
บุคลำกร 

(33) โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้บริหำรทุกระดับ 
(34) โครงกำรปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อก ำหนด/
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ให้กำรบริหำรงำน
ของมหำวิทยำลัย เป็นไปอย่ ำง
คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ 
(35) โครงกำรพัฒนำกำรประกัน
คุณภำพกำร ศึกษำกำรควบคุม
ภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(36) โครงกำรจัดท ำแผนกำรตลำด 
แผนกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์   
เชิงรุก 
(37) โ ค รงก ำร เ ส ริ มส ร้ ำ ง
ภำพลักษณ์มหำวิทยำลัย 
(38) โครงกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรงำนกำรเงินและงบประมำณ 
(39) โครงกำรจัดท ำแผนแม่บท 
(Master Plan) กำรใช้พื้นที่ของ
มหำวิทยำลัย 
(40) โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลยัสู่
กำรเป็น Green University 
(41) โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) 

(42) โ ค รงกำร /กิ จกรรมที่
เสริมสร้ำงควำมรู้/ควำมสัมพันธ์    
สู่อำเซียน 
(43) โครงกำรจัดตั้งศูนย์ภำษำและ
อำเซียนศึกษำ 
(44) โครงกำรด ำเนินกำรตำมควำม
ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำหรือ 
องค์กรในกลุ่มอำเซียน 

(9) โครงกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรและคุณวุฒิทำงกำรศึกษำที่สูงขึ้น 
(10) โครงกำรพัฒนำหลักสูตร (หลักสูตรฐำนสมรรถนะ บัณฑิตศึกษำ หลักสูตรภำคภำษำอังกฤษ (English Program) 
(11) โครงกำรพัฒนำห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรและสื่อกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัย 
(12) โครงกำรเสริมควำมรู้ทำงวิชำกำรส ำหรับนักศึกษำ 
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โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ ประกอบด้วย 4 ศูนย์พ้ืนที ่

ได้แก่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ หันตรำ ศูนย์พระนครศรีอยุธยำ วำสุกรี ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ จะท ำกำรบริหำรจัดกำรโดยส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Office of Academic Resources and Information Technology)       
ซึ่งเป็นหน่วยงำนในระดับส ำนักทั้งนี้เพ่ือควำมเป็นเอกภำพ และประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดับ 
นโยบำยจนถึงระดับปฏิบัติกำรโดยมีโครงสร้ำง ดังนี้ 

สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

สภาวิชาการ 

ส านักงานอธิการบดี 

ส านักคณุภาพการศึกษา 

ส านักสหกิจศึกษา 

กองบริหารทรพัยากร 

วาสุกร ี

คณะ สถาบนั ส านัก 

ศิลปศาสตร ์

เทคโนโลยีการเกษตร 

และอตุสาหกรรมเกษตร 

วิศวกรรมศาสตรแ์ละ 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์

ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม 

บริหารธรุกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

วิทยาลยัการจดัการ 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

คณะกรรมการควบคมุภายใน

ส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 

วิทยบริการและ                 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิจยัและพฒันา 

กองบริหารทรพัยากร 

นนทบรุ ี

กองบริหารทรพัยากร 

สุพรรณบรุ ี

กองพฒันานักศึกษา 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบคุคล 

กองคลงั 

กองกลาง 

หมายเหตุ :                          ส่วนราชการท่ีจัดตั้งโดย      

                         พ.ร.บ. / กฎกระทรวง /  

                         ประกาศกระทรวง 

                         ส่วนราชการท่ีจัดตั้งเป็นการภายใน  

                         โดยสภามหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ :  
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
นายพงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายอาคม  สงเคราะห ์

รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
นายณรงค์ศักดิ์  แสงป้อม 

รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
นายวาฤทธิ ์ กันแก้ว 

รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
นายณัฐวัตน์  หมดุเพ็ชร ์

หัวหน้างานบรหิารทั่วไป 
นายสาวขวัญใจ  พุ่มแย้ม 

หัวหน้ากลุ่มงานวิทยบริการ 
นายรัศเมศวร์  ตันวีนุกุล 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายจีรศักดิ์  พุม่เจริญ 

หัวหน้างานห้องสมดุ 
นางสาววนิดา  ขันธเนตร 

หัวหน้างานการศึกษาด้วยตนเอง 
นายบุญฤทธิ์  นกครุฑ 

หัวหน้างานผลิตสื่อ 
นางสาวจุรีพร  อ่อนจันทร์ 

หัวหน้างานการศึกษาทางไกล 
นายทรงวุฒิ  ใยกะมขุ 

หัวหน้างานวิศวกรรม 
นายอภิชาติ  โชคเหรยีญสขุชยั 

หัวหน้างานบริการสารสนเทศ 
ดร.แสงทอง  บญุยิง่ 

หัวหน้างานซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์          
และระบบเครือข่าย 

นายจตุพร  ระเวงจติร ์
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2557 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำโดยคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน
ระดับอุดมศึกษำ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของหน่วยย่อยของกำรอุดมศึกษำที่ท ำหน้ำที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภำพ จึงได้ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดับอุดมศึกษำ 
โดยให้พิจำรณำเพ่ิมเติมในสำระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี ้ได้ก ำหนดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 3 ระดับ 
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน โดยมีองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำม
พันธกิจ 4 ด้ำนของสถำบันอุดมศึกษำ และเพ่ิมเติมด้ำนอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถำบัน ด ำเนินกำรไปพร้อมกัน หำกเป็นตัวบ่งชี้
ที่เน้นกระบวนกำร จะต้องมีกำรประเมินผลลัพธ์ภำยใต้กำรด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้กระบวนกำรดังกล่ำวด้วย
(Process Performance) 
 
แนวคิดและหลักการ  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุน โดยมีภำรกิจในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรที่สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและส่งเสริมงำนวิจัย พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหำวิทยำลัย ส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของชุมชน สังคม ประเทศชำติและนำนำชำติ ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและถ่ำยทอดภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น และมีควำมตระหนักดีว่ำกำรบริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยี ทรัพยำกรสำรสนเทศและสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้เป็นสิ่งที่จ ำเป็นและมีควำมส ำคัญยิ่งที่จะน ำพำให้คณำจำรย์ นักศึกษำ ตลอดจนผู้ใช้บริกำรมีควำมรู้
ที่ก้ำวหน้ำทันสมัย ก้ำวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมีกำรก ำหนดนโยบำยกำรประกัน
คุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัย และตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
 
จุดมุ่งหมาย 

จุดมุ่งหมำยของกำรประเมินคุณภำพภำยใน เพ่ือตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ตำมระบบและกลไกที่มหำวิทยำลัยได้ก ำหนดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงำนได้ทรำบสถำนภำพที่แท้จริง อันจะ
น ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงและพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มี 3 ระบบ 
1. กำรพัฒนำคุณภำพหรือกำรควบคุมคุณภำพ (Quality Control) 
2. กำรตรวจติดตำมคุณภำพ (Quality Audit) 
3. กำรประเมินคุณภำพ (Quality Assessment) 
 

 ระบบ  กลไก

1.1 เป็นระบบที่มหำวิทยำลัย และหน่วยงำน
พัฒนำขึ้นเอง คือ ระบบประกันคุณภำพภำยใน
ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับสำยสนับสนุน ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 5 องค์ประกอบ 
20 ตัวบ่งชี้ (ประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้บังคับและ
ตัวบ่งชี้เฉพำะหน่วยงำน) 
 
 
 
 
 
 

1.1  มีนโยบำยกำรประกันคุณภำพหน่วยงำน ระดับสำยสนับสนุน
(หน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ) ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
1.2  มีแผนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ 
1.3  มีคู่มือประกันคุณภำพและคู่มืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.4  มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน ระดับ
หน่วยงำนสำยสนับสนุน ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  
1.5  มีผู้บริหำรทุกระดับรับผิดชอบ ก ำกับ ดูแล ในเรื่องเกี่ยวกับ 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ตัวชี้วดัตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
ตัวบ่งชี้ และมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
1.6 มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ให้
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนรับทรำบ และพิจำรณำผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
น ำไปสู่กำรทบทวนระบบ กลไก และก ำหนดแนวทำงพัฒนำ
คุณภำพในปีกำรศึกษำต่อไป 

 
2.1  จัดประชุมเพ่ือทบทวน ปรับปรุงหรือเทียบเคียงภำยในองค์กร
และภำยนอกองค์กร 

2.1 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ก ำหนดให้มีกำรติดตำมคุณภำพท่ี
เป็นไปตำมแผนประกันคุณภำพฯ และ
แผนพัฒนำคุณภำพฯ ประจ ำปี โดยก ำหนด 3 
รอบ ดังนี้ 
  1) รอบ 6 เดือน  
   - ติดตำมข้อมูล รอบ 6 เดือน 
   - ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรกิจกรรม 
 

1. มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(SAR) ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นประจ ำ
ทุกปีกำรศึกษำ  
2. มีคณะกรรมกำรตรวจติดตำมและประเมินผลระดับหน่วยงำนสำย
สนับสนุน 
3. กำรตรวจติดตำมจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกเป็นประธำน หรือเป็นไป
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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2) รอบ 9 เดือน 
   - ติดตำมข้อมูล รอบ 9 เดือน 
   - ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรกิจกรรม 
   - ติดตำมรำยงำนกำรประเมินตนเอง รอบ 9 
เดือน 
  3) รอบ 12 เดือน 
   - ติดตำมข้อมูล รอบ 12 เดือน 
   - ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรกิจกรรม 
   - ติดตำมรำยงำนกำรประเมินตนเอง รอบ 
12 เดือน ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ และคณะกรรมกำร
ประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำผลกำรประเมิน
ตนเอง  

3.1 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน
กำรประเมินตนเอง โดยได้รับกำรประเมินจำก
ต้นสังกัด 2 รอบ ดังนี้ 
1. รอบ 9 เดือน 
   - ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
โดยคณะกรรมกำรประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยใน หรือหน่วยงำนต้นสังกัด ที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 
2. รอบ 9 เดือน 
   - ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
โดยคณะกรรมกำรประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอก เป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 

1. มีผู้บริหำรรับผิดชอบกำรรำยงำนประเมินตนเองตำม
องค์ประกอบคุณภำพ 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ 
2. คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจัดท ำรำยงำนประจ ำปี
ที่เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ เพ่ือรองรับ
กำรตรวจประเมินคุณภำพและมำตรฐำน  

 
กรอบความคิดของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ระบบประกันคุณภำพอยู่ภำยใต้กรอบปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

2. กำรด ำเนินงำนของงำนและกลุ่มงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร ต้องสอดคล้องกับนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

3. กำรก ำหนดตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพมีควำมสอดคล้องกับตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในและอย่ำงครอบคลุมกับกำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำภำยนอก 

4. กระบวนกำรบริหำรอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมโปร่งใส เป็นธรรมและบนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ถูกต้อง 
ตรวจสอบได ้
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5. กำรพัฒนำคุณภำพ กำรปรับปรุงคุณภำพของงำนและกลุ่มงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ต้องเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง      
เพ่ือน ำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสายสนับสนุน 

หน้ำที่หลักของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
1. ปฏิบัติตำมมำตรฐำนและเกณฑ์กำรปฏิบัติ 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้  
2. จัดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยก ำหนดเป็นนโยบำย

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูม ิ

3. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรระดับสำยสนับสนุน (หน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ) ให้ได้
มำตรฐำนอุดมศึกษำ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำน ให้ได้รับกำรยกระดับคุณภำพ มำตรฐำน เทียบเท่ำระดับสำกล 
5. ก ำหนดให้งำนและกลุ่มงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
บริหำรกำรศึกษำ 
 
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 1.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ รับนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย มำด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยจัดตั้ง
คณะกรรมกำรประกันกำรศึกษำ เพ่ือรองรับงำนประกันคุณภำพภำยใน 
 2.  บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
 3.  ก ำหนดระเบียบปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติของบุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็นในทำงเดียวกัน 
 4.  ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรทุกคนเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยคุณภำพ  
 
นโยบายและการปฏิบัติในการประกันคุณภาพ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งถือปฏิบัติกันมำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในหน่วยงำน โดยใช้ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มหำวิทยำลัยก ำหนดเป็นฐำนและ
ก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่สะท้อนภำรกิจเฉพำะของหน่วยงำน ตลอดจนมีระบบและกลไกกำรควบคุมคุณภำพ
ภำยในหน่วยงำน 
 2. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เพ่ือเสนอแนะนโยบำย แนวปฏิบัติและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตลอดจนก ำหนด
ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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 3. จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพของหน่วยงำน 
 4. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพ่ือรับกำรประเมินจำก
มหำวิทยำลัยภำยในเวลำที่ก ำหนด 
 5. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศส่งเสริมกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรประเมิน
คุณภำพมำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สำมำรถตรวจและด ำเนินกำรประเมินของตนเองว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนและบรรลุเป้ำหมำย 
2. ท ำให้ทรำบจุดแข็ง จุดที่ต้องปรับปรุง และแนวทำงเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อนที่จะน ำไปสู่กำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ได้ขอ้มูลที่จะท ำให้มั่นใจได้ว่ำ สำมำรถสร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
4. ท ำให้ต้นสังกัดมีข้อมูลพื้นฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรส่งเสริม สนับสนุนในทิศทำงที่เหมำะสม 
5. บุคลำกรทุกคนมีวัฒนธรรม มีจรรยำบรรณส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนและมีคุณภำพ 

 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เป็นกระบวนกำรที่ต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง             
มีกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเป็นวงจร PDCA โดยอำศัยหลักกำรของระบบประกันคุณภำพที่
มุ่งเน้นให้มีกำรก ำหนดระบบและกลไกในกำรพัฒนำคุณภำพทั้งกำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบ และกำร
ประเมินทั่วทั้งองค์กร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ มีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนกำรบริหำรและกำรท ำงำนนั้น โดยผู้บริหำรให้ควำมตระหนัก เข้ำมำมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน 
และร่วมคิดร่วมท ำโดยเน้นกำรท ำงำนเป็นทีม และบุคลำกรทุกคนในมหำวิทยำลัย ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม 
ให้มองเห็นคุณค่ำ และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ร่วมกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำท่ีร่วมกันวำงแผนร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบ 
และร่วมกันปรับปรุง โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนพอสังเขป 
ดังนี้ 
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1.                           
     -                      
     -                     
2.                                
     

1.                      (P)
    -                          
        
     -                               
     -                          
     -               
     -               
     -                   

2.                   (D)
     -                   
     -                          
                
     -               
     -            

3.                   (C)
     -                  
     -                          
     -           
     -                
     -            
     -        /              

4.                            (A)
     -                                
     -                  
     -                     

                         (SAR)
                  
     -                         
            
     -                    
     -            
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 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ กำรวำงแผน กำรปฏิบัติตำมแผน กำรตรวจสอบ
ประเมินผล และกำรพัฒนำปรับปรุง  ซึ่งทุกฝ่ำยจะต้องด ำเนินกำรร่วมกันในทุกขั้นตอน  โดยมีรำยละเอียดแต่
ละข้ันตอน  ดังนี้    

1) กำรวำงแผน (Plan) คือ เป็นกำรคิดเตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือจะท ำงำนให้ส ำเร็จอย่ำงมี
ประสิทธิภำพในกำรวำงแผนใดๆ ก็ตำมจะมีขั้นตอนกำรวำงแผนที่ส ำคัญ คือกำรก ำหนดเป้ำหมำย กำรจัด
อันดับควำมส ำคัญของเป้ำหมำย กำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำร กำร
ก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด ำเนินกำรและกำรก ำหนดงบประมำณที่จะใช้ ดังนี้ 

 
 

ก าหนดเป้าหมาย จัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย 

ก าหนดแนวทางด าเนินงาน 

ก าหนดระยะเวลา 

ก าหนดงบประมาณ 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
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 2)  กำรปฏิบัติตำมแผน (Do) คือ เมื่อหน่วยงำนได้วำงแผนกำรปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
บุคลำกรได้ร่วมกันด ำเนินกำรตำมแผนที่จัดท ำไว้ โดยในระหว่ำงกำรด ำเนินงำนผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข คือ 
    จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สนับสนุนทรัพยำกร เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมแผนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
    ก ำกับ ติดตำม (Monitoring) ทั้งในระดับรำยบุคคล ระดับกลุ่มสำขำวิชำ (คณะ) และระดับ
สถำบัน  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
    ให้กำรนิเทศ 
   3)   กำรตรวจสอบประเมินผล (Check) คือ เป็นกลไกส ำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำเพรำะ
ท ำให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำว่ำบรรลุเป้ำหมำย
ตำมที่ก ำหนดไว้เพียงใด ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้ำง ซึ่งในกิจกรรมกำรของตรวจสอบประเมินผล
ภำยใน เรำควรจะต้องด ำเนินกำรประกอบด้วย กำรวำงกรอบกำรประเมิน จัดหำ/จัดท ำเครื่องมือ กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรแปลควำมหมำย และกำรตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภำพ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)   กำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงงำน (Act) กล่ำวคือ เมื่อหน่วยงำนมีกำรประเมินผลเสร็จเป็นที่

เรียบร้อยแล้วก็น ำผลกำรประเมินส่งให้กับส ำนักคุณภำพกำรศึกษำที่เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องรวบรวมผลกำร
ประเมินมำวิเครำะห์ สังเครำะห์แปลผลในภำพรวมทั้งหมด แล้วน ำเสนอผลกำรประเมินต่อผู้เกี่ยวข้องหรือ
หน่วยงำน เพ่ือน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำนของหน่วยงำนต่อไป และจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและบุคลำกร และใช้ในกำรวำงแผนต่อไป รวมทั้ง
จัดท ำเป็นข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้ประกอบกำรตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ ต่อไป 

 
 
 
 
 

วางกรอบการประเมิน จัดหา/จัดท า 
เครื่องมือ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

 แปลความหมายข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 

   ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ 
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แนวทางพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย เริ่มต้นจำกกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำม

มำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (SOP) กิจกรรม 5ส + 3 และขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยใน ที่
เชื่อมโยงกับเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพของมหำวิทยำลัยและกำรพัฒนำคุณภำพประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ กำร
ควบคุมคุณภำพภำยใน กำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน และกำรประเมินคุณภำพภำยใน ซึ่งจะแสดง
ควำมสัมพันธ์เพ่ือใช้เป็นระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อพิจำรณำจะแสดงให้เห็นโครงสร้ำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งจะมีลักษณะส ำคัญโดยภำพรวม  ดังนี้ 
 1) เป็นระบบที่ใช้กิจกรรม 5ส เป็นพ้ืนฐำนในกำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

2) เป็นระบบที่มีกำรด ำเนินงำน โดยจ ำแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร
จัดกำรศึกษำ (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) 
 3) มีกำรก ำกับติดตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำน ด้วยกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน 

4) เป็นระบบที่ใช้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Data) เพ่ือใช้ปรับปรุงและ
แก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ จำกปัจจัยน ำเข้ำหรือกระบวนกำรจัดกำรศึกษำอันจะส่งเสริมผลงำนที่มีคุณภำพให้มี
คุณภำพดียิ่งขึ้น 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี ้

ระบบฐานข้อมูล (Database System) 

การตรวจสอบคุณภาพ 

(Quality Audit) 

การประเมินคุณภาพ 

(Quality Assessment) 

การควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control) 

5 ส Plus 3 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

5 ส Plus 3 

(SOP) 



คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พ.ศ. 2560 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ     20 

 

  5) เป็นระบบที่มีกำรประกันคุณภำพของกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย โดยกำรควบคุมคุณภำพ 
(Quality Control) กำรตรวจสอบคุณภำพ (Quality Audit) และกำรประเมินคุณภำพ (Quality Assessment) 
ทั้งนี้โดยมีก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพและตัวบ่งชี้ของมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนได้ถือปฏิบัติ    

6) เป็นระบบที่มีกำรควบคุมตนเอง (Self-Control) ด้วยกำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ
และกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะบุคคลภำยในมหำวิทยำลัยในระดับกลุ่มสำขำวิชำ (คณะ) และระดับสถำบัน     
ที่พร้อมจะได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพ กำรประเมินคุณภำพและกำรรับรองคุณภำพ โดยคณะผู้ประเมินจำก
ภำยนอกมหำวิทยำลัย   

7) เป็นระบบที่มีกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นระบบที่ต้องอำศัย
ฐำนข้อมูลที่มีรำยละเอียดทันสมัยและถูกต้อง ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ CHE QA Online System ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้อย่ำง
ครบถ้วน 
 
การก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
 ก ำหนดให้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์รำยตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม 5 คะแนน ส ำหรับกำร
ประเมินเป้ำหมำย ไม่คิดค่ำคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้ำหมำย หรือไม่บรรลุเป้ำหมำยเท่ำนั้น 
 ตัวบ่งชี้แบ่งออกเป็น 3 ด้ำนคือ 1) ตัวบ่งชี้ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 2) ตัวบ่งชี้ด้ำนกระบวนกำร และ        
3) ตัวบ่งชี้ด้ำนผลผลิตและผลลัพธ์ และแบ่งตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ด้ำน นั้นออกเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ 
และตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ 

1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ จะระบุเกณฑ์มำตรฐำนเป็นข้อๆ ก ำหนดเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้เปน็ 5 ระดับ มี
คะแนนตั้งแต่ 1-5 กำรประเมินจะนับจ ำนวนข้อ และระบุว่ำผลกำรด ำเนินงำนได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่ำใด กรณีท่ี
ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ หรือด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่ำได้ 0 คะแนน 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ อยู่ในรูปร้อยละหรือค่ำเฉลี่ย ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็นคะแนน
ระหว่ำง 1-5 โดยเป็นค่ำต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส ำหรับกำรแปลผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ เป็นคะแนนท ำ
โดยกำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้ จะก ำหนดค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน 5 ไว้   
 
กำรค ำนวณกำรแปลงค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยเป็นคะแนน 
ก. ผลกำรด ำเนินงำนเท่ำกับหรือสูงกว่ำค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน 5 จะได้คะแนน 5 
ข. ผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่ก ำหนดให้เป็นคะแนน 5 ค ำนวณคะแนนที่ได้ ดังนี้ 
คะแนนที่ได้ =   ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร                          . x 5 
           ค่ำร้อยละหรือค่ำเฉลี่ยที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้นๆ 
เช่น 

- ก ำหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 85  คะแนนที่ได้  = 85 x 5 / 100  =  4.25 
- ก ำหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 75 คะแนนที่ได้ = 75 x 5 / 90  = 4.17 
- ก ำหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ 92 คะแนนที่ได้  = 92 x 5 / 90  =  5 

ก ำหนดค่ำเฉลี่ยเป็นจ ำนวนเงินวิจัยต่ออำจำรย์และนักวิจัยประจ ำ 60,000 บำท เป็นคะแนน 5 ผลกำร
ด ำเนินงำนได้ 55,000 บำท ต่อคน คะแนนที่ได้ = 55,000 x 5 / 60,000  =  4.58  
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ค. ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม  ในกำรค ำนวณค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 
โดยกำรปัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 3 ตำมหลักกำรปัดทศนิยม (ตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไป ปัดขึ้น)   

ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 – 5 กรณีที่ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ หรือ
ด ำเนินกำรไม่ครบทีจ่ะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน โดยมีควำมหมำยของคะแนน ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนระดับด ี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

หลักการค านวณผลการประเมินเฉลี่ย 
คะแนนที่ได้ =    
  

  
หมายเหตุ  
กำรค ำนวณค่ำเฉลี่ย และค่ำคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยกำรปัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 3 ตำม

หลักกำรปัดทศนิยม คือตั้งแต่เลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น เช่น  
 2.333  เป็น 2.33 และ 4.575  เป็น 4.58 
 

รูปแบบการจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ก ำหนด

องค์ประกอบในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับภำรกิจหลักของหน่วยงำน  ซึ่งเป็นหน่วยงำน   
สำยสนับสนุนเทียบเท่ำคณะ จึงได้ก ำหนดองค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนกำรด ำเนินงำน 
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ประเด็นการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือ

รองรับกำรตรวจประเมินทั้งจำกคณะกรรมกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  และจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้แก่ 

1. มีรำยงำนกำรประชุมชี้แจง ทบทวน ท ำควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรทุกระดับได้
รับทรำบเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำน 

2. มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำนและแผน
ด ำเนินงำนในแต่ละตัวบ่งชี้ 

3. มีคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

คะแนนรวมจำกกำรประเมิน 

จ ำนวนหน่วยงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดีที่ด ำเนินกำร 
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4. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นภำรกิจหลัก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้เฉพำะซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สอด
รับกับพันกิจของหน่วยงำน 

5. มีกำรก ำหนดผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงำน และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับรำยบุคคลที่ชัดเจน 
6. มีระบบฐำนข้อมูลพื้นฐำนที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
7. มีข้ันตอนและวิธีกำรส ำหรับกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำ กระบวนกำรสนับสนุน และกระบวนกำร

ประกันคุณภำพที่ได้มำตรฐำน 
8. มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
9. มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
10. มีกระบวนกำรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
11. มีแนวปฏิบัติที่ดี 
12. มีกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดท ำแผนปรับปรุงที่ชัดเจน 
13. มีกำรเสนอรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเองที่ได้มำตรฐำนภำยหลัง
กำรตรวจประเมินโดยคณะกรรมกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และเผยแพร่ให้สำธำรณชน
ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2559 – 
2561) 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพและเกณฑ์กำร
ประเมินของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จ ำนวน 5 องค์ประกอบ รวม 20 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้
บังคับจ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพำะซึ่งเป็นไปตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนจ ำนวน 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 

1. ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 
2. ภำรกิจหลัก 
3. กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
4. กำรเงินและงบประมำณ 
5. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้บังคับ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน : กำรบริกำรแบบ

กัลยำณมิตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรและกิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1  ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระบบและกลไกกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนในสังกัด เพ่ือพัฒนำและธ ำรงรักษำไว้ให้
บุคลำกรมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  กำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้เฉพาะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ทำงกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  กำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9  ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดตั้งระบบที่ส ำรองข้อมูลและกู้ข้อมูลในยำมฉุกเฉิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10  ระบบสำรสนเทศท่ีพัฒนำ/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 
 
การถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิบัติ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรถ่ำยทอดตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยดังนี้ 
1. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือให้บุคลำกรทรำบถึงตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศสู่กำรปฏิบัติงำน 
2. มีกำรเผยแพร่ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย โดยกำรประชุมบุคลำกรและประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเว็บไซต์

ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้บุคลำกร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

3. มีกำรมอบหมำยและก ำหนดให้บุคลำกรทุกระดับมีส่วนร่วมและเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ เป็นผู้รับผิดชอบและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน และเป็นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน
กำรประเมินตนเอง พร้อมทั้งได้รับกำรติดตำมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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กำรด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ด ำเนินกำรตำมองค์ประกอบคุณภำพ 5 
องค์ประกอบ จ ำนวน 20 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ประเภท เกณฑ์มาตรฐาน รอบระยะเวลา 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน   กระบวนกำร 
(บังคับ) 

8 ข้อ ปีงบประมำณ 
(ต.ค. - ก.ย. ปีถัดไป) 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน: กำรบริกำรแบบกัลยำณมิตร  

ผลผลติ 
(บังคับ) 

คะแนน ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำนโครงกำรและกจิกรรม   

ผลผลติ 
(บังคับ) 

ร้อยละ ปีงบประมำณ 
(ต.ค. - ก.ย. ปีถัดไป) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน   

ผลผลติ 
(บังคับ) 

5 ข้อ 
 

ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ด้ำนกำรบริกำร
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต็ควำมเรว็สูง 

กระบวนกำร 
(เฉพำะ) 

5 ข้อ 
 

ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ทำง
กำรศึกษำ 

กระบวนกำร 
(เฉพำะ) 

5 ข้อ 
 

ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 

กระบวนกำร 
(เฉพำะ) 

5 ข้อ 
 

ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกล 

กระบวนกำร 
(เฉพำะ) 

5 ข้อ 
 

ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8  กำรจัดเตรยีมสิ่งสนบัสนุนกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง/ สถำนท่ีส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย ์

กระบวนกำร 
(เฉพำะ) 

5 ข้อ 
 

ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ประเภท เกณฑ์มาตรฐาน รอบระยะเวลา 

ตัวบ่งช้ีที ่2.9 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดตั้งระบบที่สำรอง
ข้อมูลและกู้ข้อมูลในยำมฉุกเฉิน 

ผลผลติ 
(เฉพำะ) 

7 ข้อ 
 

ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำ/ปรับปรุงเพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 

ผลผลติ 
(เฉพำะ) 

5 ข้อ 
 

ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน  กระบวนกำร 

(บังคับ) 
7 ข้อ ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้   กระบวนกำร 

(บังคับ) 
5 ข้อ ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบบริหำรจัดกำรควำมเสีย่งของหน่วยงำน กระบวนกำร 

(บังคับ) 
6 ข้อ ปีงบประมำณ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
ตัวบ่งช้ีที ่3.4 ระบบและกลไกกำรพัฒนำบุคลำกรของ
หน่วยงำนในสังกัด เพื่อพัฒนำและธ ำรงรักษำไว้ให้บคุลำกรมี
คุณภำพและประสิทธิภำพ   
 

กระบวนกำร 
(บังคับ) 

7 ข้อ ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

ตัวบ่งช้ีที ่3.5 ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรจัดกำรของ
หน่วยงำน  

กระบวนกำร 
(บังคับ) 

5 ข้อ ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ กระบวนกำร 

(บังคับ) 
5 ข้อ ปีงบประมำณ 

(ต.ค. - ก.ย. ปีถัดไป) 
องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ  กระบวนกำร 

(บังคับ) 
9 ข้อ ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  กำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน  

กระบวนกำร 
(บังคับ) 

5 ข้อ ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  

กระบวนกำร
(บังคับ) 

5 ข้อ ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ประเภท 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน   กระบวนกำร 

(บังคับ) 
8 ข้อ ปีงบประมำณ 

(ต.ค. - ก.ย. ปีถัดไป) 
8 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

 
ขวัญใจ/วำรณ ี

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน: กำรบริกำรแบบ
กัลยำณมิตร  

ผลผลติ 
(บังคับ) 

คะแนน ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

ร้อยละ 85 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

บุรินท/์อภิสิทธ์ิ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนงำนโครงกำรและกิจกรรม   

ผลผลติ 
(บังคับ) 

ร้อยละ ปีงบประมำณ 
(ต.ค. - ก.ย. ปีถัดไป) 

ร้อยละ 95 รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 

 รองผู้อ ำนวยกำรดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ณัฐสลิล/ขวัญใจ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนข้ันตอนกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำน   

ผลผลติ 
(บังคับ) 

5 ข้อ 
 

ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

วิภำพร 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรบริกำร
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 

กระบวนกำร 

(เฉพำะ) 
5 ข้อ 

 
ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

นัฐพล/ชรัช 

ตั วบ่ ง ช้ี ที่  2 . 5  สิ่ ง สนั บสนุ นกำ ร เ รี ย นรู้ ด้ ำ น
โสตทัศนูปกรณ์ทำงกำรศึกษำ 

กระบวนกำร 

(เฉพำะ) 
5 ข้อ 

 
ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ทรงวุฒิ/พันธฤทธ์ิ 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ประเภท 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 

กระบวนกำร 

(เฉพำะ) 
5 ข้อ 

 
ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

วนิดำ/สริิลักษณ์/จันทนำ/
ส้มลิม้/สำยพณิ/กชชพัศ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเรียน
กำรสอนทำงไกล 

กระบวนกำร 

(เฉพำะ) 
5 ข้อ 

 
ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

วิทยำ/ทรงวุฒิ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8  กำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง/ สถำนท่ีส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ 

กระบวนกำร 

(เฉพำะ) 
5 ข้อ 

 
ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

กัณภร/อภสิิทธ์ิ 

ตัวบ่งช้ีที ่2.9 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดตั้งระบบ
ทีส่ำรองข้อมูลและกู้ข้อมูลในยำมฉุกเฉิน 

ผลผลติ 

(เฉพำะ) 
7 ข้อ 

 
ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

จตุพร/สิริพงษ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำ/ปรับปรุง
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร 

ผลผลติ 
(เฉพำะ) 

5 ข้อ 
 

ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ฐิตินันท์ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรทุกระดับของ
หน่วยงำน  

กระบวนกำร 

(บังคับ) 
7 ข้อ ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
7 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ขวัญใจ/วำรณ ี
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ประเภท 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กรแห่งกำร
เรียนรู้   

กระบวนกำร 

(บังคับ) 
5 ข้อ ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

จุรีพร/ธนำกร แสงเปี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบบริหำรจัดกำรควำมเสีย่งของ
หน่วยงำน 

กระบวนกำร 

(บังคับ) 
6 ข้อ ปีงบประมำณ 

(ต.ค. - ก.ย. ปีถัดไป) 
6 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

วำรณ/ีจตุพร/ธนำกร แสงเปีย่ม 

ตัวบ่งช้ีที ่3.4 ระบบและกลไกกำรพัฒนำบุคลำกร
ของหน่วยงำนในสังกัด เพื่อพัฒนำและธ ำรงรักษำไว้
ให้บุคลำกรมีคุณภำพและประสิทธิภำพ   

กระบวนกำร 

(บังคับ) 
7 ข้อ ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
7 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

วิภำพร 

ตัวบ่งช้ีที ่3.5 ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำร
จัดกำรของหน่วยงำน  

กระบวนกำร 

(บังคับ) 
5 ข้อ ปีกำรศึกษำ 

(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 
5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 

รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ศรัณย์พงษ ์

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและ
งบประมำณ 

กระบวนกำร 
(บังคับ) 

5 ข้อ ปีงบประมำณ 
(ต.ค. - ก.ย. ปีถัดไป) 

5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ขวัญใจ 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ ประเภท 
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ  

กระบวนกำร 
(บังคับ) 

9 ข้อ ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

7 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ณัฐสลิล/จุรีพร/วิทยำ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  กำรส่งเสริมกำรด ำเนินกำรกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน  

กระบวนกำร 
(บังคับ) 

5 ข้อ ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ณัฐสลิล/จุรีพร/วิทยำ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ  

กระบวนกำร
(บังคับ) 

5 ข้อ ปีกำรศึกษำ 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

5 ข้อ รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนวิทยบริกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ณัฐสลิล/จุรีพร/วิทยำ 
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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ               

เป็นหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ โดยจัดอยู่ในกลุ่มหน่วยงำนสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ มีระบบ และกลไกกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และมีควำมเหมำะสมกับระดับกำรพัฒนำของหน่วยงำนโดยมีระบบและกลไกใน
กำรควบคุม ตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำยและระดับคุณภำพตำม
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย  พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด คือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ และเปิดเผยต่อสำธำรณชนผ่ำนเว็บไซต์
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมมุ่งมั่นในกำรสนับสนุนพัฒนำกำรศึกษำโดยเปิด
โอกำสให้บุคลำกรทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติภำรกิจให้บังเกิดผลตำมนโยบำย  แผนงำนและเป้ำหมำยที่
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพที่ได้ก ำหนดไว้ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

1. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในคู่มือ
เกณฑ์ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลสุวรรณภูมิ 

2. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (SOP) ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏใน
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลสุวรรณภูมิ 

3. รำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 5 ด้ำน 20 ตัวบ่งชี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 

หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี มีปรัชญำ ปณิธำน และวิสัยทัศน์ เพ่ือเป็นเป้ำหมำยในกำร
ท ำงำนที่ชัดเจน ทั้งนี้ปรัชญำ ปณิธำน และวิสัยทัศน์ อำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือให้บุคลำกรในหน่วยงำน
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อำจำรย์ นักศึกษำ ชุมชน และผู้ใช้บริกำรได้รับทรำบ ปรัชญำ ปณิธำน และ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงำน ควรสอดคล้องกันและเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน สนับสนุนภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
และหน่วยงำนต้องจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนด ำเนินงำนที่ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุปรัชญำ ปณิธำน และวิสัยทัศน ์
ของหน่วยงำน และให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย 

1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ส ำนักงำน 
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

2. พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร 

อุดมศึกษำ 
4. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2547 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
5. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
6. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
7. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
8. คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ฉบับปีกำรศึกษำ 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
     2. นำงสำววำรณี เสือเมือง 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ในกำร
ด ำเนินพันธกิจหลักของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
และกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้หน่วยงำนด ำเนินกำรสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และจุดเน้น กลุ่มผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีเฉพำะทำง (กลุ่ม ค2) มีคุณภำพเป็นสำกล และ
เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจน
มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ในกำร
พัฒนำแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอัตลักษณ์หรือจุดเน้นดังกล่ำวแล้ว จะต้องค ำนึงถึงหลักกำร
อุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำวมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำน
วิชำชีพที่เก่ียวข้อง ยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆ ของชำติรวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ กำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย  ทั้งนี้ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับ และสำมำรถ
ตอบสนองสังคมในทิศทำงที่ถูกต้อง เหมำะสม 
 

เกณฑ์การประเมิน: 8 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 หรือ 7 ข้อ 8 ข้อ 
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินการ 

1 มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยและพันธกิจ   
  ของหน่วยงำน   

2 มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำนไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน   

3 มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมภำรกิจ   

  ของหน่วยงำน   

4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของ   

  แต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และ   

  แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี   

5 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมภำรกิจของหน่วยงำน   

6 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี   

  อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้งและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร   

7 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ   

  1 ครั้ง และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน   

8 มีกำรน ำผลมำพิจำรณำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร   

  ประจ ำหน่วยงำนไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

หน่วยงำนสนับสนุนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิถูกก ำหนดไว้ในโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำน เพ่ือรับผิดชอบภำรกิจของมหำวิทยำลัยตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล หรืออำศัย
อ ำนำจในกำรจัดตั้งจำกสภำมหำวิทยำลัยภำยใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดผลในกำร
พัฒนำระบบและกลไกกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ดังนั้นหน่วยงำนจึงต้องมีระบบและกลไกในกำร
ให้บริกำรตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน และมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เพ่ือน ำมำใช้ในกำร
พัฒนำงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

1. แผนพัฒนำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
2. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิในปีนั้นๆ 
3. โครงสร้ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิที่ได้ควำมเห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัย 
4. อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
5. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนที่สนองต่อแผนพัฒนำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ 

หน่วยงำนตำมกรอบของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย 
6. คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน: การบริการแบบ 
กัลยาณมิตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำยบุรินท์  สุภีวี 
     2. นำยอภิสิทธิ์  แช่มชื่น 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร หมำยถึง กำรประเมินควำมพึงพอใจของกำรให้บริกำรของสถำบัน/
ส ำนัก พิจำรณำจำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยจ ำแนกตำมกลุ่มผู้ใช้บริกำร คือ            
1. อำจำรย์ 2. นักศึกษำ 3. บุคลำกรสำยสนับสนุน 4. บุคคลภำยนอก และจ ำแนกตำมภำรกิจที่ต้องให้บริกำร 
ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรทำงำน/กำรบริกำร ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจำรณำจำกประเด็นที่ส ำคัญ      
คือ ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร โดยมุ่งเน้นกำรให้บริกำรเพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจ เกิดทัศนคติ
ที่ดีต่อกำรรับบริกำร และมีควำมพึงพอใจสูงสุด อันจะน ำไปสู่ภำพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร 

กำรบริกำร หมำยถึง กระบวนกำรของกำรปฏิบัติเพ่ือกำรอ ำนวยควำมสะดวก และตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร อันเป็นกำรกระท ำที่เกิดจำกจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมปรำรถนำดี ช่วยเหลือ  เกื้อกูล 
เอ้ืออำทร มีน้ ำใจไมตร ีให้ควำมเป็นธรรมและเสมอภำค 

กัลยำณมิตร หมำยถึง มิตรแท้ เพ่ือนแท้ เพ่ือนที่คอยช่วยเหลือเพ่ือนอย่ำงจริงใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
เป็นมิตรที่หวังดี มีสิ่งดีๆ ให้กันด้วยควำมจริงใจ 

คุณสมบัติของกัลยำณมิตร (อ้ำงอิงจำกหลักกัลยำณธรรม 7 ประกำร) 
1. น่ำรัก หมำยถึง เป็นบุคคลที่เห็นแล้วสบำยใจ ชวนให้อยำกเข้ำไปปรึกษำ ดูแลเอำใจใส่กระตือรือร้น 

และเต็มใจบริกำร 
2. น่ำเคำรพ หมำยถึง เป็นบุคคลที่ประพฤติตนสมควรแก่ฐำนะ ให้เกิดควำมรู้สึกอบอุ่นเป็นที่พ่ึงใจและ

ปลอดภัย เป็นกันเอง ใช้วำจำสุภำพ 
3. น่ำยกย่องหรือเทิดทูน หมำยถึง เป็นผู้มีควำมรู้และภูมิปัญญำแท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรม           

และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ควรเอำอย่ำง ท ำให้ระลึกและเอ่ยอ้ำงด้วยควำมซำบซึ้งภูมิใจ สำมำรถ
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำงเหมำะสม 

4. รู้จักพูดให้ได้ผลหรือฉลำดพูดแนะน ำตักเตือน หมำยถึง เป็นบุคคลที่รู้จักพูดชี้แจงให้เข้ำใจมี
ควำมสำมำรถพูดโน้มน้ำวให้ท ำตำมในสิ่งที่ดี รู้ว่ำเมื่อไหร่ควรพูดอะไรอย่ำงไร คอยให้ค ำแนะน ำว่ำ
กล่ำวตักเตือน เป็นที่ปรึกษำท่ีดี 

5. อดทนต่อถ้อยค ำ หมำยถึง เป็นบุคคลที่พร้อมจะรับฟังค ำปรึกษำซักถำม ค ำเสนอแนะ
วิพำกษ์วิจำรณ์ อดทน ฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 

6. แถลงเรื่องที่ลึกล้ ำได้ หมำยถึง สำมำรถอธิบำยเรื่องยุ่งยำกซับซ้อน เป็นผู้ที่สำมำรถอธิบำยเรื่อง
ยุ่งยำกซับซ้อน ให้เข้ำใจ และให้เรียนรู้เรื่องรำวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป 

7. ไม่ชักน ำไปทำงเสื่อม หมำยถึง ไม่แนะน ำในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปในทำงเสื่อมเสีย             
ให้ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ 
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การประเมิน : 
ประเมินโดยใช้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของหน่วยงำน โดยจะต้องครอบคลุมประเด็น

ที่ส ำคัญ คือ ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร โดยกลุ่มผู้ใช้บริกำร คือ 1. อำจำรย์ 2. นักศึกษำ 3. บุคลำกรสำย
สนับสนุน 4. บุคคลภำยนอก และจ ำแนกตำมภำรกิจที่ต้องให้บริกำร 
 
เกณฑ์การประเมิน: 

ใช้ค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีผลกำร
ประเมินในภำพรวมไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

- กรณีไม่ประเมินควำมพึงพอใจ = 0 คะแนน 
- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป = 5 คะแนน 
- ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่ ำกว่ำ 3.51 ค ำนวณคะแนน ดังนี้ 

คะแนนที่ได้ = ค่ำเฉลี่ยที่ได้จำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ  x 5 
ค่ำเฉลี่ยที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น (3.51) 

 
ตารางท่ี 1 ค ำนวณค่ำเฉลี่ยของระดับควำมพึงพอใจและคะแนนที่ได้ กรณีหน่วยงำนหลักมีหน่วยงำนย่อยและ
ท ำกิจกรรม/โครงกำร ในตัวบ่งชี้เดียวกันมำกกว่ำ 1 โครงกำร 
 

หน่วยงานย่อย 
(1)  

ระดับความ
พึงพอใจ 

(2) 
จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

(คน) 

(3) = (1) x (2) 
ผลรวมของค่าเฉลี่ยรวมของ 

ทุกหน่วยงานที่คูณด้วย 
จ านวนคน 

ที่ตอบแบบสอบถาม 
        
        

รวม     
        

คะแนนที่ได้     คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำวณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์ 
     2. นำงสำวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

หน่วยงำนสนับสนุนมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรและกิจกรรม  เพ่ือบรรลุประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพ โดยด ำเนินกำรภำยในก ำหนดระยะเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ 
เกณฑ์การประเมิน: มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรและกิจกรรมภำยในก ำหนดระยะเวลำที่ได้ก ำหนด  
ไว้ร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
80 85 90 95 100 

 
- ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ร้อยละ 100 = 5 คะแนน 
- ผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำร้อยละ 100 ค ำนวณคะแนน ดังนี้ 

 
คะแนนที่ได้ =  ค่ำร้อยละที่ได้จำกผลกำรด ำเนินงำน     X 5 

   ค่ำร้อยละที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ของตัวบ่งชี้นั้น (ร้อยละ 100) 
 
ตำรำง ค ำนวณร้อยละของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและโครงกำรและคะแนนที่ได้ กรณีหน่วยงำนหลัก 
มีหน่วยงำนย่อย และท ำกิจกรรม/โครงกำร ในตัวบ่งชี้เดียวกันมำกกว่ำ 1 โครงกำร 
 

   (1)  (2) (3) = (2) / (1) x 100 
หน่วยงานย่อย จ านวนแผนงาน จ านวนแผนงานโครงการ ร้อยละของแผนงานโครงการ 

  โครงการและ และกิจกรรมที่ด าเนินการ และกิจกรรมที่ด าเนินการ 
  กิจกรรมทั้งสิ้น ภายในก าหนดเวลา ภายในก าหนดเวลา 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำววิภำพร ไกรศรี   
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินการ 

1 มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน   
  ของหน่วยงำน   

2 มีกำรวิเครำะห์ค ำอธิบำยลักษณะงำน เพ่ือก ำหนดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน   
  แผนงำนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน   
3 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรือมีกำรมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบ   
  ด ำเนินกำรปรับปรุง กลั่นกรองและพัฒนำมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของ   
  หน่วยงำน   
4 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของ   
  หน่วยงำน   
5 มีกำรน ำผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำขั้นตอน   

  กำรปฏิบัติงำน   
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำยนัฐพล  พรหมมี 
     2. นำยชรัช  แสวงเจริญ 
 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

 1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 5 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1 มีระบบ และกลไก กำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
2 มีกำรน ำระบบและกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน กำรบริกำรคอมพิวเตอร์  
  อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
3 มีกำรประเมินกระบวนกำร และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำก 
  ผลกำรประเมินกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
4 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรบริกำรคอมพิวเตอร์  
  อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
5 มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผลอธิบำย 
  กำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน ด้ำนกำรให้กำรบริกำรคอมพิวเตอร์  
  อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านโสตทัศนูปกรณท์างการศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำยทรงวุฒิ  ใยกะมุข 
     2. นำยพันธฤทธิ์ พุ่มจ ำปำ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   

โสตทัศนูปกรณ์ที่มีคุณภำพพร้อมใช้งำนและปริมำณเพียงพอในกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ภำยในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม และกำรให้บริกำรทั่วไป  
 

เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
 1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 5 ข้อ 

 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1 มีระบบ และกลไก ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ 

2 
มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อม
โสตทัศนูปกรณ์ 

3 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำจำก 
  ผลกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ 
4 มีผลจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำ เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรเตรียมควำมพร้อม 
  ด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ 
5 มีแนวปฏิบัติที่ดีในกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีหลักฐำน 
  เชิงประจักษ์ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำววนิดำ ขันธเนตร 
     2. นำงสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล 
     3. นำงสำยพิณ  เข็มปัญญำ 
     4. นำงสำวจันทนำ เจ๊ะโอ๊ะ 
     5. นำงสำวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย 
     6. นำงสำวกชชพัศ บัวลอย 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 

ห้องสมุด ฐำนข้อมูลทรัพยำกรกำรเรียนรู้ วำรสำรวิชำกำรเพ่ือกำรสืบค้น ฯลฯ เพียงพอและทันสมัย 
 

เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
 1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 5 ข้อ 

 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1 มีระบบและกลไก ด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 
2 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ ด ำเนินงำน ด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 
3 มีกำรประเมินกระบวนกำรและมีกำรปรับปรุง/ พัฒนำกระบวนกำรจำกผล 
  กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 
4 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
  และสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 
5 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งสนับสนุนทำงกำรศึกษำ  
  โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
  ได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำยวิทยำ  ปำนเพชร 
     2. นำยทรงวุฒิ  ใยกะมุข 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 

ระบบกำรเรียนกำรสอนทำงไกล ระบบกำรเรียนรู้แบบทำงไกลมีประสิทธิภำพ อำจำรย์และนักศึกษำ
สำมำรถติดต่อสื่อสำรได้ใกล้ชิด เช่น ระบบอีเลิร์นนิ่ง ระบบวีดีโอสื่อกำรสอน กำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน 

เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
 1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
 5 ข้อ 

 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1 มีระบบ และกลไก ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
2 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ ด ำเนินงำน ด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
3 มีกำรประเมินกระบวนกำร และมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำก 
  ผลกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
4 มีผลจำกกำรปรับปรุง/พัฒนำเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
5 มีแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกล โดยมีหลักฐำน 
  เชิงประจักษ์ยืนยัน สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.8  การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำวกัณภร ยั่งยืน 
     2. นำยอภิสิทธิ์  แช่มชื่น 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 
 กำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ
สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำหรือทำงำนร่วมกัน 

 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร 

 1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 5 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1 มีระบบและกลไก กำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง/สถำนที่ส ำหรับ

นักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำหรือทำงำนร่วมกัน  
2 มีกำรน ำระบบกลไกไปสู่กำรปฏิบัติ/ด ำเนินงำน ด้ำนกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับ 
  นักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำหรือทำงำนร่วมกัน 
3 มีกำรประเมินกระบวนกำรและมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรจัด 
  พ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำ 
  หรือทำงำนร่วมกัน 
4 มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมของกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับ 
  นักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำหรือทำงำนร่วมกัน 
5 แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดพ้ืนที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์ได้พบปะ  
  สังสรรค์แลกเปลี่ยนสนทนำหรือทำงำนร่วมกัน โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยัน 
  สำมำรถให้เหตุผลอธิบำยกำรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.9 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งระบบที่ส ารองข้อมูลและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉิน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำยจตุพร  ระเวงจิตร์ 
     2. นำยสิริพงษ์  เกียรติพิทักษ์สุข 
 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือ 4 ข้อ 5 หรือ 6 ข้อ 7 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1 มีนโยบำยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงข้อมูลสำรสนเทศ  
2 มีนโยบำยที่ก ำหนดให้มีระบบในกำรควบคุมกำรเข้ำ – ออก ห้องปฏิบัติกำรระบบเครือข่ำย 
 3 มีแผนกำรสำรองระบบ พร้อมทั้งท ำกำรทดสอบกำรกู้คืนระบบ 
4 มีกำรก ำหนดผู้ที่รับผิดชอบ 
5 มีกำรบ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ตำมแผนที่ก ำหนด 
6 มีระบบกำรแจ้งเตือนสถำนะอุปกรณ์ 
7 มีกำรจัดท ำรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำรด้ำนกำรส ำรองข้อมูลระบบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 ระบบสารสนเทศที่พัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : ผลผลิต  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำยฐิตินันท์  ภู่พันธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1 มีกำรก ำหนดนโยบำยและจัดท ำแผนระบบสำรสนเทศ ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำร 
  จัดกำร 

2 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
3 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
  และผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย 
4 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
5 มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 

  จัดกำรมำวิเครำะห์และปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศเดิมให้มี 

  ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
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 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

ส ำนัก /สถำบันต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก/สถำบันท ำ 
หน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรท ำงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ ส ำนัก/สถำบันจะต้องบริหำรจัดกำรด้ำน 
ต่ำงๆ ให้มีคุณภำพ เช่น ทรัพยำกรบุคคล ระบบฐำนข้อมูล กำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
กำรบริหำรทรัพยำกรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance) 

1. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ 

2. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
3. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
4. มำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำ รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
5. เกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
     2. นำงสำววำรณี เสือเมือง 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  

ปัจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญต่อกำรเจริญก้ำวหน้ำของหน่วยงำน คือ ผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำนนั้นๆ 
หำกผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น ำที่ดี มีธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อสังคม รักควำมก้ำวหน้ำ ดูแลบุคลำกรอย่ำงดี 
เปิดโอกำสให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ และก ำกับดูแล 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปสู่ทิศทำงที่ถูกต้อง จะท ำให้หน่วยงำนเจริญรุดหน้ำอย่ำงรวดเร็ว 
เกณฑ์การประเมิน: 7 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินการ 

1 คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อบังคับที่ก ำหนดไว้ครบถ้วน   
  และมีกำรประเมินตนเองตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดล่วงหน้ำ   

2 ผู้บริหำรวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยัง   
  บุคลำกรทุกระดับ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูล   
  สำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน   
3 ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมท่ีมอบหมำย   
  รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรใน   
  หน่วยงำน   
4 ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร   
  ให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม   
5 ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถทำงำน   

  บรรลุวัตถุประสงค์ของสถำบันเต็มตำมศักยภำพ   
6 ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน   

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

7 คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนประเมินผลกำรบริหำรของหน่วยงำนและ   

  ผู้บริหำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำวจุรีพร อ่อนจันทร์ 
     2. นำยธนำกร  แสงเปี่ยม 
 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินการ 

1 มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ ที่สอดคล้องกับ   
  แผนกลยุทธ์และภำรกิจของหน่วยงำน   

2 ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะอย่ำงชัดเจน    
  ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1   
3 มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง   
  (tacit knowledge) เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดใน   
  ข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด   
4 มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล   
  และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ   
  โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร (explicit knowledge)   
5 มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือ   

  ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มี   
  ประสบกำรณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำววำรณี เสือเมือง 
     2. นำยจตุพร  ระเวงจิตร์ 
     3. นำยธนำกร  แสงเปี่ยม 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 

หน่วยงำนควรมีระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจัย กิจกรรมและ
กระบวนกำรด ำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงินเพ่ือให้ระดับ
ควำมเสี่ยงและขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค ำนึงถึง
กำรเรียนรู้ วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์ปัญหำล่วงหน้ำและโอกำสในกำรเกิด เพ่ือป้องกันหรือบรรเทำ
ควำมรุนแรงของปัญหำ รวมทั้งกำรมีแผนสำรองต่อภำวะฉุกเฉินเพ่ือให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำงๆ มีควำมพร้อมใช้งำน 
มีกำรปรับปรุงระบบอย่ำงต่อเนื่องและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน           
ตำมยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส ำคัญ 

 
เกณฑ์การประเมิน: 6 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินการ 

1 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำร   
  และผู้ที่รับผิดชอบตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนเป็นคณะกรรมกำร   

2 มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงน้อย   
  3 ด้ำน จำกควำมเสี่ยงต่อไปนี้   
  ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร   
  ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์   
  ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ   
  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน   
  ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและและธรรมำภิบำล   
  ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก   
  ควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ตำมบริบทของหน่วยงำน   
3 มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้   
  จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2   
4 มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและด ำเนินกำรตำมแผน   
  ให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม   
5 มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนคณะกรรมกำร   

  ประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง   
6 มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน   

  ไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้ 
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำววิภำพร ไกรศรี 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

คุณภำพของกำรศึกษำจะเกิดขึ้นได้ ถ้ำสถำนศึกษำมีบุคลำกรที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับพันธกิจและ
เป้ำหมำยของสถำบัน องค์กรควรมีกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำขำวิชำชีพและหำวิธีกำรที่จะธ ำรงรักษำบุคลำกร
ที่มีประสิทธิภำพให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
เกณฑ์การประเมิน: 7 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือ 4 ข้อ 5 หรือ 6 ข้อ 7 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินการ 

1 มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล   
  เชิงประจักษ์   

2 มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด   
3 มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีและสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำย   
  สนับสนุนสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
4 มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรสำยสนับสนุนน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำร   
  พัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง   
5 มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณแก่บุคลำกรสำยสนับสนุนและดูแลควบคุม   

  ให้บุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ   
6 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร   

  สำยสนับสนุน   

7 มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและ   

  กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำยศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 
      
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินการ 

1 มีแผนระบบสำรสนเทศ (Information System Plan)   
2 มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย   
  โดยอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำร   
  และกำรเงิน และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ   
3 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศ   
4 มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสำรสนเทศมำปรับปรุงระบบ   
  สำรสนเทศ   
5 มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยนอกท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีก ำหนด   
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

กำรเงินและงบประมำณเป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของมหำวิทยำลัย ไม่ว่ำแหล่งเงินทุนจะได้มำจำก
งบประมำณแผ่นดิน (ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ) หรือเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย เช่น ค่ำหน่วยกิต
ค่ำธรรมเนียม ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำต่ำงๆ ของนักศึกษำ รำยได้จำกงำนวิจัย บริกำรทำงวิชำกำร ค่ำเช่ำทรัพย์สิน
ผู้บริหำรหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย จะต้องมีแผนกำรใช้เงินที่สะท้อนควำมต้องกำรใช้เงินเพ่ือกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของหน่วยงำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำควำมเข้ำใจกับกำร
วิเครำะห์ทำงกำรเงิน เช่น งบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกร ควำมรวดเร็วในกำรเบิกจ่ำย ร้อยละของ
งบประมำณที่ประหยัดได้หลังจำกที่ปฏิบัติตำมภำรกิจทุกอย่ำงครบถ้วน สิ่งเหล่ำนี้จะเป็นกำรแสดงศักยภำพ
เชิงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของหน่วยงำนที่เน้นถึงควำมโปร่งใส ควำมถูกต้องใช้เม็ดเงินอย่ำงคุ้มค่ำมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

1. แผนพัฒนำด้ำนกำรเงินระดับอุดมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
2. แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำบัน 
3. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
4. มำตรฐำนแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงบประมำณ 
5. รำยงำนงบประมำณแผ่นดิน และเงินรำยได้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
    
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินการ 

1 มีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใสและตรวจสอบได้   
2 มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละพันธกิจและ   
  กำรพัฒนำหน่วยงำนและบุคลำกร   
3 มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร   
  ประจ ำหน่วยงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง   
4 มีกำรตรวจสอบและติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์   
  ที่ก ำหนด   
5 มีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนกำร   

  ใช้จ่ำยเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ   
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นปัจจัยส ำคัญที่แสดงถึงศักยภำพกำรพัฒนำ 
คุณภำพของสถำบันอุดมศึกษำ โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น สถำบันอุดมศึกษำจะต้องพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในอย่ำง 
ต่อเนื่อง และมีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เป็น 
ลักษณะเฉพำะของสถำบัน 

1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ส ำนักงำน 
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

2. กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร 
อุดมศึกษำ 

3. กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 
4. มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2547 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
5. มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2549 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
6. มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2551 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
7. กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
8. เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2548 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำวณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์ 
     2. นำงสำวจุรีพร อ่อนจันทร์ 
     3. นำยวิทยำ  ปำนเพชร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ  ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งสถำบันต้องสร้ำงระบบ
และกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำบันให้เป็นไปตำมนโยบำย
เป้ำประสงค ์และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยสถำบันและหน่วยงำนต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง มีกำรวัดผลส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรประกัน
คุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และมี
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้เห็นว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุก
คนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สำธำรณชน ให้มั่นใจได้ว่ำ สถำบันสำมำรถ
สร้ำงผลผลิตทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 

เกณฑ์การประเมิน: 9 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4, 5 หรือ 6 ข้อ 7 หรือ 8 ข้อ 9 ข้อ 
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินการ 

1 มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้อง   
  กับพันธกิจและพัฒนำกำรของหน่วยงำน และด ำเนินกำรตำมระบบท่ีก ำหนด   

2 มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   

  ภำยในโดยคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน   

3 มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์หรือภำรกิจหลักของหน่วยงำน   

4 มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน   

  ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพ    

  2) กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อ   

  คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนตำมก ำหนดเวลำ และ 3) กำรน ำผลกำรประเมิน   

  คุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน   

5 มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรทำงำนและ   

  ส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้   

6 มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   

7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะ    

  นักศึกษำ ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของหน่วยงำน   

8 มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำง   

  หน่วยงำนและมีกิจกรรมร่วมกัน   

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ีหน่วยงำน   

  พัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การส่งเสริมการด าเนินการการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำวณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์ 
     2. นำงสำวจุรีพร อ่อนจันทร์ 
     3. นำยวิทยำ  ปำนเพชร 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 

ตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ก ำหนดให้
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำต้องจัดท ำรำยงำนประจ ำปีท่ี เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน เสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด ภำยใน 120 วัน นับจำกวันสิ้นปีกำรศึกษำ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ก ำหนดให้สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำในหน่วยงำนระดับคณะและระดับ
มหำวิทยำลัยให้แล้วเสร็จ และส่งผลประเมินผ่ำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(CHEQAOnline) ภำยในวันท่ี 30 พฤศจิกำยนของทุกปี 

เพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ จึงก ำหนดให้คณะ/
หน่วยงำนเทียบเท่ำ จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำรองรับแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัย โดยมีรำยละเอียดของแผนปฏิบัติงำนในส่วนกิจกรรม 5ส+3 มำตรฐำนขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน (SOP) และกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) และให้ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัต ิ

 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินการ 

1 มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมกระบวนกำร PDCA   
2 มีกำรส่งแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัย   
  ก ำหนด   
3 มีกำรด ำเนินกำรตำมและปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมที่ หน่วยงำน   
  ก ำหนด   
4 มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ   
  น ำผลกำรประเมินควำมส ำเร็จมำปรับปรุงแก้ไขในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ   
  ศึกษำในรอบปีต่อไป   
5 มีกำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่   

  คณะ/หน่วยงำน เทียบเท่ำก ำหนด ตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด   
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนกำร  
ผู้รับผิดชอบ   : 1. นำงสำวณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์ 
     2. นำงสำวจุรีพร อ่อนจันทร์ 
     3. นำยวิทยำ  ปำนเพชร 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำในด้ำนกิจกรรม 5ส+3 มำตรฐำนขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน (SOP) และกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ มีควำม
ครบถ้วนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน และมี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพเพ่ือรองรับผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน    
จึงเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของคณะ/หน่วยงำนเทียบเท่ำ        
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการด าเนินการ 

1 มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ไปจัดท ำ   
  แผนพัฒนำคุณภำพและคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนให้ควำมเห็นชอบ   

2 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1   
3 มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง   
  และรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพต่อ   
  คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ   
4 มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ และน ำผลกำรประเมิน   
  แผนพัฒนำคุณภำพ พัฒนำกำรด ำเนินงำนต่อไป   
5 มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนต่อ   
  คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ และรำยงำนต่อมหำวิทยำลัย/   

  สภำมหำวิทยำลัย   
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