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สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใชในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงาน ตามตัวบงช้ีขององคประกอบคุณภาพ 5 ดาน ตามคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสายสนับสนุน ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มาทําการวิเคราะห ทบทวนระบบ กลไก และ
เปาหมายคุณภาพรายตัวบงช้ี เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี หวังเปนอยางย่ิงวาแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
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วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค เพื่อใหมหาวิทยาลัยเกิดการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองตลอดไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา

1.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิเปนหน่ึงใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ซึ่งไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ภายใตการกํากับดูแลของสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนราชการหน่ึงในโครงสรางของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดประกาศแตงต้ัง นายเอกวิศว สงเคราะห ใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตการกํากับดูแลของ นายพงศวิทย 
วุฒิวิริยะ รองอธิการบดีดานวิชาการ 

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในระยะตอไป จะเนนการดําเนินงาน 
ที่สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนด
เปาหมายรวมกันกับทุกภาคสวนโดยมีเปาหมายหลักที่จะนําพามหาวิทยาลัยไปสูการเปน “มหาวิทยาลัยช้ัน
นําดานวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ” 

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

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหเปนหนวยงาน
ที่ผลักดันและดําเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศนและพันธกิจ ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสถาบัน/สํานัก พ.ศ. 
2558 – 2560 เพื่อพัฒนาการที่สามารถตอบสนองไดตรงกบัความตองการของผูใชบรกิาร ผูมีสวนไดสวนเสีย
หรือสังคมโดยรวม และสามารถเทียบเคียงไดในระดับสากล อีกทั้งยังเปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต 
ที่สนับสนุนการผลติบัณฑิตนักปฏิบัติและการสรางงานวิจัยช้ันเลิศดวยการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อตอบสนองความตองการของชาติและนานาชาติ และมีการจัดระบบการใชทรัพยากรรวมกัน 
ในพื้นที่จัดการศึกษาทั้ง 4 ศูนย ประกอบดวย ศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนยพระนครศรีอยุธยา 
วาสุกรี ศูนยนนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี 

นอกจากน้ียังมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งแผนยุทธศาสตรไดผานกระบวนการ
วิเคราะหความสอดคลองและเช่ือมโยงกับบริบทตางๆ อาทิ การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของหนวยงาน 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสถาบัน/สํานัก พ.ศ. 2558 – 2560 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานไอซีทีในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การบริหารและการพัฒนาองคกรดวยการ
บริหารจัดการขอมูล การจัดทําระบบสารสนเทศและการพัฒนากระบวนการทํางาน การวางแผน  
การตัดสินใจและการบริหารงานดานบุคลากร ดานนักศึกษา ดานทรัพยสินและการเงิน และสนับสนุนการ
สรางเครือขายการใหบริการวิชาการแบบบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ ภายในและนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อกาวสูการเปน Digital University 
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ปรัชญา 
ศูนยการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสนับสนุนการพัฒนา

งานวิจัย 

ปณิธาน 
การใหบริการดานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่

ตรงตามความตองการของชาติและนานาชาติ 

วิสัยทัศน 
ศูนยการเรียนรูตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสรางงานวิจัยช้ันเลิศดวย

การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความตองการของชาติและนานาชาติ 

พันธกิจ 
1. พัฒนารูปแบบการใหบริการสารสนเทศดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนการ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสรางงานวิจัยนวัตกรรมช้ันเลิศเพื่อตอบสนองความตองการของชาติและ
นานาชาติ 

2. สงเสริมและสนับสนุนแหลงการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรดวย
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความเปนเลิศในการใหบริการสารสนเทศและสรางจิตสํานึกที่ดีใน
การใหบริการ 

4. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนสังคมและสามารถ
สรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 

5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
6. บริหารจัดการเชิงบูรณาการดวยหลักธรรมาภิบาล โดยใชเทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาดกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกองคกร 

ภารกิจ 

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและ 

สงเสริมงานวิจัย 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทีก่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย 
4. สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและ

นานาชาติ 
5. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิชาการเพื่อสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ ดวยมาตรฐาน
ระดับสากล 

2. การพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 
3. ยกระดับการบริหารจัดการและการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยมาตรฐานระดับ

สากล 
4. สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ ชุมชน สังคม รวมทั้ง

หารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
5. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
6. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดระบบการบริหารและการจัดการที่กอใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัย

สูงสุด 
 

1.2 หลักการและเหตุผลของการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และมีการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ดําเนินการเปนประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการ
ปรับปรุงพัฒนาใหเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และใหถือวาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอสภาสถาบัน 
และหนวยงานตนสังกัด (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และเผยแพรตอสาธารณชนตอไป 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานสนับสนุน โดยมีภารกิจในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสงเสริมงานวิจัย พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย สงเสริมการบริการ
วิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ สงเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน และมีความตระหนักดีวาการบริการทางดานเทคโนโลยี 
ทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญย่ิงที่จะนําพาให
คณาจารย นักศึกษา ตลอดจนผูใชบริการมีความรูที่กาวหนาทันสมัย กาวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว ดังน้ันจึงตองมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 
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1.2.1 วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีภารกิจที่ตองปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมี
ความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว การดําเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อให
บรรลุผลของภารกิจดังกลาวตองคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอก ความทาทายของ
โลกาภิวัฒนตอการอุดมศึกษา การสรางความมั่นใจตอสังคมในดานการพัฒนาความรูและคุณภาพบัณฑิต 
การใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอ ผูมีสวนไดสวนเสีย การมีสวนรวมของสังคม การดําเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาล    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กําหนดให
สถาบันอุดมศึกษา จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สงผลให
มหาวิทยาลัยตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขัน เปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และเปนไปตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานต้ังแตระดับหลักสูตร คณะวิชา หรือหนวยงาน
เทียบเทา และมหาวิทยาลัยในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑและ
ไดมาตรฐาน 

3. เพื่อใหหลักสูตร คณะวิชา หรือหนวยงานเทียบเทาและมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค 
(goals) ที่ต้ังไวตามจุดเนนของตนเอง 

4. เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเน่ือง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของมหาวิทยาลัย 

5. เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัย
สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด 

6. เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของมีขอมูลพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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1.2.2 กรอบความคิดของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ระบบประกันคุณภาพอยูภายใตกรอบปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2. การดําเนินงานของงานและกลุมงานตามโครงสรางการบริหาร ตองสอดคลองกับนโยบาย

และยุทธศาสตรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
3. การกําหนดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพมีความสอดคลองกับตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในและอยางครอบคลุมกับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอก 
4. กระบวนการบริหารอยูบนพื้นฐานของความโปรงใส เปนธรรมและบนพืน้ฐานของขอมลูที่

ถูกตอง ตรวจสอบได 
 

 1.2.3 นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไดมีการกําหนดนโยบายคุณภาพและเปาหมาย
คุณภาพ เพื่อเปนการกําหนดแนวทางรวมกันจงึเสมือนเปนคานิยม บรรทัดฐานและความรวมมือรวมใจที่จะ
ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนใหระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย เปนไปตามเปาหมาย ดังน้ี 

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy): ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิคือ 
“เรามุงมั่นจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ ชุมชน สังคมและนานาชาติ ดวยการพัฒนาอยางตอเน่ือง” 

เปาหมายคุณภาพ (Quality Goal): ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ 
1) ทุกหนวยงานจะตองจัดทาํแผนพัฒนาหนวยงานเชิงรุกที่สอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เปนรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได 
2) คณะ/สาขาวิชา ตองจัดใหมีระบบและกลไกการพัฒนาบริหารหลักสูตรและกลไกการ

จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd) 
3) มีการจัดทํากิจกรรม 5 ส+3 ในทุกหนวยงาน ทุกพื้นที่ และเปนไปตามมาตรฐานกิจกรรม 

5 ส+3 ของมหาวิทยาลัย 
4) คณะ/สาขาวิชา และหนวยงานสนับสนุน มีการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ

ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
5) มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาบุคลากรตามแผน เพื่อใหมีศักยภาพสอดคลอง

กับขอกําหนดตามเกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
6) มีการใชทรัพยากรดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ อาคาร สถานที ่รวมกันเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
7) สรางวัฒนธรรมขององคกรแหงการเรียนรู 
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 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งถือปฏิบัติกันมาอยางตอเน่ือง ดังน้ี 

1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหนวยงาน โดยใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนฐานและ
กําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมที่สะทอนภารกิจเฉพาะของหนวยงาน ตลอดจนมีระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพภายในหนวยงาน 

2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการประกัน
คุณภาพของหนวยงาน 

4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เพื่อรับการประเมิน
จากมหาวิทยาลยัภายในเวลาที่กําหนด 

5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสงเสริมการนําขอมูลขาวสารและผลการ
ประเมินคุณภาพมาใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
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 บทท่ี 2
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2.1 การดําเนินงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2560 ต้ังแตเดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2561 (ระหวางปงบประมาณ 
2560 - ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) ตามองคประกอบคุณภาพ 5 องคประกอบ ไดแก 

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

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําผลจากรายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) ประจําปการศึกษา 2559 รวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะสถาบัน/สํานัก 
พ.ศ. 2558 – 2560 มาทําการวิเคราะหและทบทวนระบบ กลไก และการดําเนินงานเพื่อแกไขและปรับปรุง
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2560 ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนด 
 
2.2 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังน้ัน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทําแผน
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูรับผิดชอบในแตละตัวบงช้ีดําเนินการวางแผนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อชวยใหการดําเนินการประกันคุณภาพสัมฤทธ์ิผล
ตามแผนได สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 ประกอบดวย 

1. แผนที่กระจายความรับผดิชอบตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) 
2. เปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
2.3 แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2560 โดยไดกําหนดผูกํากับตัวบงช้ี ผูรับผิดชอบตัวบงช้ีและผูจัดทาํรายงานการประเมิน
ตนเอง รายละเอียดแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบงช้ีต้ังแตหนา 7 ถึง 10 
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แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงช้ี ชนิดตัวบงช้ี 
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 

ขวัญใจ/กรรณิการ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอการใหบริการของหนวยงาน: การบริการแบบ
กัลยาณมิตร  

ผลผลิต 
(บังคับ) 

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

รอยละ 85 รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ธนากร/บุรินท 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการและกิจกรรม   

ผลผลิต 
(บังคับ) 

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

รอยละ 95 รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 

 รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขวัญใจ/กรรณิการ 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน   

ผลผลิต 
(บังคับ) 

5 ขอ 
 

ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิริลักษณ/ธนากร/วิภาพร 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการบริการ

คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ขอ 

 
ปการศึกษา 

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

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นัฐพล/ณัฐวัฒน 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดาน

โสตทัศนูปกรณทางการศึกษา 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ขอ 

 
ปการศึกษา 

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

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทรงวุฒิ/วรพันธ 
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แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ตอ) 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงช้ี ชนิดตัวบงช้ี 
เกณฑ

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เปาหมาย ผูกํากับ ผูรับผิดชอบ 

ตัวบงชี้ที่ 2.6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการจัดส่ิง

อํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ขอ 

 
ปการศึกษา 

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

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วนิดา/สิริลักษณ/จันทนา/
สมล้ิม/สายพิณ/กชชพัศ 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการเรียน

การสอนทางไกล 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ขอ 

 
ปการศึกษา 

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

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อํานาจ/วิทยา 

ตัวบงชี้ที่ 2.8  การจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู

ดวยตนเอง/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย 

กระบวนการ 

(เฉพาะ) 
5 ขอ 

 
ปการศึกษา 

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

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อภิสิทธ์ิ/เบ็ญจวรรณ 

ตัวบงชี้ที่ 2.9 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งระบบ

ที่สารองขอมูลและกูขอมูลในยามฉุกเฉิน 

ผลผลิต 

(เฉพาะ) 
7 ขอ 

 
ปการศึกษา 

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

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จตุพร/สิริพงษ 

ตัวบงชี้ที่ 2.10 ระบบสารสนเทศที่พัฒนา/ปรับปรุง

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ผลผลิต 
(เฉพาะ) 

5 ขอ 
 

ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฐิตินันท/ณชนก 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
หนวยงาน  

กระบวนการ 

(บังคับ) 
7 ขอ ปการศึกษา 

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

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขวัญใจ/ชนัต 
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แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา ระดับสายสนับสนุน (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ตอ) 

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงช้ี ชนิดตัวบงช้ี 
เกณฑ

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เปาหมาย ผูกํากับ ผูรับผิดชอบ 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการ
เรียนรู   

กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 ขอ ปการศึกษา 

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

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิทธิชัย/จุรีพร/วิฑูรย 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเส่ียงของ
หนวยงาน 

กระบวนการ 

(บังคับ) 
6 ขอ ปงบประมาณ 

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

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จตุพร/จิรวัฒน/วารณี 

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร
ของหนวยงานในสังกัด เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

กระบวนการ 

(บังคับ) 
7 ขอ ปการศึกษา 

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

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิภาพร/อําไพ/รัชตะ 

ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการของหนวยงาน  

กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 ขอ ปการศึกษา 

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

รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศรัณยพงษ/ 

ธนากร แสงเปยม 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 ขอ ปงบประมาณ 
(ต.ค. - ก.ย. ปถัดไป) 

5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรณิการ/ขวัญใจ 
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แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา (KPI-Mapping) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ตอ)

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงช้ี ชนิดตัวบงช้ี 
เกณฑ

มาตรฐาน 
รอบระยะเวลา เปาหมาย ผูกํากับ ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

กระบวนการ 
(บังคับ) 

9 ขอ ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

9 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิทธิชัย/กรรณิการ 

ตัวบงชี้ที่ 5.2  การสงเสริมการดําเนินการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 ขอ ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิทธิชัย/กรรณิการ 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การสงเสริมการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  

กระบวนการ
(บังคับ) 

5 ขอ ปการศึกษา 
(ส.ค. – ก.ค. ปถัดไป) 

5 ขอ รองผูอํานวยการดานบริหาร 
รองผูอํานวยการดานวิทยบริการ 
รองผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิทธิชัย/กรรณิการ 
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2.4 เปาหมายการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาย
สนับสนุน ของสํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 องคประกอบ 20 ตัวบง ช้ี 
(ประกอบดวยตัวบงช้ีบังคับ และตัวบงช้ีเฉพาะหนวยงาน) รายละเอียดดังตารางที ่1 และตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 1 เปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี ้

องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงช้ี ชนิดตัวบงช้ี คาเปาหมาย 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ     
ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   กระบวนการ 

(บังคับ) 
5 คะแนน            
(8 ขอ) 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก     

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ
หนวยงาน: การบริการแบบกัลยาณมิตร 

ผลผลิต 
(บังคับ) 

   5 คะแนน   
(รอยละ 85) 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและ
กิจกรรม 

ผลผลิต 
(บังคับ) 

   5 คะแนน   
(รอยละ 95) 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ผลผลิต 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานโสตทัศนูปกรณทางการศึกษา กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 2.6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิง
สนับสนุนทางการศึกษา 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการเรียนการสอนทางไกล กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 2.8  การจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง/สถานที่สําหรับ
นักศึกษาและอาจารย 

กระบวนการ 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 2.9 ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งระบบที่สํารองขอมูลและกูขอมูล
ในยามฉุกเฉิน 

ผลผลิต 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(7 ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 2.10 ระบบสารสนเทศที่พัฒนา/ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 

ผลผลิต 
(เฉพาะ) 

5 คะแนน         
(5 ขอ) 
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ตารางท่ี 1 เปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี ้(ตอ) 
องคประกอบคุณภาพ/ตัวบงช้ี ชนิดตัวบงช้ี คาเปาหมาย 

องคประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ     

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(7 ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคกรแหงการเรียนรู กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารจัดการความเส่ียงของหนวยงาน กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(6 ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานในสังกัด         
เพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(7 ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหนวยงาน กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ขอ) 

องคประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ     

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ขอ) 

องคประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(9ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 5.2  การสงเสริมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ขอ) 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การสงเสริมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการ 
(บังคับ) 

5 คะแนน         
(5 ขอ) 
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ตารางท่ี 2 เปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จํานวน

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 1   5.00   5.00 ดีมาก 

2 10   4.40 5.00 4.70 ดีมาก 

3 5   5.00   5.00 ดีมาก 

4 1   5.00   5.00 ดีมาก 

5 3   4.67   4.67 ดีมาก 

รวม 20   4.73 5.00 4.80 ดีมาก 

ผลการประเมิน   ดีมาก ดีมาก     
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2.5 ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ท่ี กิจกรรม ชวงเวลา 

การกํากับติดตาม SAR 

1 การจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.ย.  – พ.ย. 60 

2 เสนอแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 

ก.ย.– ธ.ค. 60 

3 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนําเสนอ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 

พ.ย.60 

4 การทบทวนตัวบงชี้เพื่อดําเนินการในปการศึกษา 2560 พ.ย. – ธ.ค. 60 

5 ประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบตัวบงชี้และการเก็บขอมูล พ.ย. – ธ.ค. 60 

6 การจัดทําคูมือการประกันคุณการศึกษาภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พ.ย. – ธ.ค. 60 

7 นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก / คณะกรรมการประจําสํานัก ธ.ค. 60 – ม.ค. 31 

8 ติดตามขอมูล รอบ 6 เดือน ก.พ. 61  

9 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: 
SAR) กับสํานักคุณภาพการศึกษา 

มี.ค. 61 

10 ติดตามขอมูล รอบ 9 เดือน รวบรวมเอกสารผลการดําเนินงาน ประสานภายในหนวยงาน
เพื่อรองรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน 

เม.ย. 61 

11 ประชุมและจัดทํารายงานประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน เม.ย. 61 

12 นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก / คณะกรรมการประจําสํานัก พ.ค. 61 

13 สงเลมรายงานการประเมินตนเอง รอบ 9 เดือน เพื่อใหสํานักคุณภาพการศึกษาตรวจ
ประเมินเบื้องตน 

พ.ค. 61 

14 ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินรอบ 9 เดือน และหาแนวทางการพัฒนาในรอบ 12 เดือน   พ.ค. – มิ.ย. 61 

15 ติดตามขอมูล รอบ 12 เดือน รวบรวมเอกสารผลการดําเนินงาน ประสานงานหนวยงานเพื่อ
รองรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน 

มิ.ย. - ก.ค. 61 

16 ประชุมและจัดทํารายงานประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน ก.ค. 61 

17 นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานัก / คณะกรรมการประจําสํานัก ส.ค. 61 

18 สงเลมรายงานการประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน เพื่อใหสํานักคุณภาพการศึกษาตรวจ
ประเมินเบื้องตน 

ส.ค. 61 

19 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสายสนับสนุน ต.ค. 61 

  



แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      [ 16 ] 
 

ท่ี กิจกรรม ชวงเวลา 

20 ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินรอบ 12 เดือน และหาแนวทางการพัฒนา พ.ย. 61 

21 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 พ.ย. 61 

การกํากับติดตาม KPI 

1 
การจัดทําแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ต.ค. 60 

2 เสนอแผนปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา 2560 ก.ย.– ธ.ค. 60 

3 จัดทําคูมือเกณฑตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ธ.ค. 60 

4 ติดตามผลการดําเนินงานของแตละตัวชี้วัด ทุกส้ินเดือน 

5 ติดตามขอมูล รอบ 9 เดือน รวบรวมเอกสารผลการดําเนินงาน เม.ย. 61 

6 ติดตามขอมูล รอบ 12 เดือน รวบรวมเอกสารผลการดําเนินงาน มิ.ย. - ก.ค. 61 

7 
รายงานผลการดําเนินรายงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (KPI) 
ประจําปงบประมาณ 2561 

ก.ค. 61 

การกํากับติดตาม 5ส+3 

1 การจัดทําแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส+3 ประจําปงบประมาณ 2561 ต.ค. 60 

2 เสนอแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส+3 และรายงานใหศูนยพื้นที่ทราบ ม.ค. 61 

3 จัดทําคูมือกิจกรรม 5ส + 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ม.ค. 61 

4 ดําเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ครั้งที่ 1  และรายงานผานระบบกิจกรรม 5ส+3 เม.ย. 61 

5 ดําเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ครั้งที่ 2  และรายงานผานระบบกิจกรรม 5ส+3 ก.ค. 61 

6 จัดทําเลมและรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจําปงบประมาณ 2561 ก.ค. 61 

การกํากับติดตามความเส่ียง  

1 แตงตั้งคณะกรรมการการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 ก.ย.  – พ.ย. 60 

2 เสนอแผนบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2561 ก.ย.  – พ.ย. 60 

3 รายงานผลการดําเนินการบริหารความเส่ียง รอบ 9 เดือน (ต.ค. 60 – มิ.ย. 61) มิ.ย. 61 

4 รายงานผลการดําเนินการบริหารความเส่ียง รอบ 12 เดือน (ต.ค. 60 – ก.ย. 61) ก.ย. 61 

5 นําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก ส.ค. 61 

การกํากับติดตามการดําเนินงาน KM 

1 แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรูภายในหนวยงาน ประจําปการศึกษา พ.ศ.2560 ต.ค. 60 

2 เสนอแผนการจัดการความรูของสํานัก/งานยอย พรอมกําหนดผูรับผิดชอบ/ประเด็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 

พ.ย. 60 – ธ.ค. 60 



แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      [ 17 ] 
 

ท่ี กิจกรรม ชวงเวลา 

3 จัดทําคูมือการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560 - 

4 ติดตามขอมูล รอบ 9 เดือน รวบรวมเอกสารผลการดําเนินงาน เม.ย. 61 

5 ติดตามขอมูล รอบ 12 เดือน รวบรวมเอกสารผลการดําเนินงาน และการนําความรูไปใช มิ.ย. - ก.ค. 61 

5 รายงานผลการดําเนินการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2560  ก.ค. 61 

การกํากับติดตามการดําเนินงาน SOP 

1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure) ประจําปการศึกษา 2560 

ต.ค. 60 

2 เสนอแผนงานการดําเนินการตามตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน ธ.ค. 60 

3 กําหนดนโยบายการดําเนินการตามตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน ธ.ค. 60 

4 จัดทําคูมือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปการศึกษา พ.ศ.2560 ธ.ค. 60 

5 ติดตามการประเมินผลการดําเนินการตามตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละ
งาน 

ทุกส้ินเดือน 

6 รวบรวมเอกสารและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน เม.ย. 61 

7 รวบรวมเอกสารและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน มิ.ย. - ก.ค. 61 

การกํากับติดตามการดําเนินงานการวิเคราะหและประเมินผล 

1 แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินผล ประจําปการศึกษา 2560 ต.ค. 60 

2 กําหนดแบบประเมินผล ธ.ค. 60 

3 ประเมินผลรอบ 1/2560 ธ.ค.60 - ม.ค. 61 

4 รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน เม.ย. 61 

5 ประเมินผลรอบ 2/2560 มิ.ย. - ก.ค. 61 

6 จัดทําเลมและรายงานผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน ก.ค. 61 

การกํากับติดตามการดําเนินงานเลมรายงานสารสนเทศ 

1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําเลมรายงานสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต.ค. 60 

2 รวบรวมขอมูลและจัดทําเลมรายงานสารสนเทศ ส.ค. 61 

หมายเหตุ : ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 
1. การประเมินสภาพแวดลอมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประเมินสภาพแวดลอมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในบทนี้ เปนการ

ประเมินเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆที่สงผลตอการดําเนินงานของสํานัก ซึ่งพิจารณาจากขอมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของโดยใชเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะแบงการประเมินออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก
การประเมินสภาพแวดลอมภายใน (Internal Assessment) โดยมุงเนนการประเมินจุดแข็ง (Strength) 
และจุดออน (Weakness) ของการบริหารงานสํานัก และสวนที่สอง การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 
(External Factor) มุงเนนการประเมนิโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ทั้งน้ี เพื่อนําผล
การประเมินที่ไดมาใชในการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ในแผนการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5 ป และสําหรับผลการประเมินสภาพแวดลอมในบทน้ี มีรายละเอียดการ
นําเสนอ ดังตอไปน้ี 

1.1 ประเมินสภาพแวดลอมภายใน (Internal Assessment) เปนการวิเคราะหและ
สรุปจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังตอไปน้ี 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1 : บุคลากรมีความรูความสามารถตรงตามตําแหนง
หนาที่และสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
S2 : บุคลากรสวนใหญอยูในวัยที่มีพลังในการทํางานอยาง
เต็มที่ 
S3 : มีระบบเครือขาย เชื่อมโยงถึงกันทุกศูนยพื้นที่ 
S4 : มีอาคารสถานที่ใหบริการที่กวางขวาง เปนสัดสวน 
S5 : บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสามารถในการใหบริการไดครอบคลุมทั้งดาน 
Hardware Software และ Network 
S6 : มีงบประมาณสนับสนุนในการบริหารจัดการตามพันธ
กิจของหนวยงาน   
S7 : มีระบบสนับสนุนการทํางาน เพื่อใชในการ
บริหารงานของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

W1 : ผลกระทบจากการลาออกของบุคลากรทําใหงานไม
สามารถพัฒนาตอได /มีการชะลอการ 
พัฒนาและทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูตองรับภาระงาน
มากขึ้น 
W2 : ขาดแคลนบุคลากรระดับหัวหนางาน 
W3 : ขาดแคลนบุคลากรในการใหบริการดานไอที 
W4 : ขาดกิจกรรมสรางสัมพันธรวมกัน 
W5 : บุคลากรบางสวนขาดความกระตือรือรน ความ
สามัคคี ความคิดสรางสรรคและความใสใจการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององคกร 
W6 : บุคลากรบางสวนงานไมสามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได 
W7 : ยังไมมีการจัดทํานโยบายและประชาสัมพันธแนว
ปฏิบัติงานดานไอซีที 

 
 
 
 

W8 : บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ไมมี
ความกาวหนาทางการงานสําหรับพนักงานที่ชัดเจน) 
W9 : บุคลากรบางสวนขาดการรายงานผลการปฏิบัติงาน
อยางตอเน่ือง 
W10 : บุคลากรบางสวนขาดการแสวงหาความรูใหม เพื่อ
การพัฒนางาน  
w11. มีงบประมาณสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม
ความรูในดานเทคโนโลยีใหมๆ ไมเพียงพอ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
 w12 : การกําหนดระเบียบการปฏิบัติการใหบริการยังไม

ครอบคลุม 
w13 : อุปกรณดานเครือขายมีอายุการใชงานมาก ทําใหไม
สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และขาดการมี
เสถียรภาพของระบบโดยรวม 

1.2  การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก (External Factor) เปนการวิเคราะหและมุงเนนการ
ประเมินโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat)  

การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treat) 

 

O1 : บุคลากรไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู และ
ความสามารถจากหนวยงานภายนอกอยางตอเน่ือง 
O2 : รัฐบาลใหความสําคัญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร  ภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
O3 : มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกําหนดเปนยุทธศาสตรในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย สูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
O4 : ภาคเอกชนสนับสนุนการใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเน่ือง เชนการติดตั้งอุปกรณกระจาย
สัญญาณไรสาย เพื่อสนับสนุนดานการศึกษาและการส่ือสาร 
 
  

T1 : งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ของรัฐไมเพียงพอ 
T2 : จํานวนนักศึกษาที่นอยลงกระทบตองบประมาณที่
ไดรับ 
T3 : อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรมีรูปแบบที่มีภัยคุกคาม
มากขึ้น 
T4 : . การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว 
T5 : ระเบียบพัสดุเปนปญหาในการบริหารงบประมาณที่
ตองใชในการใหบริการ เชน การจัดซ้ืออุปกรณกระจาย
สัญญาณที่มีราคาต่ํากวา 5 พันบาท เปนตน ซ่ึงทางระเบียบ
พัสดุถือวาเปนครุภัณฑ ทําใหมีความไมคลองตัวในการ
ดําเนินการทางพัสดุ 
  

-  
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