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  ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  

สารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2560 เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560  
 ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ             

ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2561 

 

  



คํานํา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 2561 โดยดําเนินการตามระบบ กลไก การประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางครบถวน ไดแก 
ระบบการพัฒนาคุณภาพหรือการควบคุมคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนประจํา
ทุกป คณะกรรมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
คาดหวังวาคูมือเลมน้ีจะเปนแนวทางในการดําเนินงาน การเขียนรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
ตนเอง ทั้งแกบุคลากรภายในหนวยงานและผูที่ใหความสนใจโดยทั่วไป 

หากมีขอผิดพลาดประการใด คณะกรรมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย 
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สารบัญ 
 

           หนา 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
บทท่ี 2 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12 

บทท่ี 3 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปนหน่ึงใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ซึ่งไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนราชการหน่ึงในโครงสรางของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดประกาศแตงต้ัง นายเอกวิศว สงเคราะห ใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตการกํากับดูแลของ นายพงศวิทย วุฒิวิริยะ 
รองอธิการบดีดานวิชาการ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในระยะตอไป จะเนนการดําเนินงานที่
สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนด
เปาหมายรวมกันกับทุกภาคสวนโดยมีเปาหมายหลักที่จะนําพามหาวิทยาลัยไปสูการเปน “มหาวิทยาลัยช้ันนํา
ดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ” 

ในบทน้ีเปนการนําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนความสอดคลองของแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิเพื่อการ
ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกลไกสําคัญของการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหเปนหนวยงานที่
ผลักดันและดําเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศนและพันธกิจ ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะสถาบัน/สํานัก พ.ศ. 2558 – 2560 เพื่อพัฒนาการที่สามารถตอบสนองไดตรงกับความตองการของ
ผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียหรือสังคมโดยรวม และสามารถเทียบเคียงไดในระดับสากล อีกทั้งยังเปนศูนย
การเรียนรูตลอดชีวิต ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสรางงานวิจัยช้ันเลิศดวยการใหบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความตองการของชาติและนานาชาติ และมีการจัดระบบการใช
ทรัพยากรรวมกันในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย ประกอบดวย ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย
พระนครศรีอยุธยา วาสุกร ีศูนยนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี 

นอกจากน้ียังมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งแผนยุทธศาสตรไดผานกระบวนการวิเคราะห
ความสอดคลองและเช่ือมโยงกับบริบทตางๆ อาทิ การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของหนวยงาน แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสถาบัน/สํานัก พ.ศ. 2558 – 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานไอซีทีใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การบริหารและการพัฒนาองคกรดวยการ
บริหารจัดการขอมูล การจัดทําระบบสารสนเทศและการพัฒนากระบวนการทํางาน การวางแผน การตัดสินใจ
และการบริหารงานดานบุคลากร ดานนักศึกษา ดานทรัพยสินและการเงิน และสนับสนุนการสรางเครือขาย
การใหบริการวิชาการแบบบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกาวสูการเปน 
Digital University 
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ปรัชญา 

ศูนยการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 
 

ปณิธาน 

การใหบริการดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรง
ตามความตองการของชาติและนานาชาติ 

 

วิสัยทัศน 

ศูนยการเรียนรูตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสรางงานวิจัยช้ันเลิศดวยการ
ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความตองการของชาติและนานาชาติ 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนารูปแบบการใหบริการสารสนเทศดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติและการสรางงานวิจัยนวัตกรรมช้ันเลิศเพื่อตอบสนองความตองการของชาติและนานาชาติ 

2. สงเสริมและสนับสนุนแหลงการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรดวย
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเปนเลิศในการใหบริการสารสนเทศและสรางจิตสํานึกที่ดีในการ
ใหบริการ 

4. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนสังคมและสามารถ
สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
6. บริหารจัดการเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล โดยใชเทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาดกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกองคกร 
 

ภารกิจ 

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและ 

สงเสริมงานวิจัย 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย 
4. สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและ

นานาชาติ 
5. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิชาการเพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ ดวยมาตรฐาน
ระดับสากล 

2. การพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 
3. ยกระดับการบริหารจัดการและการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยมาตรฐานระดับสากล 
4. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ ชุมชน สังคม รวมทั้งหา

รายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
5. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
6. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดระบบการบริหารและการจัดการที่กอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยสูงสุด 

                                                    ความเชื่อมโยง

  

ราชมงคลสุวรรณภูมิรวมพลังสรางสรรค รวมคิด รวมทํา 
รวมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และ

นานาชาติ 

 
ศูนยการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติและสนับสนุนการพัฒนา งานวิจัย 

มหาวิทยาลัยชัน้นําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติและการสรางงานวิจัยชั้นเลิศดวยการใหบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความตองการ
ของชาติและนานาชาต ิ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เนนการ
ปฏิบัติ 
2. สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
3. ใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม บนพื้นฐาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. สงเสรมิการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 

1. พัฒนารูปแบบการใหบริการสารสนเทศดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติและการสรางงานวิจัยนวัตกรรมชั้นเลิศเพื่อตอบสนอง
ความตองการของชาติและ   
นานาชาติ 
2. สงเสริมและสนับสนุนแหลงการเรียนรูดวยตนเองตลอด
ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรดวยทรัพยากร 
สารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเปนเลิศในการ
ใหบริการสารสนเทศและสรางจิตสํานึกที่ดีในการ ใหบริการ 
4. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ เพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนสังคมและสามารถสราง 
รายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
และอนุรักษส่ิงแวดลอม 
6. บริหารจัดการเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล โดยใช
เทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาดกอใหเกิด 
ประโยชนสูงสุดแกองคกร 
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ความเชื่อมโยง (ตอ) 

1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และกําลังคนดาน
วิชาชีพ/ปฏิบัติการใหมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
2. เสริมสรางและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
3. พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
4. สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับ
สังคม 
5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความม่ันคงและ
บริหารจัดการตนเองได 

 

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิชาการ
เพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติดวยมาตรฐาน ระดับสากล  
2. การพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต  
3. ยกระดับการบริหารจัดการและการใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศดวยมาตรฐานระดับสากล  
4. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ เพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับ ชุมชน สังคม รวมทั้ง หารายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย  
5. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น  
6. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดระบบการบริหารและการ
จัดการที่กอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยสูงสุด 
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วิสัยทัศน   มหาวิทยาลัยช้ันนําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีช้ันสูง
ประเด็นยุทธศาสตร 1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ และ

กําลังคนดานวิชาชีพ/ปฏิบัติการใหมีชื่อเสียง
เปนท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

2. เสริมสรางและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ
และเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ 

3. พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของ
ประเทศ 

4. สงเสริมและสนับสนุนพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับ
สังคม 

5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความม่ันคงและบริหารจัดการตนเองได 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาชีพและ
ปฏิบัติการตอบสนองความตองการของสถาน

 ประกอบการ 1.2 พัฒนาทรัพยากรการจัด
  การศึกษาเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Soft 
Skill และทักษะการทํางานในศตวรรษท่ี 21 
ใหกับนักศึกษา 
1.4 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
หลักสูตรเตรียมวิชาชีพเพื่อเปนฐานในการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ

2.1 พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองอุตสาหกรรม
เปาหมายของประเทศ 
2.2  พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อ
การผลิตกําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของ
ประเทศ 
2.3 สรางความรวมมือกับพันธมิตรหลัก (Key-
partner) ในการผลิตกําลังคนดานวิชาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศ

3.1 พัฒนาสภาวะแวดลอมดานเทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 
3.2 สงเสริม ผลักดันใหนําเทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมไปใชประโยชนและสราง
ความม่ันคงแกสังคม 
3.3 สรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตร
หลัก (Key-partner) 

4.1 สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม 
4.2 สรางพันธกิจสัมพันธทางวิชาการและวิชาชีพกับ
หนวยงานภายในและภายนอกประเทศ 
4.3 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯหรือ
ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดวยพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกับสังคม 

5.1 ปฏิรูประบบการบริหารหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงและเตรียมความพรอมเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 
5.3 บริหารจัดการรายไดและคาใชจายเพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองได 
5.4 สื่อสารองคกรใหเปนท่ีรูจักและยอมรับตอสังคม 
5.5 บริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
5.6 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 
5.7 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5.8 สงเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรใหเปนท่ียอมรับของสังคม 

โครงการที่สําคัญ 1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาชีพ
และปฏิบัติการ 
1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
อาจารยผูสอนวิชาชีพและปฏิบัติการโดยการ
ฝงตัวในสถานประกอบการ 
1.3 โครงการ Talent Mobility 
1.4 โครงการพัฒนาครุภัณฑหองปฏิบัติการ
และโรงฝกงานเพื่อรองรับการจัดการศึกษา
วิชาชีพและปฏิบัติการ 
1.5  โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและ
ปฏิบัติการใหกับนักศึกษาโดยความรวมมือกับ
พันธมิตรหลัก 
1.6 โครงการพัฒนาทักษะดาน Soft Skills 
และทักษะการทํางานในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ
ความเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
1.7 โครงการเปดสอนหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ 

2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีใชในการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนรองรับ
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
2.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
2.3 โครงการพัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพใน
การผลิตกําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของ
ประเทศ 
2.4 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการ
ผลิตกําลังคนดานวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง
รองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
2.5 โครงการพัฒนา Massive Open Online 
Courses (MOOC) 
2.6 โครงการฝงตัวในสถานประกอบการเพื่อ
พัฒนาอาจารย (Embedded or Sabbatical 
leave) 
2.7 โครงการพัฒนานักศึกษารวมกับพันธมิตร
หลัก 
2.8 โครงการพัฒนาอาจารยรวมกับพันธมิตร
หลัก 

3.1 โครงการพัฒนานักวิจัยใหมี
ความสามารถในงานวิจัย สรางนวัตกรรม
ดวยเทคโนโลยีข้ันสูง และบริหารงานวิจัย 
3.2 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
การสนับสนุนงานวิจัย 
3.3 โครงการคลินิกนักวิจัยชวยชุมชน 
(One District One Research) 
3.4 โครงการสงเสริม ผลักดัน ใหนํา
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชย หรือเพิ่มผลิตภาพ 
3.5 โครงการตอยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย
แบบมีสวนรวมกับสถานประกอบการ 
3.6 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key-partner) 

4.1 โครงการคลินิกเทคโนโลยตีามจุดเนนและความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เชน (แมพิมพ อุตสาหกรรม
เกษตร) 
4.2 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ดวยพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 
4.3 โครงการตอยอด MOU เพื่อพัฒนาวิชาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นสูง 
4.4 โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 
4.5 โครงการสรางความมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  (ประชารัฐ/ประชา
สังคม) 
4.6 โครงการสรางพันธกิจสัมพันธทางวิชาการและวิชาชีพแก
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
4.7 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และ/
หรือภูมิปญญาทองถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
4.8 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสนองโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดวยพันธกิจสัมพันธ มหาวิทยาลัยกับสังคม 
4.9 โครงการพลิกฟนผืนดินเปนสุวรรณภูมิ 
4.10 โครงการจัดทําแผนท่ีอาชีพในพื้นท่ีกลุมจังหวัด 
4.11 โครงการบูรณาการพันธกิจสูนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
ความสามารถการแขงขันของสถานประกอบการ 
4.12  โครงการพัฒนาระบบประปาชุมชน 
 

5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารและบุคลากรแบบ IDP (Individual 
Development Plan) 
5.2 โครงการจัดทํากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั 
5.3 โครงการปฏิรูประบบบริหารหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 
5.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 
5.5 โครงการพัฒนาตนแบบ (Model) การหารายไดแบบพึ่งพาตนเอง (1 คณะ 1 
โครงการ) 
5.6 โครงการบริหารจัดการสินทรัพยใหเกิดรายได และการลดคาใชจายเพื่อนําไปสูการ
พึ่งพาตนเองได 
5.7 โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและบุคลากรเพื่อสรางชื่อเสียงสูสังคม/ชุมชน 
(การเขารวมประกวด สรางนวัตกรรม โครงงาน เผยแพร) 
5.8 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย/บุคลากร ใหเปน IB (Inspection Body) หรือ CB 
(Certified Body) ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 
5.9 โครงการปฏิบัติการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยหลักธรรมาภิบาล (อาทิ โครงการ
มหาวิทยาลัยคุณธรรม  โครงการมหาวิทยาลัยโปรงใส) 
5.10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
5.11 โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาในอาชีพ 
5.12 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
5.13 โครงการสงเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรใหเปนท่ียอมรับของสังคม 
5.14 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยท่ีเปนแหลงเรียนรูทางวิชาชีพและ
เทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีเปนคนดี มีความรู รักสูงาน 
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โครงสรางองคกรและการบริหาร 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ ประกอบดวย 4 ศูนยพื้นที่ 

ไดแก ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนยนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําการบริหารจัดการโดยสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office of Academic Resources and Information Technology)       

ซึ่งเปนหนวยงานในระดับสํานักทั้งน้ีเพื่อความเปนเอกภาพ และประสิทธิภาพในการดําเนินงานต้ังแตระดับ 

นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการโดยมีโครงสราง ดังน้ี 

สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

สภาวิชาการ 

สาํนักงานอธิการบดี 

สาํนักคุณภาพการศึกษา 

สาํนักสหกิจศึกษา 

กองบริหารทรพัยากร 

วาสุกรี 

คณะ สถาบนั สาํนัก 

ศิลปศาสตร ์

เทคโนโลยีการเกษตร 

วิศวกรรมศาสตรแ์ละ 

สถาปัตยกรรมศาสตร ์

ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 

บริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

วิทยาลยัการจดัการ 

สาํนักงานตรวจสอบภายใน 

สภาคณาจารยแ์ละข้าราชการ 

คณะกรรมการควบคมุภายใน

ส่งเสริมวิชาการ 

วิทยบริการและ                วิจยัและพฒันา 

กองบริหารทรพัยากร 

นนทบุรี 

กองบริหารทรพัยากร 

สุพรรณบุรี 

กองพฒันานักศึกษา 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองคลงั 

กองกลาง 

หมายเหตุ :                          สวนราชการที่จัดตั้งโดย      

                         พ.ร.บ. / กฎกระทรวง /  

                         ประกาศกระทรวง 

                         สวนราชการที่จัดตั้งเปนการภายใน  

                         โดยสภามหาวทิยาลัย 

หมายเหตุ :  
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานผูอํานวยการ

คณะกรรมการบริหารสํานัก คณะกรรมการประจําสํานัก

งานบริหารท่ัวไป กลุมวิทยบริการ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานสารบรรณ

- งานธุรการ

- งานแผนและงบประมาณ

- งานติดตามประเมินผลและรายงาน
- งานบริการวิชาการแกสังคม

- งานประกันคุณภาพ

งานหองสมุด

งานการศึกษาดวยตนเอง

งานผลิตส่ือ

งานการศึกษาทางไกล

งานวิศวกรรม

งานบริการสารสนเทศ

งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร

และระบบเครือขาย

 

  



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ผศ.ไพศาล  บุรินทรวัฒนา 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
นายพงศวิทย  วุฒิวิริยะ 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายเอกวศิว  สงเคราะห 

รองผูอํานวยการดานบริหาร 
นายณรงคศักดิ์  แสงปอม 

รองผูอํานวยการดานวทิยบริการ 
นายวาฤทธิ์  กันแกว 

รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายสุทิน  เกษตรรัตนชัย 

หัวหนาสํานกังานผูอํานวยการ 
นายณัฐวตัน  หมุดเพ็ชร 

หัวหนางานบริหารทั่วไป 
นายสาวขวญัใจ  พุมแยม 

หัวหนากลุมงานวิทยบริการ 
นายรัศเมศวร  ตันวนีุกุล 

หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายจีรศกัดิ์  พุมเจริญ 

หัวหนางานหองสมดุ 
นางสาววนดิา  ขันธเนตร 

หัวหนางานการศึกษาดวยตนเอง 
นายบญุฤทธิ์  นกครุฑ 

หัวหนางานผลติสื่อ 
นางสาวจุรีพร  ออนจนัทร 

หัวหนางานการศึกษาทางไกล 
นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข 

หัวหนางานวิศวกรรม 
นายอภชิาติ  โชคเหรียญสุขชัย 

หัวหนางานบริการสารสนเทศ 
ดร.แสงทอง  บญุย่ิง 

หัวหนางานซอมบํารุงคอมพิวเตอร          
และระบบเครือขาย 

นายจตุพร  ระเวงจิตร 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
โดยใหพิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ 
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
พันธกิจ 4 ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมดานอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับการพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดําเนินการไปพรอมกัน หากเปนตัวบงช้ี
ที่เนนกระบวนการ จะตองมีการประเมินผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงช้ีกระบวนการดังกลาวดวย
(Process Performance) 
 

แนวคิดและหลักการ  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุน โดยมีภารกิจในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกบัภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสงเสริมงานวิจัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและถายทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และมีความตระหนักดีวาการบริการทางดานเทคโนโลยี ทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญย่ิงที่จะนําพาใหคณาจารย นักศึกษา ตลอดจนผูใชบริการมีความรู
ที่กาวหนาทันสมัย กาวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังน้ันจึงตองมีการกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
 

จุดมุงหมาย 

จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงาน
ตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดข้ึน ทั้งน้ีเพื่อใหหนวยงานไดทราบสถานภาพที่แทจริง อันจะ
นําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไวอยางตอเน่ือง โดยมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบดวย 3 สวน คือ 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มี 3 ระบบ 

1. การพัฒนาคุณภาพหรือการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
2. การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) 
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

 

 ระบบ  กลไก

1.1 เปนระบบที่มหาวิทยาลัย และหนวยงาน
พัฒนาข้ึนเอง คือ ระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสายสนับสนุน ของสํานักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 องคประกอบ 
20 ตัวบงช้ี (ประกอบไปดวยตัวบงช้ีบงัคับและ
ตัวบงช้ีเฉพาะหนวยงาน) 
 
 
 
 
 
 

1.1  มีนโยบายการประกันคุณภาพหนวยงาน ระดับสายสนับสนุน
(หนวยงานเทียบเทาคณะ) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
1.2  มีแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ
1.3  มีคูมือประกันคุณภาพและคูมืออื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ 
1.4  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน ระดับ
หนวยงานสายสนับสนุน ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ 
1.5  มีผูบรหิารทกุระดับรบัผิดชอบ กํากับ ดูแล ในเรื่องเกี่ยวกับ 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาํป  
ตัวบงช้ี และมีการกําหนดผูรบัผิดชอบ 
1.6 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให
คณะกรรมการประจําหนวยงานรบัทราบ และพจิารณาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
นําไปสูการทบทวนระบบ กลไก และกําหนดแนวทางพัฒนา
คุณภาพในปการศึกษาตอไป

2.1  จัดประชุมเพื่อทบทวน ปรบัปรุงหรือเทียบเคียงภายในองคกร
และภายนอกองคกร 
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 ระบบ  กลไก

2.1 สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กําหนดใหมกีารติดตามคุณภาพที่
เปนไปตามแผนประกันคุณภาพฯ และ
แผนพัฒนาคุณภาพฯ ประจําป โดยกําหนด 3 
รอบ ดังน้ี 
  1) รอบ 6 เดือน  
   - ติดตามขอมูล รอบ 6 เดือน 
   - ติดตามผลการดําเนินการโครงการกจิกรรม 
2) รอบ 9 เดือน 
   - ติดตามขอมูล รอบ 9 เดือน 
   - ติดตามผลการดําเนินการโครงการกจิกรรม 
   - ติดตามรายงานการประเมินตนเอง รอบ 9 
เดือน 
  3) รอบ 12 เดือน 
   - ติดตามขอมูล รอบ 12 เดือน 
   - ติดตามผลการดําเนินการโครงการกจิกรรม 
   - ติดตามรายงานการประเมินตนเอง รอบ 
12 เดือน ฉบับสมบูรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานเพื่อพจิารณาผลการประเมิน
ตนเอง  

1. มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประจํา
ทุกปการศึกษา  
2. มีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลระดับหนวยงานสาย
สนับสนุน 
3. การตรวจติดตามจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนประธาน หรือเปนไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

3.1 การจัดทํารายงานประจําปทีเ่ปนรายงาน
การประเมินตนเอง โดยไดรับการประเมินจาก
ตนสังกัด 2 รอบ ดังน้ี 
1. รอบ 9 เดือน 
   - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประเมินที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
ภายใน หรือหนวยงานตนสงักัด ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
2. รอบ 12 เดือน 
   - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมินที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก เปนไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

1. มีผูบริหารรบัผิดชอบการรายงานประเมินตนเองตาม
องคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ 20 ตัวบงช้ี 
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํารายงานประจําป
ที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา เพื่อรองรับ
การตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐาน  
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กรอบความคิดของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ระบบประกันคุณภาพอยูภายใตกรอบปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2. การดําเนินงานของงานและกลุมงานตามโครงสรางการบริหาร ตองสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

3. การกําหนดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพมีความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและอยางครอบคลุมกับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก 

4. กระบวนการบริหารอยูบนพื้นฐานของความโปรงใส เปนธรรมและบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง 
ตรวจสอบได 

5. การพัฒนาคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพของงานและกลุมงานตามโครงสรางการบริหารสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตองเปนไปอยางตอเน่ือง      
เพื่อนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู และการเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานสายสนับสนุน 

หนาที่หลักของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
1. ปฏิบัติตามมาตรฐานและเกณฑการปฏิบัติ 5 องคประกอบ 20 ตัวบงช้ี  
2. จัดระบบ หลักเกณฑ และวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกําหนดเปนนโยบาย

ประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการระดับสายสนับสนุน (หนวยงานเทียบเทาคณะ) ใหได
มาตรฐานอุดมศึกษา 

4. สงเสริม สนับสนุน และประสานงาน ใหไดรับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน เทียบเทาระดับสากล 
5. กําหนดใหงานและกลุมงานตามโครงสรางการบริหารสํานักนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 
 

แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 1.  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มาดําเนินการประกันคุณภาพภายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดต้ัง
คณะกรรมการประกันการศึกษา เพื่อรองรับงานประกันคุณภาพภายใน 
 2.  บุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 3.  กําหนดระเบียบปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรในสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนในทางเดียวกัน 
 4.  ใหความรูแกบุคลากรทุกคนเพื่อใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ 
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นโยบายและการปฏิบัติในการประกันคุณภาพ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งถือปฏิบัติกันมาอยางตอเน่ือง ดังน้ี 
 1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหนวยงาน โดยใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนฐานและกําหนดตัวบงช้ี
เพิ่มเติมที่สะทอนภารกิจเฉพาะของหนวยงาน ตลอดจนมีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในหนวยงาน 
 2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
เสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนกําหนดผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน 
 4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่อรับการประเมินจาก
มหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด 
 5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสงเสริมการนําขอมูลขาวสารและผลการประเมิน
คุณภาพมาใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถตรวจและดําเนินการประเมินของตนเองวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและบรรลุเปาหมาย 
2. ทําใหทราบจุดแข็ง จุดที่ตองปรับปรุง และแนวทางเสริมจุดแข็ง แกไขจุดออนที่จะนําไปสูการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 
3. ไดขอมูลที่จะทําใหมั่นใจไดวา สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4. ทําใหตนสังกัดมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริม สนับสนุนในทิศทางที่เหมาะสม 
5. บุคลากรทุกคนมีวัฒนธรรม มีจรรยาบรรณสําหรับผูปฏิบัติงานและมีคุณภาพ 

 

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนกระบวนการที่ตองมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง             
มีกระบวนการหรือข้ันตอนการดําเนินงานเปนวงจร PDCA โดยอาศัยหลักการของระบบประกันคุณภาพที่
มุงเนนใหมีการกําหนดระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพทั้งการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ และการ
ประเมินทั่วทั้งองคกร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวน
หน่ึงของกระบวนการบริหารและการทํางานน้ัน โดยผูบริหารใหความตระหนัก เขามามีสวนสงเสริม สนับสนุน 
และรวมคิดรวมทําโดยเนนการทํางานเปนทีม และบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ไดรับการเตรียมความพรอม 
ใหมองเห็นคุณคา และมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการอยางตอเน่ือง
รวมกับทุกฝายที่เกีย่วของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่รวมกนัวางแผนรวมกันปฏิบติั รวมกันตรวจสอบ 
และรวมกันปรับปรุง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน และมีแนวทางการดําเนินงานในแตละข้ันตอนพอสังเขป 
ดังน้ี 
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การเตรียมการ การดําเนินการ การรายงานผล

1.  เตรียมความพร้อมของบุคลากร

- สรา้งความตระหนัก

- พฒันาความรู้และทกัษะ

2.  แตง่ตงัคณะกรรมการทีรบัผดิชอบ

1.  วางแผนการปฏิบติังาน (P)

- กําหนดเป้าหมายหรือมาตรฐาน

การศกึษา

- จดัลําดบัความสาํคญัของเป้าหมาย

- กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

- กําหนดระยะเวลา

- กําหนดงบประมาณ

- กําหนดผู้ รับผิดชอบ

2.  ดําเนินการตามแผน (D)

- สง่เสริม  สนบัสนนุ

- จดัสิงอํานวยความสะดวกและ

สนบัสนุนทรัพยากร

- กํากบั  ติดตาม

- ให้การนิเทศ

3.  ตรวจสอบประเมินผล (C)

- วางกรอบการประเมิน

- จดัหาหรือจดัทําเครืองมือ

- เก็บข้อมลู

- วิเคราะห์ข้อมลู

- แปลความหมาย

- ตรวจสอบ/ปรับปรุงคณุภาพ

4.  นําผลการประเมินมาปรับปรุง (A)

- ปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร

- วางแผนในระยะตอ่ไป

- จดัทําข้อมลูสารสนเทศ

จดัทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)

หรือรายงานประจําปี

- รวบรวมผลการดําเนินงานและ

ผลการประเมิน

- วิเคราะห์ตามมาตรฐาน

- เขียนรายงาน
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 ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ
ประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุง  ซึ่งทุกฝายจะตองดําเนินการรวมกันในทุกข้ันตอน  โดยมีรายละเอียดแต
ละข้ันตอน  ดังน้ี    

1) การวางแผน (Plan) คือ เปนการคิดเตรียมการไวลวงหนา เพื่อจะทํางานใหสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพในการวางแผนใดๆ ก็ตามจะมีข้ันตอนการวางแผนที่สําคัญ คือการกําหนดเปาหมาย การจัด
อันดับความสําคัญของเปาหมาย การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การกําหนดระยะเวลาดําเนินการ การ
กําหนดผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการและการกําหนดงบประมาณที่จะใช ดังน้ี 

 
 

กําหนดเปาหมาย 
จัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย 

กําหนดแนวทางดําเนินงาน 

กําหนดระยะเวลา 

กําหนดงบประมาณ 

กําหนดผูรับผิดชอบ 
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 2)  การปฏิบัติตามแผน (Do) คือ เมื่อหนวยงานไดวางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว 
บุคลากรไดรวมกันดําเนินการตามแผนที่จัดทําไว โดยในระหวางการดําเนินงานผูบริหารของมหาวิทยาลัยได
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข คือ 
    จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร เพื่อใหการปฏิบัติงานตามแผนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
    กํากับ ติดตาม (Monitoring) ทั้งในระดับรายบุคคล ระดับกลุมสาขาวิชา (คณะ) และระดับ
สถาบัน  เพื่อกระตุนและสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามแผน 
    ใหการนิเทศ 
   3)   การตรวจสอบประเมินผล (Check) คือ เปนกลไกสําคัญที่จะชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาเพราะ
ทําใหไดขอมูลยอนกลับ โดยจะสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานตางๆ ในชวงเวลาที่ผานมาวาบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวเพียงใด ควรจะตองปรับปรุงแกไขในเรื่องใดบาง ซึ่งในกิจกรรมการของตรวจสอบประเมินผล
ภายใน เราควรจะตองดําเนินการประกอบดวย การวางกรอบการประเมิน จัดหา/จัดทําเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลความหมาย และการตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)   การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) กลาวคือ เมื่อหนวยงานมีการประเมินผลเสร็จเปนที่

เรียบรอยแลวก็นําผลการประเมนิสงใหกับสํานักคุณภาพการศึกษาที่เปนผูรบัผดิชอบ ซึ่งจะตองรวบรวมผลการ
ประเมินมาวิเคราะห สังเคราะหแปลผลในภาพรวมทั้งหมด แลวนําเสนอผลการประเมินตอผูเกี่ยวของหรือ
หนวยงาน เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนางานของหนวยงานตอไป และจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
สามารถนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร และใชในการวางแผนตอไป รวมทั้ง
จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ตอไป 

 

  

วางกรอบการประเมิน จัดหา/จัดทํา 
เครื่องมือ 

เก็บรวบรวมขอมูล 

 แปลความหมายขอมลู วิเคราะหขอมูล 

   ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ 
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แนวทางพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เริ่มตนจากการติดตามการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) กิจกรรม 5ส + 3 และข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ที่
เช่ือมโยงกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาคุณภาพประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การ
ควบคุมคุณภาพภายใน การตรวจสอบคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งจะแสดง
ความสัมพันธเพื่อใชเปนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อพิจารณาจะแสดงใหเห็นโครงสรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งจะมีลักษณะสําคัญโดยภาพรวม  ดังน้ี 
 1) เปนระบบที่ใชกิจกรรม 5ส เปนพื้นฐานในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน 

2) เปนระบบที่มีการดําเนินงาน โดยจําแนกออกเปน 3 สวน คือ ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ
จัดการศึกษา (Process) และผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) 
 3) มีการกํากับติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน ดวยการติดตามการดําเนินงานตามมาตรฐานข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

4) เปนระบบที่ใชผลการดําเนินงานเปนขอมูลปอนกลับ (Feedback Data) เพื่อใชปรับปรุงและ
แกไขขอบกพรองตางๆ จากปจจัยนําเขาหรือกระบวนการจัดการศึกษาอันจะสงเสริมผลงานที่มีคุณภาพใหมี
คุณภาพดีย่ิงข้ึน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ 

มาตรฐานคณุภาพ ตัวบงชี ้

ระบบฐานขอมูล (Database System) 

การตรวจสอบคุณภาพ 

(Quality Audit) 

การประเมินคณุภาพ 

(Quality Assessment) 

การควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control) 

 ส Plus 3 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

 ส Plus 3 

(SOP) 
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  5) เปนระบบที่มีการประกันคุณภาพของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
ทั้งน้ีโดยมีกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณภาพและตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหทุกหนวยงานไดถือปฏิบัติ    

6) เปนระบบที่มีการควบคุมตนเอง (Self-Control) ดวยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ โดยคณะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยในระดับกลุมสาขาวิชา (คณะ) และระดับสถาบัน     
ที่พรอมจะไดรับการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ โดยคณะผูประเมินจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย   

7) เปนระบบที่มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน อยางนอยปละ 2 ครั้ง เปนระบบที่ตองอาศัย
ฐานขอมูลที่มีรายละเอียดทันสมัยและถูกตอง ที่สามารถเช่ือมโยงกับระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดอยาง
ครบถวน 

การกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 

 กําหนดใหประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑรายตัวบงช้ี คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการ
ประเมินเปาหมาย ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย หรือไมบรรลุเปาหมายเทาน้ัน 
 ตัวบงช้ีแบงออกเปน 3 ดานคือ 1) ตัวบงช้ีดานปจจัยนําเขา 2) ตัวบงช้ีดานกระบวนการ และ        
3) ตัวบงช้ีดานผลผลิตและผลลัพธ และแบงตัวบงช้ีทั้ง 3 ดาน น้ันออกเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ 
และตัวบงช้ีเชิงปริมาณ 

1) ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑประเมินตัวบงช้ีเปน 5 ระดับ มี
คะแนนต้ังแต 1-5 การประเมินจะนับจํานวนขอ และระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่
ไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบทีจ่ะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 

2) ตัวบงช้ีเชิงปริมาณ อยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนนระหวาง 1-5 
โดยเปนคาตอเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี เปนคะแนนทําโดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงช้ี จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน 5 ไว   
 
การคํานวณการแปลงคารอยละหรอืคาเฉลี่ยเปนคะแนน 
ก. ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยทีก่ําหนดใหเปนคะแนน 5 จะไดคะแนน 5 
ข. ผลการดําเนินงานตํ่ากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณคะแนนที่ได ดังน้ี 
คะแนนที่ได =                 คารอยละหรือคาเฉลี่ยทีไ่ดจากการดําเนินการ               . x 5 
           คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงช้ีน้ันๆ 
เชน 

- กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีไดรอยละ 85  คะแนนที่ได  = 85 x 5 / 100  =  4.25 
- กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีไดรอยละ 75 คะแนนที่ได = 75 x 5 / 90  = 4.17 
- กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีไดรอยละ 92 คะแนนที่ได  = 92 x 5 / 90  =  5 

- กําหนดคาเฉลี่ยเปนจํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัยประจํา 60,000 บาท เปนคะแนน 5 ผลการ
ดําเนินงานได 55,000 บาท ตอคน คะแนนที่ได = 55,000 x 5 / 60,000  =  4.58  



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     22 
 

ค. ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม  ในการคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดย
การปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ต้ังแตเลข 5 ข้ึนไป ปดข้ึน)   

กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงช้ีเปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 – 5 กรณีที่ไมดําเนินการใด ๆ หรือ
ดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดี 
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง  การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

หลักการคํานวณผลการประเมินเฉลี่ย 
คะแนนที่ได =    
  

  
หมายเหตุ  
การคํานวณคาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการปดทศนิยมตําแหนงที่ 3 ตาม

หลักการปดทศนิยม คือต้ังแตเลข 5 ข้ึนไปปดข้ึน เชน  
 2.333  เปน 2.33 และ 4.575  เปน 4.58 
 

รูปแบบการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดกําหนด
องคประกอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ซึ่งเปนหนวยงาน   
สายสนับสนุนเทียบเทาคณะ จึงไดกําหนดองคประกอบดังน้ี 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 
องคประกอบที ่2 ภารกิจหลัก 
องคประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ 
องคประกอบที ่4 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  

คะแนนรวมจากการประเมิน 

จํานวนหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีที่ดําเนินการ 
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ประเด็นการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินทั้งจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแก 

1. มีรายงานการประชุมช้ีแจง ทบทวน ทําความเขาใจ สรางความตระหนักใหบุคลากรทุกระดับได
รับทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน 

2. มีแผนปฏิบัติราชการประจําป แผนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงานและแผน
ดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี 

3. มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. มีการกําหนดตัวบงช้ีที่เปนภารกิจหลัก ซึ่งเปนตัวบงช้ีบังคับ และตัวบงช้ีเฉพาะซึ่งเปนตัวบงช้ีที่สอด

รับกับพันกิจของหนวยงาน 
5. มีการกําหนดผูกํากับตัวบงช้ีระดับหนวยงาน และผูรับผิดชอบตัวบงช้ีระดับรายบุคคลที่ชัดเจน 
6. มีระบบฐานขอมลูพื้นฐานที่ครบถวน ถูกตอง ตรวจสอบได 
7. มีข้ันตอนและวิธีการสําหรบักระบวนการทีส่รางคุณคา กระบวนการสนับสนุน และกระบวนการ

ประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐาน 
8. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง 
10. มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง 
11. มีแนวปฏิบัติที่ดี 
12. มีกระบวนการพฒันาคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยจัดทําแผนปรับปรงุที่ชัดเจน 
13. มีการเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเองที่ไดมาตรฐานภายหลัง
การตรวจประเมินโดยคณะกรรมการจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเผยแพรใหสาธารณชน
ทราบผานทางเว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2560 (ปการศึกษา 2559 – 

2561) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพและเกณฑการ
ประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 5 องคประกอบ รวม 20 ตัวบงช้ี ไดแก ตัวบงช้ี
บังคับจํานวน 13 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ีเฉพาะซึ่งเปนไปตามภารกิจหลักของหนวยงานจํานวน 7 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
2. ภารกิจหลัก 
3. การบรหิารและการจัดการ 
4. การเงินและงบประมาณ 
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวบงชี้บังคับ 

ตัวบงช้ีที่ 1.1  กระบวนการพฒันาแผน 
ตัวบงช้ีที่ 2.1  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน: การบริการแบบ

กัลยาณมิตร 
ตัวบงช้ีที่ 2.2  ระดับความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม 
ตัวบงช้ีที่ 2.3  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ตัวบงช้ีที่ 3.1  ภาวะผูนําของผูบรหิารทกุระดับของหนวยงาน 
ตัวบงช้ีที่ 3.2  การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 
ตัวบงช้ีที่ 3.3  ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงาน 
ตัวบงช้ีที่ 3.4  ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ตัวบงช้ีที่ 3.5  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหนวยงาน 
ตัวบงช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
ตัวบงช้ีที่ 5.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบงช้ีที่ 5.2  การสงเสรมิการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบงช้ีที่ 5.3  การสงเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

ตัวบงชี้เฉพาะ 

ตัวบงช้ีที่ 2.4  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานการบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
ตัวบงช้ีที่ 2.5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานโสตทัศนูปกรณทางการศึกษา 
ตัวบงช้ีที่ 2.6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
ตัวบงช้ีที่ 2.7  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานการเรียนการสอนทางไกล 
ตัวบงช้ีที่ 2.8  การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย 
ตัวบงช้ีที่ 2.9  ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังระบบที่สํารองขอมูลและกูขอมูลในยามฉุกเฉิน 
ตัวบงช้ีที่ 2.10  ระบบสารสนเทศที่พัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
 

การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสูการปฏิบัติ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายดังน้ี 
1. จัดประชุมช้ีแจงเพื่อใหบุคลากรทราบถึงตัวบงช้ีและเปาหมายของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศสูการปฏิบัติงาน 
2. มีการเผยแพรตัวบงช้ีและเปาหมาย โดยการประชุมบุคลากรและประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต

ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากร มีความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการ
ดําเนินการดานการประกันคุณภาพ 

3. มีการมอบหมายและกําหนดใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมและเปนผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ เปนผูรับผิดชอบและรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานข้ันตอน
การปฏิบัติงาน และเปนผูรับผิดชอบตัวบงช้ีตามเกณฑมาตรฐานของการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินตนเอง พรอมทั้งไดรับการติดตามอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
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การดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิไดดําเนินการตามองคประกอบคุณภาพ 5 
องคประกอบ จํานวน 20 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
 

องคประกอบและตัวบงช้ี ประเภท เกณฑมาตรฐาน รอบระยะเวลา 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   กระบวนการ 
(บังคับ) 

8 ขอ ปงบประมาณ 
(ต.ค. - ก.ย. ปถัดไป) 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการ
ใหบริการของหนวยงาน: การบริการแบบกัลยาณมิตร  

ผลผลิต 
(บังคับ) 

คะแนน ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการและกิจกรรม   

ผลผลิต 
(บังคับ) 

รอยละ ปงบประมาณ 
(ต.ค. - ก.ย. ปถัดไป) 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน   

ผลผลิต 
(บังคับ) 

5 ขอ 
 

ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการบริการ

คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 ขอ 
 

ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานโสตทัศนูปกรณทาง

การศึกษา 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 ขอ 
 

ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

ตัวบงชี้ที่ 2.6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการจัดส่ิงอํานวย

ความสะดวกและส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 ขอ 
 

ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการเรียนการสอน

ทางไกล 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 ขอ 
 

ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

ตัวบงชี้ที่ 2.8  การจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดวย

ตนเอง/ สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 ขอ 
 

ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
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องคประกอบและตัวบงช้ี ประเภท เกณฑมาตรฐาน รอบระยะเวลา 

ตัวบงชี้ที ่2.9 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งระบบที่สารอง

ขอมูลและกูขอมูลในยามฉุกเฉิน 

ผลผลิต 
(เฉพาะ) 

7 ขอ 
 

ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

ตัวบงชี้ที่ 2.10 ระบบสารสนเทศที่พัฒนา/ปรับปรุงเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการ 

ผลผลิต 
(เฉพาะ) 

5 ขอ 
 

ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน  กระบวนการ 

(บังคับ) 
7 ขอ ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู   กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 ขอ ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเส่ียงของหนวยงาน กระบวนการ 

(บังคับ) 
6 ขอ ปงบประมาณ 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ   
 

กระบวนการ 
(บังคับ) 

7 ขอ ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ
หนวยงาน  

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 ขอ ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 ขอ ปงบประมาณ 

(ต.ค. - ก.ย. ปถัดไป) 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  กระบวนการ 

(บังคับ) 
9 ขอ ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
ตัวบงชี้ที่ 5.2  การสงเสริมการดําเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 ขอ ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การสงเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  

กระบวนการ
(บังคับ) 

5 ขอ ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     27 
 

แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

องคประกอบและตัวบงช้ี ประเภท 
เกณฑ

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เปาหมาย ผูกํากับ ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   กระบวนการ 
(บังคับ) 

8 ขอ ปงบประมาณ 
(ต.ค. - ก.ย. ปถัดไป) 

8 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวขวัญใจ พุมแยม 
นางกรรณิการ บุญจําเริญ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการใหบริการของหนวยงาน: การบริการแบบ
กัลยาณมิตร  

ผลผลิต 
(บังคับ) 

คะแนน ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

รอยละ 85 รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายธนากร แสงเปยม 
นายบุรินท สุภีวี 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการและกิจกรรม   

ผลผลิต 
(บังคับ) 

รอยละ ปงบประมาณ 
(ต.ค. - ก.ย. ปถัดไป) 

รอยละ 95 รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

 รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวขวัญใจ พุมแยม 
นางกรรณิการ บุญจําเริญ 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน   

ผลผลิต 
(บังคับ) 

5 ขอ 
 

ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสิริลักษณ เติมวิริยะกุล 
นายธนากร แสงเปยม 
นางสาววิภาพร ไกรศรี 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการบริการ

คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ขอ 

 
ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายนัฐพล พรหมมี 
นายณัฐวัฒน เขาแกว 

ตั วบ ง ชี้ ที่  2 . 5  ส่ิ ง ส นับส นุนการ เ รี ย นรู ด า น

โสตทัศนูปกรณทางการศึกษา 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ขอ 

 
ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายทรงวุฒิ ใยกะมุข 
นายวรพันธ ยวงจันทร 
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แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ตอ) 

องคประกอบและตัวบงช้ี ประเภท 
เกณฑ

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เปาหมาย ผูกํากับ ผูรับผิดชอบ 

ตัวบงชี้ที่ 2.6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการ

จัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนทาง

การศึกษา 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ขอ 

 
ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาววนิดา ขันธเนตร 
นางสิริลักษณ เติมวิริยะกุล 
นางสาวจันทนา เจะโอะ
นางสาวสมล้ิม ครุฑวิลัย 
นางสายพิณ เข็มปญญา    
นางสาวกชชพัศ บัวลอย 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการ

เรียนการสอนทางไกล 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ขอ 

 
ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วาที่รอยเอกอํานาจ หังษา 
นายวิทยา ปานเพชร 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.8  การจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูดวยตนเอง/ สถานที่สําหรับนักศึกษาและ

อาจารย 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ขอ 

 
ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายอภิสิทธ์ิ แชมชื่น 
นางสาวเบญจวรรณ 
วรรธนะบูรณ 

ตัวบงชี้ที่ 2.9 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้ง

ระบบที่สารองขอมูลและกูขอมูลในยามฉุกเฉิน 

ผลผลิต 

(เฉพาะ) 
7 ขอ 

 
ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายจตุพร ระเวงจิตร 
นายสิริพงษ เกียรติพิทักษสุข 

ตัวบงชี้ที่ 2.10 ระบบสารสนเทศที่พัฒนา/

ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ผลผลิต 
(เฉพาะ) 

5 ขอ 
 

ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายฐิตินันท ภูพันธ 
นางสาวณชนก เรืองสอาด 
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แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ(ตอ) 

องคประกอบและตัวบงช้ี ประเภท 
เกณฑ

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เปาหมาย ผูกํากับ ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของหนวยงาน  

กระบวนการ 

(บังคับ) 
7 ขอ ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
7 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวขวัญใจ พุมแยม 
นางชนัต เดชธรรม 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหง
การเรียนรู   

กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 ขอ ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสิทธิชัย บุญสนิท 

นางสาวจุรีพร ออนจันทร 
นายวิฑูรย จักปวง 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเส่ียง
ของหนวยงาน 

กระบวนการ 

(บังคับ) 
6 ขอ ปงบประมาณ 

(ต.ค. - ก.ย. ปถัดไป) 
6 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายจตุพร ระเวงจิตร 
นายจิรวัฒน พงษวิเชียร 
นางสาววารณี เสือเมือง 

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ   

กระบวนการ 

(บังคับ) 
7 ขอ ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
7 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาววิภาพร ไกรศรี 
นางอําไพ แกสันเทียะ 
นายรัชตะ จูจอมพล 

ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการของหนวยงาน  

กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 ขอ ปการศึกษา 

(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 
5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายศรัณยพงษ ศรีพูน 
นายธนากร แสงเปยม 
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แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ตอ)

องคประกอบและตัวบงช้ี ประเภท 
เกณฑ

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เปาหมาย ผูกํากับ ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 ขอ ปงบประมาณ 
(ต.ค. - ก.ย. ปถัดไป) 

5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางกรรณิการ บุญจําเริญ 
นางสาวขวัญใจ พุมแยม 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

กระบวนการ 
(บังคับ) 

9 ขอ ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

7 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสิทธิชัย บุญสนิท 
นางกรรณิการ บุญจําเริญ 

ตัวบงชี้ที่ 5.2  การสงเสริมการดําเนินการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 ขอ ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสิทธิชัย บุญสนิท 
นางกรรณิการ บุญจําเริญ 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การสงเสริมการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  

กระบวนการ
(บังคับ) 

5 ขอ ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสิทธิชัย บุญสนิท 
นางกรรณิการ บุญจําเริญ 
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สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ               
เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยจัดอยูในกลุมหนวยงานสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ มีระบบ และกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหนวยงานโดยมีระบบและกลไกใน
การควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตาม
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเปดเผยตอสาธารณชนผานเว็บไซต
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมุงมั่นในการสนับสนุนพัฒนาการศึกษาโดย
เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการปฏิบติัภารกิจใหบังเกิดผลตามนโยบาย แผนงานและเปาหมาย
ที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่ไดกําหนดไว พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
คูมือเกณฑตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูม ิ

2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในคูมือมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

3. รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ตามองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน 20 ตัวบงช้ี 
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องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน เพื่อเปนเปาหมายในการ
ทํางานที่ชัดเจน ทั้งน้ีปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน อาจมีการปรับเปลี่ยนได เพื่อใหบุคลากรในหนวยงาน
ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย เชน อาจารย นักศึกษา ชุมชน และผูใชบริการไดรับทราบ ปรัชญา ปณิธาน และ
วิสัยทัศนของหนวยงาน ควรสอดคลองกันและเปนแนวทางการดําเนินงาน สนับสนุนภารกิจหลักของหนวยงาน 
และหนวยงานตองจัดทําแผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อใหบรรลุปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน 
ของหนวยงาน และใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

1. พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. พระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. คูมือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.1  : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบ   : 1. นางสาวขวัญใจ พุมแยม 
     2. นางกรรณิการ บุญจําเริญ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพันธกิจหลัก คือ สนับสนุนการเรียนการสอน ในการ
ดําเนินพันธกิจหลักของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนา
และการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหหนวยงานดําเนินการสอดคลอง
กับอัตลักษณและจุดเนน กลุมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเฉพาะทาง (กลุม ค2) มีคุณภาพเปนสากล และ
เจริญเติบโตอยางย่ังยืน ดังน้ัน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจน
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจาํป เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน ในการ
พัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนดังกลาวแลว จะตองคํานึงถึงหลักการ
อุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพที่เกี่ยวของ ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี เพื่อใหการ
ดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถ
ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตอง เหมาะสม 

เกณฑการประเมิน: 8 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 หรือ 3 ขอ 4 หรือ 5 ขอ 6 หรือ 7 ขอ 8 ขอ 
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ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีการจัดทําแผนกลยุทธของหนวยงานที่สอดคลองกับนโยบายและพันธกิจ   

  ของหนวยงาน   

2 มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน   

3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปตามภารกจิ   

  ของหนวยงาน   

4 มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของ   

  แตละตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเรจ็ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ   

  แผนปฏิบัติงานประจําป   

5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปตามภารกิจของหนวยงาน   

6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําป   

  อยางนอยปละ 2 ครั้งและรายงานผลตอผูบรหิาร   

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ   

  1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบรหิารและคณะกรรมการประจําหนวยงาน   

8 มีการนําผลมาพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ   

  ประจําหนวยงานไปปรบัปรุงแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติการประจําป   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว  8  ขอ             เกณฑประเมิน       5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี   ….. ขอ             เกณฑประเมิน     ….. คะแนน 

เปาหมายของปน้ี    8  ขอ                       ผลการดําเนินงาน .................. 
เปาหมายปตอไป   8  ขอ                       เกณฑประเมิน       5  คะแนน 
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องคประกอบที ่2 ภารกิจหลัก 

หนวยงานสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิถูกกําหนดไวในโครงสรางการ
บริหารงาน เพื่อรับผิดชอบภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรืออาศัย
อํานาจในการจัดต้ังจากสภามหาวิทยาลัยภายใตกรอบวิสัยทัศน พันธกิจ ในการบริหารจัดการใหเกิดผลในการ
พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยงาน ดังน้ันหนวยงานจึงตองมีระบบและกลไกในการ
ใหบริการตามเปาหมายของหนวยงาน และมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อนํามาใชในการ
พัฒนางานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

1. แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
2. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในปน้ันๆ 
3. โครงสรางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ไดความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
4. อํานาจหนาที่และภารกจิที่ไดรบัมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
5. แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานทีส่นองตอแผนพัฒนา วิสัยทัศน และพันธกจิของ 

หนวยงานตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย 
6. คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน: การบริการแบบ 
กัลยาณมิตร 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ผลผลิต 
ผูรับผิดชอบ   : 1. นายธนากร   แสงเปยม 
     2. นายบุรินท  สุภีวี 

คําอธิบายตัวบงชี ้: 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของการใหบริการของสถาบัน/

สํานัก พิจารณาจากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยจําแนกตามกลุมผูใชบริการ คือ 1. 
อาจารย 2. นักศึกษา 3. บุคลากรสายสนับสนุน 4. บุคคลภายนอก และจําแนกตามภารกิจที่ตองใหบริการ ผูมี
สวนไดเสียเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางาน/การบริการ ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประเด็นที่สําคัญ คือ 
ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ดานคุณภาพการใหบริการ โดยมุงเนนการใหบริการเพื่อใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ เกิดทัศนคติที่ดีตอ
การรับบริการ และมีความพึงพอใจสูงสุด อันจะนําไปสูภาพลักษณที่ดีกับองคกร 

การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อการอํานวยความสะดวก และตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ อันเปนการกระทําที่เกิดจากจิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือ เกื้อกูล 
เอื้ออาทร มีนํ้าใจไมตร ีใหความเปนธรรมและเสมอภาค 

กัลยาณมิตร หมายถึง มิตรแท เพื่อนแท เพื่อนที่คอยชวยเหลือเพื่อนอยางจริงใจ โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
เปนมิตรที่หวังดี มีสิ่งดีๆ ใหกันดวยความจริงใจ 

คุณสมบัติของกัลยาณมิตร (อางอิงจากหลักกลัยาณธรรม 7 ประการ) 
1. นารัก หมายถึง เปนบุคคลที่เห็นแลวสบายใจ ชวนใหอยากเขาไปปรึกษา ดูแลเอาใจใสกระตือรือรน 

และเต็มใจบริการ 
2. นาเคารพ หมายถึง เปนบุคคลที่ประพฤติตนสมควรแกฐานะ ใหเกิดความรูสึกอบอุนเปนที่พึ่งใจและ

ปลอดภัย เปนกันเอง ใชวาจาสุภาพ 
3. นายกยองหรือเทิดทูน หมายถึง เปนผูมีความรูและภูมิปญญาแทจริง ทั้งเปนผูฝกอบรม และ

ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ ควรเอาอยาง ทําใหระลึกและเอยอางดวยความซาบซึ้งภูมิใจ สามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม 

4. รูจักพูดใหไดผลหรือฉลาดพูดแนะนําตักเตือน หมายถึง เปนบุคคลที่รูจักพูดช้ีแจงใหเขาใจมี
ความสามารถพูดโนมนาวใหทําตามในสิ่งที่ดี รูวาเมื่อไหรควรพูดอะไรอยางไร คอยใหคําแนะนําวา
กลาวตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ดี 

5. อดทนตอถอยคํา หมายถึง เปนบุคคลที่พรอมจะรับฟงคําปรึกษาซักถาม คําเสนอแนะ
วิพากษวิจารณ อดทน ฟงไดไมเบื่อ ไมฉุนเฉียว 

6. แถลงเรื่องที่ลึกล้ําได หมายถึง สามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับซอน เปนผูที่สามารถอธิบายเรื่อง
ยุงยากซับซอน ใหเขาใจ และใหเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งย่ิงข้ึนไป 

7. ไมชักนําไปทางเสื่อม หมายถึง ไมแนะนําในเรื่องเหลวไหลหรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย ให
คําแนะนําที่เปนประโยชน 
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การประเมิน : 
ประเมินโดยใชแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน โดยจะตองครอบคลุมประเด็น

ที่สําคัญ คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ โดยกลุมผูใชบริการ คือ 1. อาจารย 2. นักศึกษา 3. บุคลากรสาย
สนับสนุน 4. บุคคลภายนอก และจําแนกตามภารกิจที่ตองใหบริการ 

เกณฑการประเมิน: 5 คะแนน 
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการมีผลการ

ประเมินในภาพรวมไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
- กรณีไมประเมินความพึงพอใจ = 0 คะแนน 
- ผลการประเมินความพงึพอใจต้ังแต 3.51 ข้ึนไป = 5 คะแนน 
- ผลการประเมินความพงึพอใจตํ่ากวา 3.51 คํานวณคะแนน ดังน้ี 

คะแนนที่ได = คาเฉลี่ยที่ไดจากผลการประเมินความพงึพอใจ  x 5 

คาเฉลี่ยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงช้ีน้ัน (3.51) 
 
ตารางท่ี 1 คํานวณคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจและคะแนนที่ได กรณีหนวยงานหลักมีหนวยงานยอยและ
ทํากิจกรรม/โครงการ ในตัวบงช้ีเดียวกันมากกวา 1 โครงการ 

หนวยงานยอย 
(1)  

ระดับความ
พึงพอใจ 

(2) 
จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(คน) 

(3) = (1) x (2) 

ผลรวมของคาเฉลี่ยรวมของ 

ทุกหนวยงานท่ีคูณดวย 

จํานวนคน 

ท่ีตอบแบบสอบถาม 

        

รวม     

        

คะแนนที่ได     คะแนน 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   คาเฉลี่ย  4.36  เกณฑประเมิน    5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี   …………………   เกณฑประเมิน  ….. คะแนน 
เปาหมายของปน้ี   ……3.60………               ผลการดําเนินงาน …………………  
เปาหมายปตอไป   ……3.70………    เกณฑประเมิน   5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ผลผลิต 
ผูรับผิดชอบ   : 1. นางสาวขวัญใจ พุมแยม 
     2. นางกรรณิการ บุญจําเริญ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: 

หนวยงานสนับสนุนมีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค

ของโครงการและกิจกรรม  

เกณฑการประเมิน: มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการและกิจกรรม โดยมีรอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการและกิจกรรม รอยละ 85 เทากับ 5 

คะแนน 

- ความสําเรจ็ของการดําเนินโครงการและกจิกรรมต้ังแตรอยละ 85 = 5 คะแนน 
- ความสําเรจ็ของการดําเนินโครงการและกจิกรรมตํ่ากวารอยละ 85 คํานวณคะแนน ดังน้ี 
คะแนนที่ได =    คารอยละที่ไดจากผลการดําเนินงาน    X 5 

   คารอยละที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงช้ีน้ัน (รอยละ 100) 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   รอยละ 100  เกณฑประเมิน      5   คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี   รอยละ ...........  เกณฑประเมิน   ........ คะแนน 
เปาหมายของปน้ี    รอยละ 85    ผลการดําเนินงาน  ......................... 
เปาหมายปตอไป    รอยละ ………    เกณฑประเมิน   5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ชนิดของตัวบงชี ้  : ผลผลิต 
ผูรับผิดชอบ   : 1. นางสิริลักษณ   เติมวิริยะกุล 
     2. นายธนากร   แสงเปยม 
     3. นางสาววิภาพร   ไกรศร ี   

เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีการกําหนดนโยบายการดําเนินการตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน   

  ของหนวยงาน   

2 มีการวิเคราะหคําอธิบายลักษณะงาน เพื่อกําหนดกิจกรรมการดําเนินงาน   

  แผนงานการดําเนินการตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน   

3 มีการจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการหรือมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ   

  ดําเนินการปรับปรุง กลั่นกรองและพัฒนามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของ   

  หนวยงาน   

4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานของ   

  หนวยงาน   

5 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาข้ันตอน   

  การปฏิบัติงาน   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   5 ขอ     เกณฑประเมิน   5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี   ……..ขอ   เกณฑประเมิน ..... คะแนน 

เปาหมายของปน้ี   5 ขอ              ผลการดําเนินงาน  .......................... 
เปาหมายปตอไป   5  ขอ              เกณฑประเมิน   5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานการบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบ   : 1. นายนัฐพล  พรหมมี 
     2. นายณัฐวัฒน  เขาแกว 

เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 5 ขอ 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีระบบ และกลไก การบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

2 มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน การบริการคอมพิวเตอร   

  อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

3 มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก  

  ผลการประเมินการบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมของการบริการคอมพิวเตอร   

  อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

5 มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยัน สามารถใหเหตุผลอธิบาย  

  การเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน ดานการใหการบริการคอมพิวเตอร   

  อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   4  ขอ    เกณฑประเมิน   4 คะแนน  

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี   ……..ขอ   เกณฑประเมิน ..... คะแนน 

เปาหมายของปน้ี   5  ขอ              ผลการดําเนินงาน  .......................... 
เปาหมายปตอไป   5  ขอ              เกณฑประเมิน   5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานโสตทัศนูปกรณทางการศึกษา  
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบ   : 1. นายทรงวุฒิ  ใยกะมุข 
     2. นายวรพันธ  ยวงจันทร 

คําอธิบายตัวบงชี ้:   
โสตทัศนูปกรณที่มีคุณภาพพรอมใชงานและปริมาณเพียงพอในการสนับสนุนการเรียนรูภายในหองเรียน 

หองปฏิบัติการ หองประชุม และการใหบริการทั่วไป  

เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 5 ขอ 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีระบบ และกลไก ดานการเตรียมความพรอมโสตทัศนูปกรณ  

2 
มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน ดานการเตรยีมความ
พรอมโสตทัศนูปกรณ 

 

3 มีการประเมินกระบวนการและมีการปรับปรงุ/พัฒนาจากผลการ
ประเมินการเตรียมความพรอมโสตทัศนูปกรณ 

 

   

4 
มีผลจากการปรบัปรุง/พัฒนา เห็นชัดเจนเปนรปูธรรมของการเตรียม
ความพรอมดานโสตทัศนูปกรณ 

 

   

5 
มีแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพรอมดานโสตทัศนูปกรณ โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปน 

 

  แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   5 ขอ   เกณฑประเมิน  5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี   ……..ขอ   เกณฑประเมิน ..... คะแนน 

เปาหมายของปน้ี   5 ขอ              ผลการดําเนินงาน  .......................... 
เปาหมายปตอไป   5  ขอ              เกณฑประเมิน   5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา  
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ 
ผูรับผิดชอบ   : 1. นางสาววนิดา ขันธเนตร 
     2. นางสิริลักษณ เติมวิริยะกุล 
     3. นางสายพิณ  เข็มปญญา 
     4. นางสาวจันทนา เจะโอะ 
     5. นางสาวสมลิ้ม ครุฑวิลัย 
     6. นางสาวกชชพัศ บัวลอย 

คําอธิบายตัวบงชี ้: 
หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคน ฯลฯ เพียงพอและ

ทันสมัย 

เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 5 ขอ 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีระบบและกลไก ดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา 

 

2 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ ดําเนินงาน ดานการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

 

   

3 มีการประเมินกระบวนการและมีการปรับปรงุ/ พัฒนากระบวนการจาก
ผลการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

 

   

4 มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรมของการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

 

   

5 มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดสิง่อํานวยความสะดวกและสิง่สนับสนุนทาง
การศึกษา โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษยืนยัน สามารถใหเหตุผลอธิบาย
การเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

 
 

 
 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   4  ขอ   เกณฑประเมิน  4 คะแนน  

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี   ……..ขอ   เกณฑประเมิน ..... คะแนน 

เปาหมายของปน้ี   5    ขอ    ผลการดําเนินงาน  .......................... 
เปาหมายปตอไป   5  ขอ              เกณฑประเมิน   5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานการเรียนการสอนทางไกล  
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบ   : 1. วาที่รอยเอกอํานาจ หังษา 
     2. นายวิทยา  ปานเพชร 

คําอธิบายตัวบงชี ้: 
ระบบการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนักศึกษา

สามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด เชน ระบบอีเลิรนน่ิง ระบบวีดีโอสื่อการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน 

เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 5 ขอ 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีระบบ และกลไก ดานการเรียนการสอนทางไกล  

2 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ ดําเนินงาน ดานการเรยีนการสอนทางไกล  

3 มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการจาก  

  ผลการเรียนการสอนทางไกล  

4 
มีผลจากการปรบัปรุง/พฒันาเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมของการเรียนการสอน
ทางไกล 

 

5 มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการเรียนการสอนทางไกล โดยมีหลกัฐาน  

  เชิงประจกัษยืนยัน สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   4  ขอ   เกณฑประเมิน   4 คะแนน  

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี   ……..ขอ   เกณฑประเมิน ..... คะแนน 

เปาหมายของปน้ี   5 ขอ              ผลการดําเนินงาน  .......................... 
เปาหมายปตอไป   5  ขอ              เกณฑประเมิน   5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8  การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารย   
ชนิดของตัวบงชี ้ : กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบ   : 1. นายอภิสิทธ์ิ  แชมช่ืน 
     2. นางสาวเบ็ญจวรรณ วรรธนะบูรณ 
     

คําอธิบายตัวบงชี ้: 
 การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ
สังสรรคแลกเปลี่ยนสนทนาหรือทางานรวมกัน 

เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 5 ขอ 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
มีการ

ดําเนินการ 
1 มีระบบและกลไก การจัดเตรียมสิง่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง/สถานที่สําหรบั

นักศึกษาและอาจารยไดพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนสนทนาหรือทางานรวมกัน  
 

2 มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน ดานการจัดพื้นที่/สถานทีส่ําหรับ  

  นักศึกษาและอาจารยไดพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนสนทนาหรือทางานรวมกัน  

3 มีการประเมินกระบวนการและมีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการจัด  

  พื้นที่/สถานทีส่ําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนสนทนา  

  หรือทางานรวมกัน  

4 มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเปนรปูธรรมของการจัดพื้นที่/สถานทีส่ําหรับ  

  นักศึกษาและอาจารยไดพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนสนทนาหรือทางานรวมกัน  

5 มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดพื้นที่/สถานทีส่ําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ   

  สังสรรคแลกเปลี่ยนสนทนาหรือทางานรวมกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษยืนยัน  

  สามารถใหเหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   5 ขอ    เกณฑประเมิน   5 คะแนน  

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี   ……..ขอ   เกณฑประเมิน ..... คะแนน 

เปาหมายของปน้ี   5 ขอ              ผลการดําเนินงาน  .......................... 
เปาหมายปตอไป   5  ขอ              เกณฑประเมิน   5 คะแนน 
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X 100 = รอยละของฐานขอมูลทีท่ําการสํารองสําเร็จ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.9 ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังระบบท่ีสํารองขอมูลและกูขอมูลในยามฉุกเฉิน 
ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลผลิต 
ผูรับผิดชอบ   : 1. นายจตุพร  ระเวงจิตร 
     2. นายสิริพงษ  เกียรติพิทักษสุข 

เกณฑการประเมิน: 5 คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

นอยกวารอยละ 50 มากกวารอยละ 50 มากกวารอยละ 60 มากกวารอยละ 70 มากกวารอยละ 80 

สูตรในการคํานวน 
  
  
 
 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยทางขอมลูสารสนเทศ   

2 
มีนโยบายทีก่ําหนดใหมีระบบในการควบคุมการเขา – ออก หองปฏิบัติการ
ระบบเครอืขาย 

 

 3 มีแผนการสํารองระบบ พรอมทัง้ทําการทดสอบการกูคืนระบบ  

4 มีการกําหนดผูที่รบัผิดชอบ  

5 มีการบํารุงรักษาระบบเครอืขายคอมพิวเตอรตามแผนที่กําหนด  

6 มีระบบการแจงเตือนสถานะอุปกรณ  

7 มีการจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารดานการสํารองขอมลูระบบ  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   7  ขอ                       เกณฑประเมิน    5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี    ….  ขอ                          เกณฑประเมิน ……. คะแนน 

เปาหมายของปน้ี    7  ขอ                                    ผลการดําเนินงาน  ……………………. 
เปาหมายปตอไป    7   ขอ                                      เกณฑประเมิน    5 คะแนน 

 
 
 

  

ฐานขอมูลทีท่ําการสํารองสําเร็จ 

ฐานขอมูลทัง้หมดที่อยูในแผนการ
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ตัวบงชี้ท่ี 2.10 ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา/ปรับปรุงเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
ชนิดของตัวบงชี ้ : ผลผลิต  
ผูรับผิดชอบ   : 1. นายฐิตินันท  ภูพันธ 
     2. นางสาวณชนก เรืองสอาด 

เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร  

  จัดการ  

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  

3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ  

  และผูบรหิารของมหาวิทยาลัย  

4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ  

5 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

  จัดการมาวิเคราะหและปรบัปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเดิมใหม ี  

  ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   5  ขอ         เกณฑประเมิน  5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี     …  ขอ   เกณฑประเมิน  …. คะแนน 

เปาหมายของปน้ี      5  ขอ    ผลการดําเนินงาน  ………………… 

เปาหมายปตอไป       5  ขอ    เกณฑประเมิน  5  คะแนน 
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 องคประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ

สํานัก /สถาบันตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบันทํา 
หนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ สํานัก/สถาบันจะตองบริหารจัดการดาน 
ตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา รับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5. เกณฑการบรหิารจัดการภาครฐั (PMQA) 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบ   : 1. นางสาวขวัญใจ พุมแยม 
     2. นางชนัต  เดชธรรม  

คําอธิบายตัวบงชี ้:  
ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงาน คือ ผูบริหารทุกระดับของหนวยงานน้ันๆ 

หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี 
เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล 
ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปสูทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหหนวยงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

เกณฑการประเมิน: 7 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

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

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 คณะกรรมการประจําหนวยงานปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับทีก่ําหนดไวครบถวน   

  และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา   

2 ผูบริหารวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยัง   

  บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมลู   

  สารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน   

3 ผูบริหารมีการกํากบั ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย   

  รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรใน   

  หนวยงาน   

4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมสีวนรวมในการบรหิารจัดการ   

  ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม   

5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสรมิพฒันาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทางาน   

  บรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ   

6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน   

  และผูมีสวนไดสวนเสีย   
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ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

7 คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบรหิารของหนวยงานและ   

  ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรงุการบรหิารงานอยางเปนรูปธรรม   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว    7  ขอ      เกณฑประเมิน   5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี   ......  ขอ   เกณฑประเมิน  ......คะแนน 

เปาหมายของปน้ี    7  ขอ     ผลการดําเนินงาน  .................................. 
เปาหมายปตอไป    7  ขอ    เกณฑประเมิน   5  คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบ   : 1. นายสิทธิชัย  บุญสนิท 
     2. นางสาวจุรีพร ออนจันทร 
     3. นายวิฑูรย  จักปวง 

เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู ที่สอดคลองกบั   

  แผนกลยุทธและภารกจิของหนวยงาน   

2 กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทกัษะอยางชัดเจน    

  ตามประเด็นความรูทีก่ําหนดในขอ 1   

3 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู จากความรู ทกัษะของผูมีประสบการณตรง   

  (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดใน   

  ขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด   

4 มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล   

  และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ   

  โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)   

5 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรู ในปการศึกษาปจจุบันหรือ   

  ปการศึกษาทีผ่านมาที่เปนลายลักษณอักษร และจากความรู ทักษะของผูม ี   

  ประสบการณตรง ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรบัใชในการปฏิบติังานจรงิ   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   5  ขอ    เกณฑประเมิน   5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี   ...... ขอ  เกณฑประเมิน  ......คะแนน 

เปาหมายของปน้ี    5  ขอ   ผลการดําเนินงาน  ......................... 
เปาหมายปตอไป    5  ขอ   เกณฑประเมิน   5  คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงาน 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบ   : 1. นายจตุพร  ระเวงจิตร 
     2. นายจิรวัฒน  พงษวิเชียร 
     3. นางสาววารณี เสือเมือง 

คําอธิบายตัวบงชี ้: 
หนวยงานควรมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย กิจกรรมและ

กระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงินเพื่อใหระดับ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึง
การเรียนรู วิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพื่อปองกันหรือบรรเทา
ความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสารองตอภาวะฉุกเฉินเพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง  ๆมีความพรอมใชงาน 
มีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของหนวยงาน          
ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

เกณฑการประเมิน: 6 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 ขอ 3 หรือ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบรหิาร   

  และผูที่รบัผิดชอบตามภารกจิหลักของหนวยงานเปนคณะกรรมการ   

2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสียหายอยางนอย   

  3 ดาน จากความเสี่ยงตอไปน้ี   

  ความเสี่ยงดานทรัพยากร   

  ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร   

  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ   

  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน   

  ความเสี่ยงดานบุคลากรและและธรรมาภิบาล   

  ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก   

  ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของหนวยงาน   
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ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาํดับความเสี่ยงที่ได   

  จากการวิเคราะหในขอ 2   

4 มีการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงสงูและดําเนินการตามแผน   

  ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม   

5 มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานคณะกรรมการ   

  ประจําหนวยงานเพื่อพจิารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง   

6 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน   

  ไปใชในการปรบัแผนหรอืวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   6 ขอ     เกณฑประเมิน   5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี   ......ขอ   เกณฑประเมิน  ..... คะแนน 

เปาหมายของปน้ี    6 ขอ    ผลการดําเนินงาน   ........................... 
เปาหมายปตอไป    6 ขอ    เกณฑประเมิน   5  คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสังกัด เพ่ือพัฒนาและธาํรงรักษาไวให 
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบ   : 1. นางสาววิภาพร ไกรศร ี
     2. นางอําไพ  แกสันเทียะ 
     3. นายรัชตะ  จูจอมพล   

คําอธิบายตัวบงชี ้: 
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึนได ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคลองกับพันธกิจและ

เปาหมายของสถาบัน องคกรควรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพและหาวิธีการที่จะธํารงรักษาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

เกณฑการประเมิน: 7 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

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

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนที่มกีารวิเคราะหขอมลู   

  เชิงประจกัษ   

2 มีการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด   

3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญและกําลงัใจใหบุคลากรสาย   

  สนับสนุนสามารถทางานไดอยางมปีระสิทธิภาพ   

4 มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทกัษะที่ไดจากการ   

  พัฒนามาใชในการปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวของ   

5 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุม   

  ใหบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ   

6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากร   

  สายสนับสนุน   

7 มีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรงุการบรหิารและ   

  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว    7  ขอ                      เกณฑประเมิน      5   คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี    ……. ขอ                      เกณฑประเมิน    …….. คะแนน 

เปาหมายของปน้ี    7  ขอ                                   ผลการดําเนินงาน  ...............................      
เปาหมายปตอไป    7  ขอ                                    เกณฑประเมิน      5   คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของหนวยงาน 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบ   : 1. นายศรัณยพงษ ศรีพูน 
     2. นายธนากร  แสงเปยม     

เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)   

2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   

  โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ   

  และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดาเนินงานประกันคุณภาพ   

3 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ   

4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรบัปรุงระบบ   

  สารสนเทศ   

5 มีการสงขอมลูผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกทีเ่กี่ยวของตามที่กําหนด   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว  5  ขอ     เกณฑประเมิน   5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี  .....  ขอ   เกณฑประเมิน …..  คะแนน  

เปาหมายของปน้ี     5 ขอ    ผลการดําเนินงาน   ……………………….       
เปาหมายปตอไป     5 ขอ    เกณฑประเมิน   5 คะแนน 
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องคประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ 

การเงินและงบประมาณเปนสิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงของมหาวิทยาลัย ไมวาแหลงเงินทุนจะไดมาจาก
งบประมาณแผนดิน (สําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เชน คาหนวยกิต
คาธรรมเนียม คาบํารุงการศึกษาตางๆ ของนักศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการทางวิชาการ คาเชาทรัพยสิน
ผูบริหารหนวยงานในมหาวิทยาลัย จะตองมีแผนการใชเงินที่สะทอนความตองการใชเงินเพื่อการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําความเขาใจกับการ
วิเคราะหทางการเงิน เชน งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ความรวดเร็วในการเบิกจาย รอยละของ
งบประมาณที่ประหยัดไดหลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอยางครบถวน สิ่งเหลาน้ีจะเปนการแสดงศักยภาพ
เชิงการบริหารจัดการดานการเงินของหนวยงานที่เนนถึงความโปรงใส ความถูกตองใชเม็ดเงินอยางคุมคามี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

1. แผนพัฒนาดานการเงินระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. แผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบัน 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงบประมาณ 
5. รายงานงบประมาณแผนดิน และเงินรายได 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบ   : 1. นางกรรณิการ บุญจําเริญ 
    2. นางสาวขวัญใจ พุมแยม 

เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีการวางแผนการใชจายเงินอยางมปีระสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได   

2 มีงบประมาณประจําปทีส่อดคลองกบัแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและ   

  การพัฒนาหนวยงานและบุคลากร   

3 มีการจัดทํารายงานการใชจายเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการ   

  ประจําหนวยงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง   

4 มีการตรวจสอบและติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑ   

  ที่กําหนด   

5 มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานการ   

  ใชจายเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว   5  ขอ                       เกณฑประเมิน   5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี    ……ขอ                       เกณฑประเมิน  .....  คะแนน 

เปาหมายของปน้ี    5   ขอ                                  ผลการดําเนินงาน   ………………………. 
เปาหมายปตอไป    5   ขอ                                   เกณฑประเมิน   5  คะแนน 
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องคประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนปจจัยสาํคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา 
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยตองครอบคลุมทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง 
ตอเน่ือง และมีกระบวนการจัดการความรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปน 
ลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักงาน 
เลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification Framework 

for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบ   : 1. นายสิทธิชัย  บุญสนิท 
     2. นางกรรณิการ บุญจําเริญ 

คําอธิบายตัวบงชี ้: 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย
เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเน่ือง และมี
นวัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุก
คนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชน ใหมั่นใจไดวา สถาบันสามารถ
สรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เกณฑการประเมิน: 9 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 หรือ 3 ขอ 4, 5 หรือ 6 ขอ 7 หรือ 8 ขอ 9 ขอ 
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ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลอง   

  กับพันธกิจและพัฒนาการของหนวยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด   

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา   

  ภายในโดยคณะกรรมการประจําหนวยงาน   

3 มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณหรือภารกิจหลักของหนวยงาน   

4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน   

  ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ    

  2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอ   

  คณะกรรมการประจําหนวยงานตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมิน   

  คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน   

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางานและ   

  สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี   

6 มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

7 มีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ    

  นักศึกษา ผูใชบัณฑิตและผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน   

8 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง   

  หนวยงานและมีกิจกรรมรวมกัน   

9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงาน   

  พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว 8 ขอ     เกณฑประเมิน  4  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี ..... ขอ   เกณฑประเมิน ..... คะแนน 

เปาหมายของปน้ี   9 ขอ     ผลการดําเนินงาน  .................... 
เปาหมายปตอไป  9 ขอ     เกณฑประเมิน  5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การสงเสรมิการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบ   : 1. นายสิทธิชัย  บุญสนิท 
     2. นางกรรณิการ บุญจําเริญ    

คําอธิบายตัวบงชี ้: 
ตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 กําหนดให

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาในหนวยงานระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จ และสงผลประเมินผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
(CHEQAOnline) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกป 

เพื่อรองรับการดําเนินการดังกลาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงกําหนดใหคณะ/
หนวยงานเทียบเทา จัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษารองรับแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานในสวนกิจกรรม 5ส+3 มาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (SOP) และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และใหใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
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ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการ PDCA   

2 มีการสงแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย   

  กําหนด   

3 มีการดําเนินการตามและปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาตามที ่หนวยงาน   

  กําหนด   

4 มีการประเมินผลความสําเร็จตามแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา และ   

  นําผลการประเมินความสําเรจ็มาปรบัปรุงแกไขในการดําเนินการประกันคุณภาพ   

  ศึกษาในรอบปตอไป   

5 มีการสงรายงานการประเมินตนเองตามกจิกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที ่   

  คณะ/หนวยงาน เทียบเทากําหนด ตามระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยกําหนด   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว 5 ขอ     เกณฑประเมิน  5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครัง้น้ี .......ขอ   เกณฑประเมิน ......คะแนน 

เปาหมายของปน้ี   5  ขอ     ผลการดําเนินงาน  ............................ 
เปาหมายปตอไป   5  ขอ     เกณฑประเมิน  5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การสงเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี ้  : กระบวนการ  
ผูรับผิดชอบ   : 1. นายสิทธิชัย  บุญสนิท 
     2. นางกรรณิการ บุญจําเริญ     

คําอธิบายตัวบงชี ้: 
เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในดานกิจกรรม 5ส+3 มาตรฐานข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน (SOP) และการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ/หนวยงานเทียบเทา มีความ
ครบถวนตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลในการดําเนินงาน และมี
การพัฒนาอยางตอเน่ือง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสูการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานเทียบเทา        
ใหบรรลุวัตถุประสงค 

เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินการ 

1 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในของรอบปการศึกษาที่ผานมา ไปจัดทํา   

  แผนพัฒนาคุณภาพและคณะกรรมการประจําหนวยงานใหความเห็นชอบ   

2 มีการดําเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพที่กําหนดไวในขอ 1   

3 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอยางนอยปละ 2 ครั้ง   

  และรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพตอ   

  คณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา   

4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และนําผลการประเมิน   

  แผนพัฒนาคุณภาพ พัฒนาการดําเนินงานตอไป   

5 มีการรายงานผลการดําเนินงาน และผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตอ   

  คณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา และรายงานตอมหาวิทยาลัย/   

  สภามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว 5  ขอ     เกณฑประเมิน   5  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี  ….. ขอ   เกณฑประเมิน  …… คะแนน 

เปาหมายของปน้ี   5  ขอ     ผลการดําเนินงาน ……………………  
เปาหมายปตอไป   5  ขอ     เกณฑประเมิน   5  คะแนน 
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