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ค ำน ำ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 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 เพ่ือให้ การ
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 ำ

1.1 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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 

 
ปรัชญำ 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 
ปณิธำน 
การให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรง

ตามความต้องการของชาติและนานาชาติ 
วิสัยทัศน์ 
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศด้วยการ

ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ 
พันธกิจ 
1. พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมชั้นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรด้วย

ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศและสร้างจิตส านึกที่ดีในการ

ให้บริการ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมและสามารถ

สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
5. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. บริหารจัดการเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาดก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
ภำรกิจ 
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและ 

ส่งเสริมงานวิจัย 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ

มหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและ

นานาชาติ 
5. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
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 หลักกำรและเหตุผลของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

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 วัตถุประสงค์ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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 านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 
1.2.2 กรอบควำมคิดของกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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 นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการก าหนดนโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ  

เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางร่วมกันจึงเสมือนเป็นค่านิยม บรรทัดฐานและความร่วมมือร่วมใจที่จะปฏิบัติเพ่ือ
สนับสนุนให้ระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 

นโยบำยคุณภำพ (Quality Policy): ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ คือ 
“เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ ชุมชน สังคมและนานาชาติ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 
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เป้ำหมำยคุณภำพ (Quality Goal): ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 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    
เพ่ือเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการด 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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บทที่ 2 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
2.1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดท ามาตรการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
หน่วยงาน จัดท าขึ้นตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งเรื่องที่หน่วยงานต้อง
ด าเนินการเร่งด่วน ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินในปีการศึกษา 
2558 ต่ ากว่า 3.51 โดยระบุกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา     
และผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 
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ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน จุดที่ควรพัฒนา       ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา         

  

1. ให้น านโยบายของหน่วยงานไปใส่ไว้ในเล่มแผน โดย
นโยบายต้องที่มีความสอดคล้องกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย องค์ 5 และองค์ 6 (6.1) 

ทบทวนนโยบายของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. 2558-2561 

 - ประชุมทบทวนนโยบาย 
 - จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 
2558-2561 (ฉบับปรับปรุง) 

 ต.ค. 59 ผู้รับผิดชอบ: นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
นางสาววารณี เสือเมือง 

  

2. ให้จัดท าวิเคราะหแ์ผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ถึง
ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการฯ  (SWOT) 
เพื่อแสดง PDCA ที่ชัดเจน และต้องมีคณะกรรมการเป็นผู้
วิเคราะห์และประเมินผลตามแผน 

 - หน่วยงานด าเนินการ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 
2558-2561   
  

 - ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 
2558-2561   (ฉบับปรับปรุง) 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

 ต.ค. 59 ผู้รับผิดชอบ: นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
นางสาววารณี เสือเมือง 
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ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 3. ถึงแม้การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจะ

เป็นปีการศึกษา แต่ต้องใช้ช่วงด าเนินการระหว่าง
ปีงบประมาณที่อยู่ในช่วงปกีารศึกษานั้น เช่น ปีการศึกษา 
2558 ให้ใช้ข้อมูลระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 
2559 

จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติราชการและการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
พร้อมทั้งจัดท าร่างแผนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 - ตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 
2559 

 ต.ค. 59             
-ก.ย. 60 

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
นางสาววารณี เสือเมือง 

  

4. การจัดท าตวัชี้วัดของส านกั ให้น าแผนฏิบัติราชการ
ประจ าปีมาใช้ในการจัดท าและประเมินผลตัวชี้วัดว่าเป็นไป
ตามแผนหรือไม่ 

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
แผนต่างๆ เพื่อน ามาก าหนด
เป็นตัวชี้วัดของส านักฯ ในปี
ต่อไป 

 - ประชุมจัดท าตัวชีว้ัดของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2560 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
รายงานผล 
 - รายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 

 ต.ค. 59 ผู้รับผิดชอบ: นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
นางสาววารณี เสือเมือง 

 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   9 
 

ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
2.1 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของหนว่ยงาน: 
การบริการแบบ
กัลยาณมิตร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบรกิาร 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1. ควรแจกและจัดเก็บแบบประเมินความพึงพอใจหน้างาน และ
มีค าถามปลายเปิดเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุง และต้องให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะมากกวา่ผล
คะแนน 

ปีการศึกษา 2558 มีค าถาม
ปลายเปิดในแบบประเมินความ
พึงพอใจอยูแ่ล้วในตอนที่ 4 แต่
ไม่มีผู้ให้ค าเสนอแนะ จึงไม่มีค า
เสนอแนะแสดงต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

 - ปีการศึกษา 2559 มีค าถาม
ปลายเปิดในแบบประเมิน
ความพึงพอใจเพื่อรับ
ข้อเสนอแนะในตอนที่ 4       
- น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
การให้บริการของหน่วยงาน 

 ก.ค. 60 ผู้รับผิดชอบ: นายบุรินท์ สภุีว ี                
นายอภิสิทธิ์ แช่มชื่น 

  

2. ต้องมีการเปรียบเทียบหรอืแสดงผลการพัฒนาระหว่างปี น าข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 
2558 มาปรับปรุง/พัฒนาในปี
การศึกษา 2559 

น าข้อเสนอแนะจากปี
การศึกษา 2558 มาปรับปรุง/
พัฒนาในปีการศึกษา 2559 

 ก.ค. 60 ผู้รับผิดชอบ: นายบุรินท์ สภุีว ี               
นายอภิสิทธิ์ แช่มชื่น 
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ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 

  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
2.2 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการและ
กิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. ควรวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ ควร
วัดตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในแผนประจ าปี ไม่ควรวัด
ว่าท าตามเวลาหรือไม่ 

วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดใน
แผนประจ าปี 

วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดใน
แผนประจ าปี 

 ก.ย. 60 ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์ 
นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม  
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ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
2.3 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
มาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1. ควรมีการส่งผลการด าเนินงานตามท่ีก าหนด เพื่อน า
ผลการประเมินผลการด าเนินงานมาใช้ในการพัฒนา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และต้องมีผลการด าเนินงานท้ัง 2 
ปีงบประมาณ ท่ีอยู่ในปีการศึกษา 2558 

ด าเนินการตามเวลาท่ี
ก าหนดและน าผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานมา
ใช้ในการพัฒนาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

- ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามเวลาท่ีก าหนดทุกเดือน    
- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามเวลาท่ีก าหนดทุกเดือน               
- รายงานผลการด าเนินงาน
ท้ัง 2 ปีงบประมาณ ในปี
การศึกษา 2559 
(ปีงบประมาณ 2559 และ
ปีงบประมาณ 2560) 

 ก.ค. 60 ผู้รับผิดชอบ: นางสาววิภาพร ไกรศรี 

 

 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   12 
 

ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
2.4 ระบบและกลไกการ
ด าเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ยุบ 

    

ผู้ก ำกับ:  

  

1. การเขียนรายงานควรอธิบายให้กระจ่างชัดกว่าเดิม ว่า
เป็น KM ของใคร พัฒนาต่อยอดเป็นอย่างไรจนไปถึง 
Best practice 

 -  -  - ผู้รับผิดชอบ:       

2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ยุบ 

    

ผู้ก ำกับ:  

  1. ต้องเขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าระบบสารสนเทศใช้ใน
การประกันคุณภาพอย่างไร 

 -  -  - ผู้รับผิดชอบ: 
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ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี ้

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 

  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   
องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
2.6 ระดับความส าเร็จ
ของการบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
(ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา ส่ิงพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้น แหล่งเรียนรู้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

      ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1. ควรท าตามเกณฑ์ของ 6.1 ระดับหลักสูตร เพื่อแสดง
ศักยภาพด้านการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ 

ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้เป็นตัว
บ่งชี้ท่ี 2.6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนทางการศึกษา ซ่ึง
สอดคล้องกับตามเกณฑ์ของ 
6.1 ระดับหลักสูตร 

จัดประชุมเพ่ือทบทวนตัว
บ่งชี้เฉพาะและเกณฑ์
มาตรฐานท่ีเสนอพิจารณา
เพื่อด าเนินการในปี
การศึกษา 2559 

 ธ.ค. 59 ผู้รับผิดชอบ: นางสาววนิดา ขันธเนตร       
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล                
นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ                   
นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย                       
นางสายพิณ เข็มปัญญา                    
นางสาวกชชพัศ บัวลอย 
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ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
2.6 ระดับความส าเร็จของ
การบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
(ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 
แหล่งเรียนรู้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) 

2. ควรปรับปรุงการเขียนรายงานตามเกณฑ์ข้อ 6 มิใช่
งานอื่นๆ ตามโครงสร้าง ท าให้มีผลกระทบ 
ต่อการเขียนรายงานอธิบายตามเกณฑ์ข้อ 7  

ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้เป็นตัว
บ่งชี้ท่ี 2.6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนทางการศึกษา ซ่ึง
สอดคล้องกับตามเกณฑ์ของ 
6.1 ระดับหลักสูตร 

จัดประชุมเพ่ือทบทวนตัว
บ่งชี้เฉพาะและเกณฑ์
มาตรฐานท่ีเสนอพิจารณา
เพื่อด าเนินการในปี
การศึกษา 2559 

 ธ.ค. 59 ผู้รับผิดชอบ: นางสาววนิดา ขันธเนตร       
นางสิริลักษณ์ เติมวิริยะกุล                 
นางสาวจันทนา เจ๊ะโอ๊ะ                    
นางสาวส้มลิ้ม ครุฑวิลัย                       
นางสายพิณ เข็มปัญญา                   
นางสาวกชชพัศ บัวลอย 

2.7 ระดับความส าเร็จของ
การจัดต้ังระบบท่ี 
ส ารองข้อมูลและกู้ข้อมูลใน
ยามฉุกเฉิน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ปรับเปลี่ยนเป็นตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 
ในปีการศึกษา 2559 และมี
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน 

    

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1. ปรับการเขียนรายงานให้ละเอียดขึ้น ปรับปรุงการเขียนรายงานให้
ละเอียดขึ้น 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report: 
SAR) กับส านักคุณภาพ
การศึกษา 

 มี.ค. 60 ผู้รับผิดชอบ: นายจตุพร ระเวงจิตร์          
นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   15 
 

ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
2.7 ระดับความส าเร็จของ
การจัดต้ังระบบท่ี 
ส ารองข้อมูลและกู้ข้อมูลใน
ยามฉุกเฉิน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ปรับเปลี่ยนเป็นตัวบ่งชี้ท่ี 2.9 
ในปีการศึกษา 2559 และมี
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน 

    

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

2. การเขียนรายงานตามเกณฑ์ข้อ 5 มีการจัดท ารายงาน 
แต่ไปอ้างถึงการจ้างเหมา ซ่ึงไม่ตรงประเด็น  
 

เขียนรายงานและอ้างถึง
ข้อมูลให้ตรงประเด็น 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report: 
SAR) กับส านักคุณภาพ
การศึกษา 

 มี.ค. 60 ผู้รับผิดชอบ: นายจตุพร ระเวงจิตร์          
นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 
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ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
2.7 ระดับความส าเร็จ
ของการจัดต้ังระบบท่ี 
ส ารองข้อมูลและกู้ข้อมูล
ในยามฉุกเฉิน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. การวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 7 ควรพิจารณาเรื่องเวลา 
ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี 
และจุดคุ้มทุน รวมถึงคน 

ปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 7 ปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 7 จาก
น ารายงานท่ีเสนอต่อ
ผู้บริหาร สถิติการซ่อมของ
อุปกรณ์ท่ีท าการบ ารุงรักษา 
ระบบท่ีมีการบ ารุงรักษา 
และความเสียหายของ
ระบบท่ีท าการส ารอง มา
วิเคราะห์และเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานต่อไป เป็น มีการ
จัดท ารายงานเสนอต่อ
ผู้บริหารด้านการส ารอง
ข้อมูลระบบ ในปีการศึกษา 
2559 

 ธ.ค. 60 ผู้รับผิดชอบ: นายจตุพร ระเวงจิตร์          
นายสิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข 
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ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
2.8 ระดับความส าเร็จของ
การบริหารจัดการระบบท่ี
สามารถลดค่าใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ยุบ 

    

ผู้ก ำกับ:  

  

1. ต้องมีแผนระบบท่ีสามารถลดค่าใช้จ่าย ต้องมองให้
ครอบคลุมงานท่ีมีค่าใช้จ่าย มิใช้มองท่ีระบบ Voip อย่าง
เดียว 

 -  -  - ผู้รับผิดชอบ: 

  2. ขาดข้อมูลเปรียบเทียบค่าโทรศัพท์ในปีท่ีผ่านๆ มา  -  -  - ผู้รับผิดชอบ: 

  3. แบบประเมินไม่แสดงการลดค่าใช้จ่าย  -  -  - ผู้รับผิดชอบ: 
2.9 ระบบสารสนเทศใหม่
ท่ีน ามาใช้เพื่อการบริหาร
จัดการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  

    

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1. ควรทบทวนและตีความ “ระบบสารสนเทศใหม่” 
เนื่องจากปัจจุบันตีความหมายว่า คือ ระบบท่ีมีการ
ปรับเวอร์ชั่น เพราะน่ันหมายถึงการพัฒนาระบบเก่า
เท่าน้ัน 

ทบทวนตัวบ่งชี้ ทบทวนตัวบ่งชี้และ
ปรับเปลี่ยนชื่อตัวบ่งชี้เป็น
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10 ระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนา/
ปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ 

 ธ.ค. 59 ผู้รับผิดชอบ: นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ 
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ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
2.10 ประสิทธิภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายท่ีให้บริการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ยุบ 

    

ผู้ก ำกับ:  

  1. ควรพิจารณาเรื่องเวลาบริการท่ีแสดงเฉพาะในเวลา
ราชการเท่าน้ัน (8 ชั่วโมง) และควรแยกพื้นท่ี 

 -  -  - ผู้รับผิดชอบ: 

2.11 ประสิทธิภาพของ
ระบบเครือข่ายท้ังหมด
ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลท่ี
ให้บริการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา:    - 

ยุบ 

    

ผู้ก ำกับ:  

     -  -  - ผู้รับผิดชอบ: 
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ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
3.1 ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานต้องประเมินตนเอง
อย่างครบถ้วนทุกคน 

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานต้องประเมิน
ตนเองอย่างครบถ้วนทุกคน 

ติดตามให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานประเมิน
ตนเองอย่างครบถ้วนทุกคน 

  

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
นางสาววารณี เสือเมือง 

  

2. เนื่องจากแสดงภาวะผู้น าจึงต้องท าให้ครบเกณฑ์
มาตรฐานท้ัง 7 ข้อ 

ต้องท าให้ครบเกณฑ์
มาตรฐานท้ัง 7 ข้อ 

ต้องท าให้ครบเกณฑ์
มาตรฐานท้ัง 7 ข้อ 

 ก.ค. 60 ผู้รับผิดชอบ: นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม 
นางสาววารณี เสือเมือง 

3.2 การพัฒนาหน่วยงาน
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1. ต้องเขียนรายงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติและต้อง
ตามเกณฑ์ สกอ. ด้วย 

เขียนรายงานให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติและต้องตาม
เกณฑ์ สกอ. 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report: 
SAR) กับส านักคุณภาพ
การศึกษา 

 มี.ค. 60 ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์       
นายธนากร แสงเปี่ยม 
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ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
3.2 การพัฒนาหน่วยงาน
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

2. ควรเขียนให้เห็นภาพชัดเจนของการปฏิบัติ เพราะ
ส านักเป็นหน่วยงานหลักในการเขียนรายงาน KM 
มหาวิทยาลัยที่ต้องน าเอา KM ของทุกคณะ สถาบัน 
ส านัก มาใช้ 

เขียนรายงานให้เห็นภาพ
ชัดเจนของการปฏิบัติ 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report: 
SAR) กับส านักคุณภาพ
การศึกษา 

 มี.ค. 60 ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์     
นายธนากร แสงเปี่ยม 

3.3 ระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหารรอง
ผู้อ านวยการด้านวิทยบริการรองผู้อ านวยการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1. การเขียนรายงานความเสี่ยงไม่ชัดเจน ผลการล าดับ
ความเสี่ยงไม่ตรงกับแบบรายงาน 

ทบทวนการเขียนรายงาน
ความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้อง
กับแบบรายงานการบริหาร
ความเสี่ยง 

เสนอการเขียนรายงานและ
จัดล าดับการบริหารความ
เสี่ยงต่อผู้บริหาร 

 ก.ย. 59 ผู้รับผิดชอบ: นางสาววารณี เสือเมือง       
นายจตุพร ระเวงจิตร์                            
นายธนากร แสงเปี่ยม 

  

2. มีการรายงานความเสี่ยงรอบ 12 เดือน แต่ไม่มีการ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงเพื่อด าเนินการควบคุมในปี
หน้า 

ทบทวนและวิเคราะห์ระดับ
ความเสี่ยง เพื่อด าเนินการ
ควบคุมในปีถัดไป 

จัดท าร่างแผนบริหารความ
เสี่ยงในปีถัดไป เสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 ก.ย. 59 ผู้รับผิดชอบ: นางสาววารณี เสือเมือง       
นายจตุพร ระเวงจิตร์                            
นายธนากร แสงเปี่ยม 
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ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
3.4 ระบบและกลไกการ
พัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานในสังกัด เพื่อ
พัฒนาและธ ารงรักษาไว้
ให้บุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1. แผนพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับข้อมูลบุคลากร
ส่วนท่ีปรากฏในข้อมูลพื้นฐาน 

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

ประชุมจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

ต.ค 59 ผู้รับผิดชอบ: นางสาววิภาพร ไกรศรี 

  2. ในปีปัจจุบันไม่พบการประเมินผลส าเร็จของแผนท า
ให้มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากรท่ีปัจจุบันพบว่ามีการปรับขั้นเงินเดือน แต่ไม่
สามารถปรับระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น หน่วยงานจึงควร
ทบทวนเรื่องความก้าวหน้า 

1.ทบทวนแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
บุคลากรและแผน
ยุทธศาสตร์ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสาร
เทศ 
2.จัดท ารายงานตัวชี้วัดผล
ความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากร  
 
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในการปรับระดับ
ต าแหน่งให้สูงขึ้น 

1. ประชุมจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 
 
 
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดผล
ความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรเสนอต่อผู้บริหาร 
3. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมในการปรับระดับ
ต าแหน่งให้สูงขึ้น กับ
หน่วยงานกองบริหารงาน
บุคคล 

ต.ค 59 - ก.ย. 60 ผู้รับผิดชอบ: นางสาววิภาพร ไกรศรี 
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 ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   
องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
3.5 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน 

    

    

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา         

  

1. ต้องเขียนอธิบายให้ชัดเจนว่าระบบสารสนเทศใช้ใน
การประกันคุณภาพอย่างไร 

ปรับปรุงการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองให้ชัดเจน
ว่าระบบสารสนเทศใช้ใน
การประกันคุณภาพอย่างไร 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report: 
SAR) กับส านักคุณภาพ
การศึกษา 

 มี.ค. 60 ผู้รับผิดชอบ: นายศรัณย์พงษ์ ศรีพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   23 
 

 ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

จุดท่ีควรพัฒนา:   -  -  -  - ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา:   -  -  -  -   

          ผู้รับผิดชอบ: นางสาวขวัญใจ พุ่มแย้ม 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา:    -  -  -  - ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา:    -  -  -  -   

          

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์ 
นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์                      
นายวิทยา ปานเพชร  

 

 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   24 
 

 ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การ
ส่งเสริมการด าเนินการ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

จุดท่ีควรพัฒนา  -  -  - ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหาร 
รองผู้อ านวยการด้านวิทยบริการ 
รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  -  -  -   

          

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์ 
นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์                       
นายวิทยา ปานเพชร  

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   25 
 

 ตำรำงท่ี 1 มำตรกำรกำรรองรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำตำมตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับหน่วยงำน (ต่อ)

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม ก ำหนดเวลำ ผู้ก ำกับ/ผู้รับผิดชอบ 
  ตรวจประเมิน     แล้วเสร็จ   

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การส่งเสริม
การพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

      

ผู้ก ำกับ: รองผู้อ านวยการด้านบริหารรอง
ผู้อ านวยการด้านวิทยบริการรองผู้อ านวยการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา         

  

1. ต้องจัดท าตารางแผนพัฒนาผลการประเมิน
คุณภาพภายในของรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

จัดท าตารางแผนพัฒนาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
รอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 
จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของรอบปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

 มี.ค. 60 ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์ 
นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์                       
นายวิทยา ปานเพชร  

  

2. ต้องรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงจาก
ตารางในข้อ 1 ให้ชัดเจน 

รายงานผลการพัฒนา 
ปรับปรุงจากตารางในข้อ 1 ให้
ชัดเจน 

รายงานผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานให้
ชัดเจน   

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต์ 
นางสาวจุรีพร อ่อนจันทร์                      
นายวิทยา ปานเพชร  
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