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ค าน า 
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน ตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสายสนับสนุน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 องค์ประกอบ 
20 ตัวบ่งชี้ โดยได้น าข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2558 ประกอบกับนโยบายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ มาท าการวิเคราะห์ ทบทวนระบบ กลไก และเป้าหมายคุณภาพรายตัวบ่งชี้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงานตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตลอดไป 
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บทท่ี 1 
บทน า

1.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         

ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนราชการหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์         
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ประกาศแต่งตั้ง นายอาคม  สงเคราะห์ ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การก ากับดูแลของ  นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ 
รองอธิการบดีด้านวิชาการ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในระยะต่อไป จะเน้นการด าเนินงานที่สอดรับ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมาย
ร่วมกันกับทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายหลักที่จะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ” 

ในบทนี้เป็นการน าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนความสอดคล้องของแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ือการ
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกส าคัญของการปฏิบัติภารกิจในทุกระดับ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ผลักดัน
และด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาบัน/
ส านัก พ.ศ. 2558 – 2560 เพ่ือพัฒนาการที่สามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือสังคมโดยรวม และสามารถเทียบเคียงได้ในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต      
ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศด้วยการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ และมีการจัดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันในพ้ืนที่
จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี       
ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี 

นอกจากนี้ยังมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของหน่วยงาน แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาบัน/ส านัก พ.ศ. 2558 – 2560 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานไอซีทีใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การบริหารและการพัฒนาองค์กรด้วยการ
บริหารจัดการข้อมูล การจัดท าระบบสารสนเทศและการพัฒนากระบวนการท างาน การวางแผน การตัดสินใจ
และการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านนักศึกษา ด้านทรัพย์สินและการเงิน และสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
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การให้บริการวิชาการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในและนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Digital University 

 
ปรัชญา 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 
ปณิธาน 
การให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรง

ตามความต้องการของชาติและนานาชาติ 
วิสัยทัศน์ 
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศด้วยการ

ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ 
พันธกิจ 
1. พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมชั้นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรด้ว ย

ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศและสร้างจิตส านึกที่ดีในการ

ให้บริการ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมและสามารถ

สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
5. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. บริหารจัดการเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาดก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
ภารกิจ 
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและ 

ส่งเสริมงานวิจัย 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

มหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน  สังคม ประเทศชาติและ

นานาชาติ 
5. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิชาการเพ่ือสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ  ด้วยมาตรฐาน

ระดับสากล 
2. การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
3. ยกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล 
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชน สังคม รวมทั้งหา
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
         6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารและการจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยสูงสดุ 

 
1.2 หลักการและเหตุผลของการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็น
ประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาให้
เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสภาสถาบัน และหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยมีภารกิจในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและส่งเสริมงานวิจัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และมีความตระหนักดีว่าการบริการทางด้านเทคโนโลยี ทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญยิ่งที่จะน าพาให้คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บริการมีความรู้
ที่ก้าวหน้าทันสมัย ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 
1.2.1 วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุผลของภารกิจ
ดังกล่าวต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก ความท้าทายของโลกาภิวัฒน์ต่อการ
อุดมศึกษา การสร้างความมั่นใจต่อสังคมในด้านการพัฒนาความรู้และคุณภาพบัณฑิต การให้ข้อมูลสาธารณะที่
เป็นประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วมของสังคม การด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล    
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา จัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และเป็นไปตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชา หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และมหาวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

3. เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่าและมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอัน
จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้
ตามจุดเน้นของตนเอง 

4. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของ
มหาวิทยาลัย 

5. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6. เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 
1.2.2 กรอบความคิดของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ระบบประกันคุณภาพอยู่ภายใต้กรอบปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2. การด าเนินงานของงานและกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหาร ต้องสอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
3. การก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในและอย่างครอบคลุมกับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
4. กระบวนการบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของความโปร่งใส เป็นธรรมและบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 

ตรวจสอบได้ 
 

 1.2.3 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการก าหนดนโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ  

เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางร่วมกันจึงเสมือนเป็นค่านิยม บรรทัดฐานและความร่วมมือร่วมใจที่จะปฏิบัติเพ่ือ
สนับสนุนให้ระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy): ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ 
“เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ ชุมชน สังคมและนานาชาติ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 
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เป้าหมายคุณภาพ (Quality Goal): ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ 
1) ทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานเชิงรุกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิที่เป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
2) คณะ/สาขาวิชา ต้องจัดให้มีระบบและกลไกการพัฒนาบริหารหลักสูตรและกลไกการจัดการเรียน

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) 
3) มีการจัดท ากิจกรรม 5 ส+3 ในทุกหน่วยงาน ทุกพ้ืนที่ และเป็นไปตามมาตรฐานกิจกรรม 5 ส+3 

ของมหาวิทยาลัย 
4) คณะ/สาขาวิชา และหน่วยงานสนับสนุน มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพตามคู่มือ

การประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
5) มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาบุคลากรตามแผน เพ่ือให้มีศักยภาพสอดคล้องกับ

ข้อก าหนดตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
6) มีการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่  ร่วมกันเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยในภาพรวม 
 7) สร้างวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงาน โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็นฐานและก าหนดตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติมที่สะท้อนภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน ตลอดจนมีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในหน่วยงาน 
 2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
เสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน 
 4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพ่ือรับการประเมินจาก
มหาวิทยาลัยภายในเวลาที่ก าหนด 

5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมการน าข้อมูลข่าวสารและผลการประเมิน
คุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
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บทท่ี 2 
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2.1 การด าเนินงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2559 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึง เดือนกรกฎาคม 2560 (ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
2. ภารกิจหลัก 
3. การบริหารและการจัดการ 
4. การเงินและงบประมาณ 
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลจากรายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2558 รวมถึงแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะสถาบัน/ส านัก พ.ศ. 2558 – 2560 มาท าการวิเคราะห์และทบทวนระบบ กลไก และการด าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขและปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2559 ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 
2.2 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดท าแผนประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือช่วยให้การด าเนินการประกันคุณภาพสัมฤทธิ์ผลตามแผนได้ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดท าแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
ประกอบด้วย 

1. แผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) 
2. เป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

2.3 แผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 โดยได้ก าหนดผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
รายละเอียดแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตั้ งแต่ หน้า 7 ถึง 10
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   กระบวนการ 

(บังคับ) 
8 ข้อ ปีงบประมาณ 

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

 
ขวัญใจ/วารณ ี

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อการให้บริการของหน่วยงาน: การบริการแบบ
กัลยาณมิตร  

ผลผลติ 
(บังคับ) 

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

ร้อยละ 85 รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บุรินท/์อภิสิทธ์ิ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการและกิจกรรม   

ผลผลติ 
(บังคับ) 

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

ร้อยละ 95 รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 

 รองผู้อ านวยการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ณัฐสลิล/ขวัญใจ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน   

ผลผลติ 
(บังคับ) 

5 ข้อ 
 

ปีการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

5 ข้อ รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิภาพร 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริการ
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ข้อ 

 
ปีการศึกษา 

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

รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

นัฐพล/ชรัช 

ตั วบ่ ง ช้ี ที่  2 . 5  สิ่ ง สนั บสนุ นกา ร เ รี ย นรู้ ด้ า น
โสตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษา 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ข้อ 

 
ปีการศึกษา 

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

รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทรงวุฒิ/พันธฤทธ์ิ 

 
 
 
 



แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ              หน้า 8 
 

แผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ต่อ) 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ข้อ 

 
ปีการศึกษา 

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

รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วนิดา/สริิลักษณ์/จันทนา/
ส้มลิม้/สายพณิ/กชชพัศ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเรียน
การสอนทางไกล 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ข้อ 

 
ปีการศึกษา 

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

รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยา/ทรงวุฒิ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8  การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง/สถานท่ีส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ข้อ 

 
ปีการศึกษา 

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

รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กัณภร/อภสิิทธ์ิ 

ตัวบ่งช้ีที ่2.9 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งระบบ
ที่สารองข้อมูลและกู้ข้อมูลในยามฉุกเฉิน 

ผลผลติ 

(เฉพาะ) 
7 ข้อ 

 
ปีการศึกษา 

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

รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จตุพร/สิริพงษ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 ระบบสารสนเทศที่พัฒนา/ปรับปรุง
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ผลผลติ 
(เฉพาะ) 

5 ข้อ 
 

ปีการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปีถัดไป) 

5 ข้อ รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ฐิตินันท์ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน  

กระบวนการ 

(บังคับ) 
7 ข้อ ปีการศึกษา 

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

รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขวัญใจ/วารณ ี
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ต่อ) 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้   

กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 ข้อ ปีการศึกษา 

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

รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จุรีพร/ธนากร แสงเปี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเสีย่งของ
หน่วยงาน 

กระบวนการ 

(บังคับ) 
6 ข้อ ปีงบประมาณ 

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

รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วารณ/ีจตุพร/ธนากร แสงเปีย่ม 

ตัวบ่งช้ีที ่3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้
ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

กระบวนการ 

(บังคับ) 
7 ข้อ ปีการศึกษา 

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

รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิภาพร 

ตัวบ่งช้ีที ่3.5 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร
จัดการของหน่วยงาน  

กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 ข้อ ปีการศึกษา 

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

รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ศรัณย์พงษ ์

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

กระบวนการ 
(บังคับ) 

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

5 ข้อ รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ขวัญใจ 
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แผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ต่อ)

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้
เกณฑ์

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เป้าหมาย ผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษา  

กระบวนการ 
(บังคับ) 

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

7 ข้อ รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ณัฐสลิล/จุรีพร/วิทยา 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การส่งเสริมการด าเนินการการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  

กระบวนการ 
(บังคับ) 

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

5 ข้อ รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ณัฐสลิล/จุรีพร/วิทยา 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การส่งเสริมการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

กระบวนการ
(บังคับ) 

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

5 ข้อ รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ณัฐสลิล/จุรีพร/วิทยา 
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2.4 เป้าหมายการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานการประกันคุณภาพส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายสนับสนุน 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ (ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
บังคับ และตัวบ่งชี้เฉพาะหน่วยงาน) รายละเอียดดังตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 เป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ     
ตัวบ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 คะแนน            
(8 ข้อ) 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก     

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน: การบริการแบบกัลยาณมิตร 

ผลผลติ 
(บังคับ) 

   5 คะแนน   
ร้อยละ 85 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและ
กิจกรรม 

ผลผลติ 
(บังคับ) 

   5 คะแนน   
ร้อยละ 95 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐานขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ผลผลติ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่2.5 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ด้านโสตทัศนูปกรณ์ทางการศึกษา กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนทางการศึกษา 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่2.7 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ด้านการเรียนการสอนทางไกล กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8  การจัดเตรยีมสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สถานท่ีส าหรับ
นักศึกษาและอาจารย ์

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่2.9 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งระบบท่ีส ารองข้อมูลและกู้ข้อมูล
ในยามฉุกเฉิน 

ผลผลติ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่2.10 ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 

ผลผลติ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 
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ตารางท่ี 1 เป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งช้ี (ต่อ) 
องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ     

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(7 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้ กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่3.3 ระบบบริหารจัดการความเสีย่งของหน่วยงาน กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(6 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสงักัด         
เพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมคีุณภาพและประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(7 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่3.5 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการของหน่วยงาน กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ     

ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(7 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2  การส่งเสริมการด าเนินการการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การส่งเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา 

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ข้อ) 
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ตารางท่ี 2 เป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ 

รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินการ 

1 5.00 5.00     ดีมาก 

2. ภารกิจหลัก 10 5.00 5.00 4.70 4.78 ดีมาก 
3. การบริหารและการจัดการ 5   4.20   4.20 ดี 
4. การเงินและงบประมาณ 1   5.00   5.00 ดีมาก 
5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3   4.67   4.67 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 20 5.00 4.58 4.70 4.65 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก     
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2.5 ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 

ถึง 31 กรกฎาคม 2560) เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานไว้ดังต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม ช่วงเวลา 

1 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กันยายน – พฤศจกิายน
2559 

2 เสนอแผนประกันคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  

กันยายน – ธันวาคม 
2559 

3 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน าเสนอ 
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

ธันวาคม 2559 

4 การทบทวนตัวบ่งช้ีเพื่อด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ธันวาคม 2559 
5 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีและการเก็บข้อมูล ธันวาคม 2559 

6 การจัดท าคูม่ือการประกันคณุการศึกษาภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ธันวาคม 2559 

7 ติดตามข้อมูล รอบ 6 เดือน มกราคม 2560  

8 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: 
SAR) กับส านักคุณภาพการศึกษา 

มีนาคม 2560  

9 ติดตามข้อมูล รอบ 9 เดือน รวบรวมเอกสารผลการด าเนินงาน ประสานภายในหน่วยงาน
เพื่อรองรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน 

เมษายน 2560 

10 ประชุมและจัดท ารายงานประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน เมษายน 2560 

11 ส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน เพื่อให้ส านักคุณภาพการศึกษาตรวจ
ประเมินเบื้องต้น 

พฤษภาคม 2560 

12 ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินรอบ 9 เดือน และหาแนวทางการพฒันาในรอบ 12 เดือน   พฤษภาคม – มถิุนายน
2560 

13 ติดตามข้อมูล รอบ 12 เดือน รวบรวมเอกสารผลการด าเนินงาน ประสานงานหน่วยงานเพื่อ
รองรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2560 

14 ประชุมและจัดท ารายงานประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน กรกฎาคม 2560 

15 ส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน เพื่อให้ส านักคุณภาพการศึกษาตรวจ
ประเมินเบื้องต้น 

สงิหาคม 2560 

16 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน กันยายน – ตลุาคม 
2560 

17 ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินรอบ 12 เดือน และหาแนวทางการพัฒนา ตลุาคม 2560 

18 จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ตลุาคม 2560 

หมายเหตุ : ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
1. การประเมินสภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประเมินสภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในบทนี้ เป็นก าร

ประเมินเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของส านัก ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลและ
สารสนเทศที่เก่ียวข้องโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Assessment) โดยมุ่งเน้นการประเมินจุดแข็ง (Strength) และ
จุดอ่อน (Weakness) ของการบริหารงานส านัก และส่วนที่สอง การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Factor) มุ่งเน้นการประเมินโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ทั้งนี้ เพ่ือน าผล
การประเมินที่ได้มาใช้ในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี และส าหรับผลการประเมินสภาพแวดล้อมในบทนี้ มีรายละเอียดการน าเสนอ 
ดังต่อไปนี้ 

1.ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Assessment) เป็นการวิเคราะห์และสรุปจุด
แข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 : บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งหน้าท่ี
และสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย 
S2 : บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่มีพลังในการท างานอย่าง
เต็มที ่
S3 : มีระบบเครือข่าย เช่ือมโยงถงึกันทุกศูนย์พ้ืนท่ี 
S4 : มีอาคารสถานท่ีให้บริการที่กว้างขวาง เป็นสัดส่วน 
S5 : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสามารถในการให้บริการได้ครอบคลุมทั้งด้าน 
Hardware Software และ Network 
S6 : มีงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน   
S7 : มีระบบสนับสนุนการท างาน เพื่อใช้ในการบริหารงาน
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

W1 : ผลกระทบจากการลาออกของบุคลากรท าให้งานไม่
สามารถพัฒนาต่อได้ /มีการชะลอการ 
พัฒนาและท าให้บุคลากรที่ปฏิบตังิานอยู่ต้องรับภาระงาน
มากขึ้น 
W2 : ขาดแคลนบุคลากรระดับหัวหน้างาน 
W3 : ขาดแคลนบุคลากรในการให้บริการด้านไอที 
W4 : ขาดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ร่วมกัน 
W5 : บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้น ความสามัคคี 
ความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจการปฏิบัตติามกฎระเบียบ
ขององค์กร 
W6 : บุคลากรบางส่วนงานไมส่ามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
W7 : ยังไม่มีการจัดท านโยบายและประชาสัมพันธ์แนว
ปฏิบัติงานด้านไอซีที 

 
 
 
 

W8 : บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ไม่มี
ความก้าวหน้าทางการงานส าหรับพนักงานท่ีชัดเจน) 
W9 : บุคลากรบางส่วนขาดการรายงานผลการปฏิบตัิงาน
อย่างต่อเนื่อง 
W10 : บุคลากรบางส่วนขาดการแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อการ
พัฒนางาน  
w11. มีงบประมาณสนับสนุนให้บคุลากรเข้ารับการอบรม
ความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ  ไมเ่พียงพอ 
w12 : การก าหนดระเบยีบการปฏิบัติการให้บริการยังไม่
ครอบคลมุ 
w13 : อุปกรณ์ดา้นเครือข่ายมีอายุการใช้งานมาก ท าให้ไม่
สามารถให้บริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และขาดการมี
เสถียรภาพของระบบโดยรวม 
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2.  การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (External Factor) เป็นการวิเคราะห์และมุ่งเน้น
การประเมินโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat)  

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treat) 
 

O1 : บุคลากรไดร้ับโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
O2 : รัฐบาลให้ความส าคญัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร  ภายใต้แผนพัฒนาดจิทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
O3 : มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทลั 
O4 : ภาคเอกชนสนับสนุนการใหบ้ริการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เช่นการติดตั้งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไรส้าย เพื่อสนบัสนุนดา้นการศึกษาและการสื่อสาร 
 
  

T1 : งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ของรัฐไม่เพียงพอ 
T2 : จ านวนนักศึกษาท่ีน้อยลงกระทบต่องบประมาณทีไ่ด้รับ 
T3 : อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มีรูปแบบทีม่ีภัยคุกคาม
มากขึ้น 
T4 : . การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีรวดเร็ว 
T5 : ระเบยีบพัสดเุป็นปัญหาในการบริหารงบประมาณทีต่้อง
ใช้ในการให้บริการ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณที่
มีราคาต่ ากว่า 5 พันบาท เป็นต้น ซึ่งทางระเบียบพัสดุถือว่า
เป็นครุภณัฑ์ ท าให้มีความไม่คล่องตัวในการด าเนินการทาง
พัสด ุ
  

-  
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